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Bevezetés 
Egy ismeretterület tanulási környezetének megalkotása látszólag szűk szakmai- 

pedagógiai probléma. Nyugalmasabb korokban talán így is lenne, de a világ ma oly 
mértékben változik és a változások olyan láncolatokat alkotnak, hogy még a felszínesnek tűnő 
kérdések mögött is igen mély okok rejtőzhetnek. A pedagógia feladata egyébként sem 
egyszerű, mivel a legbonyolultabb szerkezetet, az emberi személyiséget kívánja változtatni, a 
legösszetettebb rendszer, a társadalom alrendszerekén. A megrendelés, a feltételrendszer és az 
„alapanyag” is a társadalomból érkezik, ezért annak minden változására érzékenyen kellene 
reagálnia. Az oktatási rendszerek azonban nagyok és országonként is eltérőek, ezért egyfelől a 
késleltetés, tehetetlenségi erő, másrészt a sokféleség jellemzi őket. Az iskola intézménye 
egyike a legrégebbi társadalmi képződményeknek, amely a legutóbbi időkig magán viselte, 
viseli az ősiség jegyeit. Adottak a szerepek, a tanár és a diák régről koreografált módon 
igyekeznek tenni a dolgukat. A színpad sem sokat változott, az iskolapad koptatása életünk 
nyitó szakaszának elmaradhatatlan és szó szerint megvalósuló feladata. A diákok padsoraival 
szemben ott áll a katedra, sokszor dobogóra emelve jelzi a tudás és az annak birtokosaként 
fellépő tanár felsőbbrendűségét és a tanítási helyzet emelkedettségét. Játékszabályokra 
azonban már kezdettől fogva szükség volt, mivel nem minden gyerek érezte át megfelelően, 
hogy ő tanuló. A mesterek mellé önként szegődő tanítványok figyelmesen ellesték a tudást, a 
kötelezően iskolapadba kényszerült nebulók figyelme viszont gyakran elkalandozott. Az 
oktatási rendszerek kialakulása kötelező és egységes tananyagot eredményezett, feltételezve 
vagy éppen elvárva a tanulók egyformaságát. A tudás a hatalom tényezőjévé vált, 
megszerzése beavatást, megszabása uralkodást jelentett. Jó ideig az egyházak befolyása volt a 
meghatározó, később a szakképzés már világi célok, a gazdasági igények kielégítését 
szolgálta. 

A modern tömegoktatás a teljes népességét átfogja, hierarchizált és központilag 
irányított szervezetével az egyik legbonyolultabb társadalmi konstrukció. Fejlődését 
alapvetően a lassú evolúciós változások jellemezték, gyakran épültek be újszerű elemek a régi 
falak közé. Akad azért forradalmi újításokra is példa, ezek némelyikéről később kiderült, hogy 
mégsem hoztak alapvető változást az iskolák életébe. Erre inkább akkor van szükség és 
lehetőség, amikor az élet, a társadalom változik meg alapvető módon. A 20. századot lezáró 
évtized bővelkedett fordulatokban és új szellemi áramlatokban. Megszűnt a kétpólusú 
világrend, ezzel a korábban meghatározó ideológiai kötöttségek is felszabadultak. A 
pedagógia tudománya nagykorúvá vált, az elmélet és a gyakorlati kutatás is jelentősen 
fejlődött. A tanulás, tanítás fejlesztésén dolgozó pedagógiai szakemberek olyan 
társtudományokkal karöltve dolgozhatnak, mint a kognitív pszichológia, idegélettan, 
kibernetika. A kurrens elméletek keresik az utat a gyakorlat felé, néha több, máskor kevesebb 
sikerrel. Mélyen élő meggyőződés tanárban, diákban és szülőben, hogy az iskola a tudás 
átadásának kényszerpályája, ahol a be- és kicsengetés között első a fegyelem. Aki ennek az 
elvárásnak és az egyen-követelményeknek nem felel meg legalább a minimális szinten, arra a 
bukás vár. Az iskolapadból végleg felálló gyerekek fiatal felnőttként majdnem hasonló 
elveken alapuló egyetemeken és főiskolákon töltenek még néhány évet, vizsgákon és 
dolgozatokon edződve. A végzettség megszerzése után viszont elvárják, hogy diplomával, 
szakképesítéssel igazolt tudásuk egy életen át használható és elegendő legyen. 

Az elődeinktől megörökölt iskolamodell válságtüneteinek egy része világosan látható, 
hallható, másokat csak a kutatók hoznak a pedagógusok tudomására. A tanórákon nem képes 
valamennyi diák megfelelően viselkedni, figyelni, követni a tanári magyarázatokat. Erre 
persze van orvosság, hiszen a nem tanuló diák rossz jegyet kap, megbukik, vagy egy intővel a 
zsebében tér haza. Sajnos növekvőben van  azon esetek száma, amelyekben a fenti gyógymód 
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nem segít és az egyre gyakoribb problémák nehezítik az osztályokban folyó munkát. A 
nemzetközi tudásmérések jelzései sem kedvezőek, a korábbi évtizedekben még sikeres 
területeken is a mezőny második felébe csúszott vissza a magyar diákok teljesítménye. A 
tudás alapú iparágakban a munkaadók még megtalálják az elitképzésből kikerült fiatalokat, de 
a közepesen igényes mezőnyben már gyakran jelentkezik az alapkészségek és a korszerű 
szakismeretek hiánya. De ha még rendben is lenne egy-egy szakma ismerete, akkor sem 
biztos, hogy azt egy életen át folytathatja valaki. A gazdaság dinamikusan változik, követi és 
generálja a világban végbemenő folyamatokat. Ma még olcsó munkaerőre van szükség, de 
maholnap ez már kevés lesz, mert a keletebbre vándorló cégek helyébe igényesebb 
munkaadók érkeznek nyugatról. 

Hogyan követheti a világban zajló változásokat az iskola? Lehet, hogy nem is akarja, 
de rákényszerül. Az oktatás ugyanis egyre több pénzbe kerül, a fenntartó államnak pedig 
egyre kevesebb forrás áll rendelkezésére. A nemzetközi gazdasági verseny a globalizáció 
táguló keretei között zajlik és az oktatásra is erős befolyást gyakorol. Alapvetően két 
forgatókönyv valósulhat meg, egy negatív és egy pozitív. A szegényebb államokban, vagy 
rövidlátó és hatalomközpontú vezetés esetén csökken az oktatás finanszírozása, elvonások 
sújtják az iskolák fenntartóit. Az elszegényedő tanárok a lepusztult iskolákban azt 
alapműködés fenntartásán fáradoznak, több-kevesebb lelkesedéssel. A gazdagabb és 
előretekintő országokban viszont stratégiai ágazat lett az oktatás, komoly állami és magántőke 
beruházás mellett. Ezek az államok előretörnek a versenyképességben is, fejlett 
technológiákat honosítanak meg és növekszik a termékekbe foglalt tudás aránya. A pozitív 
jövő felépítésén a nemzetközi szervezetek is munkálkodnak, igaz, hogy a világ nagy régióiban 
ez eléggé mást jelenthet. A fejlett nemzetgazdaságokat tömörítő OECD szervezete több olyan 
kutatást és fejlesztést finanszíroz, amelyek célja a versenyképességet, gazdasági növekedést 
és szociális békét, biztonságot garantáló oktatási struktúra és működés kialakítása. Az Európai 
Unió célkitűzése egybecseng ezzel a szándékkal és egyben tovább is lép, célként fogalmazva 
meg, hogy belátható időn belül Európa legyen a világ vezető technológiai hatalma. Hogy 
mindez ne csak ködös vágyálom legyen, ahhoz szellemében, szereplőiben és 
infrastruktúrájában is fel kell építeni a jövő iskoláját. 

Az előttünk álló jövőkép a tanulást két dimenzióban jeleníti meg, hosszúságát az 
emberi élettel teszi egyenlővé, de kiterjedésében sem vállal kevesebbet, mint az élet 
teljességének átfogását. Mondhatnánk, hogy eddig sem volt ez másképp, hiszen nem csak a 
„jó pap” tanul holtig, hanem valamennyi értelemmel és emlékezettel bíró embertársunk is. Az 
újdonság abban van, hogy az oktatási rendszerek formailag és tartalmilag is igyekeznek 
közeledni ehhez az emberi adottsághoz és szükséglethez. Ha egy életen át kell tanulnunk, 
akkor nem kellene az intézményes tanulással való ismerkedést már az elején elrontani. Az 
oktatás kötelezősége egyben alkalom hatalomgyakorlásra is, egyesek megmondják másoknak, 
hogy mi érdekelje őket, és mit kezdjenek életidejük jelentős részével. Az egyén lázadása 
persze egyidős az iskolarendszerrel, eredménye pedig a tanulás megutálása. Ha a szerepeket 
kicsit másképpen osztanánk el, talán más következményre juthatnánk. Az érdeklődés 
felkeltése meg kell hogy előzze a tanulás elkezdését! Még jobb, ha megismerjük és 
felhasználjuk a gyerekek meglévő érdeklődését. A pozitív érzelmi viszonyulás nem 
valamiféle hangulati, vagy kényelmi tényező, hanem a tanulás sikerének nélkülözhetetlen 
feltétele. A mai középiskolás korosztály érdeklődése élesen elfordul a hagyományos iskolai 
tananyagtól, vagy talán őszintébben kifejezik ezzel kapcsolatos közönyüket. Bizonyára 
megtalálhatók azok a témakörök, amelyek nagyobb érdeklődésre számíthatnának, de a 
tapasztalatok szerint nem feltétlen a tartalommal van a baj. Fontosabb a tanulási folyamattal 
való kapcsolat, azaz hogy a tanulók mennyire válnak aktív, cselekvő résztvevőivé az iskolai 
munkának. Az aktivitás kettős értelmű, részben fizikai jelentéssel bír, azaz fel kell állni az 
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iskolapadból és tevékenyen, eszközöket használva és különféle helyzeteket kialakítva kell 
tanulni. A valódi szellemi aktivitás elérése ennél még nehezebb. El kell vetni a tanulás mások 
tudásának befogadásaként való értelmezését. Az új tudást mindenkinek személyes 
konstrukcióként kell létrehozni, mindig a meglévő tudás alkalmazásával, és a tanulási 
helyzetek sokféleségét átélve. Ez a konstruktivista pedagógia a tanulói személyiséget helyezi 
a középpontba, vizsgálja a meglévő tudást, az öröklött kognitív sémákra épülő naiv 
elméleteket és olyan tanulási környezetet igyekszik létrehozni, amelyben a személyes belső 
modellek adaptívabbá válhatnak. Ez a mély, értelmező, rendszeralkotó tudás lehet az alapja az 
általános műveltségnek és a gyakorlati részletek felé bővülő szaktudásnak. A tanítás tartalmi 
tervezésében ez azt jelenti, hogy nem szabad addig elveszni a részletekben, amíg fel nem 
építettük a tudás tartószerkezetéül szolgáló általános elméleteket. 

A hagyományos tanulási környezet az egyéni munkára és felelősségvállalásra épült. A 
pedagógiai munka oktató jellege különösen a modernizmus korában, a 20. század második 
felében vált túlhangsúlyozottá. Nevelési célok akkor is voltak, még módszereket is ajánlottak 
hozzájuk, talán az ifjúság még hajlott is az ideológia fűtötte lelkesedésre. A baj a társadalmi 
konstrukció álságosságában és végül sikertelenségében volt. A közösségi nevelés mozgalmi 
jellegének megszűnése a spontán csoportosulások, rétegkultúrák erősödéséhez vezetett. A 
fiatalok egymás felé fordulása természetes jelenség, amiről sajnos az iskola nagyon kevéssé 
vett tudomást. A magányos és passzív tanulás unalmas és érdektelen, a különösen akkor, ha 
egyébként mozgalmas és „pörgős” életet élnek a fiatalok. A tanulásról kialakult új kép is 
segíthet abban, hogy ez a gyakorlat mielőbb és minél átfogóbban változhasson. A tanórán, 
vagy akár azon kívül végzett csoportos tanulás és a közben a diákok között folyó 
kommunikáció felszínre hozza a meglévő elképzeléseket, ezek ütközhetnek egymással, vagy a 
tanulási helyzetben szerzett információkkal és tapasztalatokkal. A társas helyzetekben az 
egyéni viselkedésre is többoldalú visszajelzések érkezhetnek, mélyebb és pontosabb lehet a 
tanulók önismerete, új irány nyílhat a személyiség fejlődésében. Mindez persze csak akkor 
válhat „iskolává”, ha tudatosan kialakított helyzetekről és célokról van szó. A tanárok előtt 
világos nevelési feladatoknak, vagy ahogyan ma nevezzük: szociális kompetenciák 
rendszerének és fejlesztési feladatoknak kell állniuk. A csoportos tanulás közben a tanári 
szerep is más, kicsit maga is a csoport tagjává válhat, belopódzhat a gyerekek világába és 
szinte észrevétlenül segítheti világra a tanulást jelentő új elképzeléseket és 
magatartásformákat. 

Kicsit paradoxnak tűnhet az a helyzet, hogy a modern kor talán legnagyobb technikai 
vívmánya, a számítógép kissé megkésve, a posztmodern korban lépte át az iskolák falait. És a 
jövő még csak éppen elkezdődött, hiszen a digitális tartalom megalkotása folyamatban van és 
a számítógéppel segített tanulás környezetének kialakítása is csak a kezdeteknél tart. Először a 
megjelenítés eszközeként használtuk, de ma igazi tanulótárssá vált, egyre nagyobb mértékben 
kommunikálhatunk is vele. A képek, videók, animációk és szimulációk közvetlenül nem 
megszerezhető tapasztalatokkal szolgálhatnak, az Internet segítségével soha nem látott 
bőségben férhetünk hozzá az információkhoz, amelyeket grafikus és táblázatos formában 
dolgozhatunk fel. A csoportos tanulás során a gép is csapattárs lehet, így a beszéd és a 
számítógép használata kiegyensúlyozott lehet. A tanári munkát is átalakíthatja a számítógépes 
munkakörnyezet, a tananyagkészítés, tárolás és bemutatás mellett a tanulók értékelését is 
szolgálva. A kollaboratív tanulási eszközökkel közvetlenül a tanulói munkák mellé 
helyezhetjük el a formatív értékelést. Szempontként állítható a jövő iskoláinak tervezői elé, 
hogy a tanulást és tanítást már az ember és gép együttműködésére kell alapozniuk.  
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Elméleti alapok  

A tanulási folyamat  
A tanulmányunkban bemutatásra kerülő tanulási környezet kifejezés is sugallja, hogy 

valójában magáról a tanulásról van szó, a környezet ezzel összefüggésben, kölcsönhatásban 
vizsgálható. Ha a tanulást folyamatként értelmezzük, akkor meg kell határozni azt a rendszert, 
amiben végbemegy, amire vonatkoztatható, sőt az eredményét is, amit tudásnak nevezünk 
(utóbbival a Mátrix-című tanulmányunkban foglakozunk részletesebben). A tanulási 
folyamatot a környezeti elemeivel együtt tudatosan megtervezhetjük, pedagógiai rendszerbe 
illeszthetjük, ami így rendkívül komplex és sokoldalúan vizsgálható konstrukcióvá alakul. A 
tanulás annak alanyára, alapszinten a tanuló személyiségre vonatkozik, és annak egész 
fejlődési folyamatát jelenti. A formális pedagógiai rendszer mellett a társadalmi- és természeti 
környezet elemei is részesei ennek a folyamatnak. Az informális és nem formális tanulás 
szerepe egyre növekvő a tudásépítés folyamatában, amely a meglévő tudás aktív 
működtetésével megy végbe.  

Éppen a meglévő tudás befolyásoló erejére lehet példa a tanulás köznyelvi, laikus 
értelmezése, illetve a modern tanuláselméletek és pedagógiai törekvések ebből adódó 
érvényesítési nehézségei. A tanulást legtöbben kényszeres, iskolában végzett tevékenységnek 
tartják, amelyben passzív elemek is vannak: ülni kell a padban és figyelni a tanár 
magyarázatát, amely a tudás átvitelét szolgálja. Máskor valamilyen cselekvés, magatartásmód 
elsajátítására gondolunk, pl. megtanulunk síelni. A valódi élet, és a társadalom által felépített 
mesterséges környezet, az iskola nem mindig áll harmóniában egymással. Történeti okokból, 
vagy egyszerűen a rendszer nehézkessége miatt a gyors fejlődés elhúzhat az iskola mellett, 
amely a régi tanulási környezettel nem képes az új társadalmi igényeknek megfelelő tudás 
felépítésére. Ma ezt az állapotot éljük át, amikor a gyerekek magánélete, otthoni környezete és 
az iskola belső világa közötti távolság növekvőben van, a formális tanulás szubjektív 
értékelése leszűkül a továbbtanulás biztosítására, miközben a társadalmi beilleszkedés és 
sikeresség széles tanulói tömegek esetében kívánná meg az általános készségek és képességek 
fejlesztését. Ha ezt a célt kívánjuk elérni, akkor meg kell változtatnunk a tanulásról kialakított 
elképzeléseket, és nem csak a tanárok, hanem a tanulók és a szülők esetében is. Meg kell 
tudnunk fogalmazni, hogy mit nevezünk ma tanulásnak, és hogy ez milyen környezetben 
valósítható meg hatékonyan. 

A tanulás biológiai alapjai 
A tanulás köznapi értelmezése az ember megismerő tevékenységére vonatkozik, de 

kicsit tágítva a fogalmat, más élőlények, vagy ma már akár gépek is alanyaivá válhatnak. Az 
ember és az állatok tanulása az idegrendszer, az intelligencia működését feltételezi, a gépek 
esetében a mesterséges intelligencia kutatása folyik. A tanulást eredménye minősíti, akkor 
beszélhetünk róla, ha a magatartás vagy működés tartósan megváltozik. Szükséges hozzá 
tehát valamiféle irányítás és tárolás, amelyek kivitelezi, illetve újra és újra előhívható módon 
rögzíti a mozgási elemeket. A tanulás ugyanakkor időben kiterjedő evolúciós folyamat is, 
mivel a különféle lehetséges magatartás- és működésmódok lejátszásra kerülnek és 
valamilyen szempont szerint kiválogatódnak. 

A tanulás folyamatának elemi összetevői és jellegzetességei az állatok magatartásában 
vizsgálhatók legkönnyebben, mert a törzsfejlődés alacsonyabb fokán még kevesebb 
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befolyásoló tényezővel kell számolni. Csányi Vilmos1 így mutatja be a folyamatot: „A 
tanulási folyamat leglényegesebb tulajdonsága a magatartás variabilitásának fokozatos 
csökkentése. Tanulási szituációban az állat különböző modellkonstrukciókat próbál ki, 
szelektál a modellek között. Feltételezték, hogy a különböző magatartáselemek többé-kevésbé 
spontán jelentkeznek és ismételt megjelenésüket a megerősítés (jutalom, büntetés) 
segítségével lehet gyakorítani. …A modellek szelekciójára szolgáló neurális-
mechanizmusnak az egyes modellek kipróbálása után azok adaptív értékét kell megítélnie, és 
nem adaptív természetűek létrejöttét kell gátolnia. Ugyanennek a mechanizmusnak kell a 
több, önmagában már adaptív értékűnek bizonyult, magatartásmintázat felhasználási 
sorrendjét is eldöntenie.” A magatartást megjelenítő biológiai szerkezet, azaz az élő egyed, 
sokféle lehetséges változat közül a tanulás során válogatja ki azt a keveset, amely számára az 
adott környezetben adaptív, vagyis hosszabb időtávon is sikerrel alkalmazható. A tanulás 
tehát egy olyan evolúciós rendszer működéseként fogható fel, amelyben magatartás 
változatok generálódnak és replikálódnak (azaz ismétlődnek), de az egyes változatok 
ismétlődési esélyét a környezeti hatások befolyásolják. Amely magatartásforma többször, 
sikeresen lejátszható, az megerősödik, míg ismétlés hiányában mások elfelejtődnek. Az már 
az egyed fejlettségétől függ, hogy milyen viselkedési választékot képes előállítani, és hogy 
milyen gyorsan tanulja meg a megfelelők használatát. Ez az egyszerűnek tűnő biológiai 
modell az ember esetében is hasonlóan működik, természetesen jóval bonyolultabb formában, 
a genetikai és kulturális öröklődés mechanizmusainak keveredésétől áthatva. A gyerekek 
sokféle magatartásformát kipróbálnak, többféleképpen állnak hozzá egy-egy probléma 
megoldásához és ezek a kapott visszajelzések szerint erősítődnek meg, vagy gyengítődnek el. 
A tanulási környezet szerepe az, hogy alkalmat adjon sokféle próbálkozásra, illetve a 
(társadalmi) tanulási céloknak megfelelő értékelési rendszerrel segítse a modellek evolúcióját, 
azaz a tanulást. 

A fent leírt tanulási modell lényeges eleme a folyamat mozgatórugójaként értelmezett 
érdeklődés. E nélkül az élőlények passzívak, nem fejtik ki az adott helyzetben tőlük várható 
aktivitást. Lehet, hogy a biológiai rendszer belső állapotának egyensúlya borul fel ilyenkor, a 
külvilágról befelé fordítva a figyelmet. A belső állapot módosulása a külső környezet 
leképezését is átalakítja, mást állítva előtérbe. A tanítás során gyakran találkozhatunk ilyen 
állapottal, amikor a gyerekek az ingerszegénység miatt mással kezdenek foglalkozni, vagy ha 
valamilyen lelki probléma miatt semmi sem érdekli őket. Csányi erről így ír: „…a szelekciós 
apparátus kapcsolatban kell álljon a különböző motivációs és drive mechanizmusokkal, a 
modellek konstrukciós folyamataival és alapvetően genetikai meghatározottságú kell legyen.” 
Ha a genetikai meghatározottságot komolyan vesszük, akkor a pedagógiai rendszer 
tervezésében nagyobb figyelmet kell fordítani az ebben jelentkező sokféleség hatásaira. Nem 
lehet eredményes a tanítás, ha az érdeklődés felkeltésének szándéka nélkül történik. 
Mindenekelőtt magát a tanulást kell érdekesnek elfogadtatni, ami nem annyira tartalmi kérdés, 
mint inkább a tevékenységi formára vonatkozik. A gyerekek sok mindennel szívesen 
foglalkoznak, ha azt aktívan, játékosan érdekes helyzetekben tehetik. Itt kapcsolódnak össze a 
formális iskolai, valamint az informális és nem formális tanulási módok, mivel az életet 
átfogó tanulás, az élettartalmak és helyzetek tanulási folyamatba illesztése, a „life-wide 
learning” filozófiája ezért lehet sikeres. Ha pedig a tanulás érdekes, akkor nem is kell 
abbahagyni, vagy visszatérhetünk hozzá az életen át folyó tanulás, a „life-long learning” 
keretében.  

A tanulás értelmezése más tekintetben is módosult az utóbbi év(tized)ekben. A ’90-es 
években a biológiai- és a megismeréstudományok, valamint a neveléselmélet eredményeinek 
ötvöződésével kialakult a konstruktivista tanuláselmélet, amely ma meghatározó a terület 
                                                 
1 Csányi Vilmos: Etológiai tanulásmodell 
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elméletében és gyakorlatában. E modell egyik sarkalatos pontja a meglévő tudás 
megismerésben betöltött jelentőségének felismerése, a tanulásnak az előzetes ismeretek és 
birtokolt modellek aktív alkalmazásaként való leírása. Az etológiai megközelítés erre is kitér: 
„A fejlett idegrendszer képes az egyes magatartási modelleket nyugvó állapotban tárolni és 
megfelelő helyzetben a tárolt modellt újra aktiválni. …Az aktuális szituációban a modellek 
végső összeállítását meg kell előzze az összehasonlítás, amely figyelembe veszi a múltban 
használt modellek eredményességét, de még valószínűbb, hogy a memóriában nyugvó 
állapotban levő modelleket már az elemi instrukciók aktiválása során kell működésbe hozni és 
ezek aktívan részt vesznek az új modell struktúrájának kialakításában. …A nyugvó modellek 
egy része tehát mindenképen aktiválódik és különböző formában növeli a döntés pillanatában 
rendelkezésre álló modell variabilitását. Az állat egyedi élete során készült modellek így 
sorozatosan inkorporálódnak az újonnan készülőkbe, az állat mindig teljes „ontogenezisét” 
veti latba a jelen válasz kialakításában.” Az előzetes tudás nem csak (talán főleg nem) az 
iskolában tanultakat jelenti, hanem olyan mély gondolkodási sémákat, naiv meggyőződéseket, 
amelyeket később igen nehéz módosítani. Jelentős részben genetikai meghatározottság is 
állhat mögöttük, vagy a kisgyermekkori nem formális tanulás eredményeként épültek fel. Az 
ilyen tudáselemek vizsgálata ma pedagógiai kutatás tárgyát képezi és pl. a 
természettudományok területén már publikált eredmények (Nahalka I.) felhasználásával 
jelentősen javítható a tanulás hatékonysága. A tanulás fent leírt modelljéből az is következik, 
hogy a modellek és magatartásformák adaptivitása adott környezetre vonatkozik, és ebből a 
szempontból az iskolai környezet és az élethelyzetek teremtette környezet eltérő lehet. 
Gyakori, hogy a tanulók mindkét környezetre rendelkeznek egy-egy tanult változattal és az 
igények szerint váltogatják ezeket. (Pl. a fizika órán helyesen alkalmazza a newtoni 
dinamikát, de a mindennapi élet jelenségeit még az arisztotelészi szemléletben értelmezi.)    

A tanulás története 
A tanulás / tanítás közösségi tevékenység, az ezt szolgáló iskola pedig az egyik 

legrégebbi társadalmi képződmény. Ha a mai viszonyoknak megfelelő pedagógiai rendszert 
szeretnénk kialakítani, akkor nem szabad elfeledkezni a szociokulturális előzményekről, a mai 
iskolák elődeiről és a bennük meglévő progresszív, vagy éppen archaikus elemekről. Érdekes 
végigkövetni a pedagógiai elmélet és gyakorlat koronkénti változását, amely egyben az 
emberről és az őt körülvevő világról, e kettő viszonyáról alkotott kép változása is. 
Felismerhető a hazai iskolarendszer öröklött és mély konzervativizmusa, amely nem élhetne a 
benne megforduló tanárok, tanulók és szülők megcsontosodott elképzelései, elvárásai nélkül. 
A történeti áttekintésből az is kiderül, hogy a modern pedagógia előfutárai már jóval korábban 
megjelentek, így ma a modernizáció ezek szintézisét, működő rendszerré való alakítását is 
jelenti. A (reform)pedagógiai kísérletek és irányzatok legjobb elemeinek oktatási főáramba 
terelése (pilot to the mainstream), a legjobb gyakorlatok (best practice), a helyi fejlesztési 
eredmények kutatásával, értékelésével és elterjesztésével lehetséges. 

Az alábbiakban röviden áttekintjük a tanulás értelmezés és a tanulási környezet 
történetének néhány fejlődési állomását, a levonható tanulságokkal.2   

„Az ókorban és a középkorban a gyermekek és az ifjak, a tudást kizárólag könyvekből és a 
tanítók szavaiból sajátították el. A tanulók ismeretszerző munkájuk során az általuk tisztelt 
szerzők műveit tanulmányozták, tanulták meg kívülről, tehát már mások által átalakított, 
feldolgozott valósággal találkoztak. Az ismeretelsajátítás során jelentős szerepet játszott a 
tekintély. A tanulás során nem kapott szerepet az önállóság és a kreativitás, hiszen annak volt 
jelentősége, hogy az ifjú milyen pontosan tudta felidézni a tanultakat.  
                                                 
2 A pedagógiatörténet tanuláselméletei, Bedő Ferenc 2002 
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Az ókori kultúra, a görög-római világ a későbbi korokban is éreztette hatását. A 
tekintélyelvűség az ókor nagy mestereinek tiszteletéből származtatható, de jól használhatónak 
bizonyult a vallási dogmatizmus védelmében is. A diktatórikus államhatalom önmaga 
erősítésére az iskolákat is felhasználta, amelyekben nem csak a tanítónak, de minden egyéb 
hatalomnak is alávetett diákok tanultak. Az elvek felsőbbségének a gondolkodásmód 
deduktivitása felelt meg, azaz az általános törvényekből vezették le a részleteket. Örökségként 
ebből a korból mindezen kívül leginkább a memoriter maradt ránk.  

A középkori pedagógiai egyik jelentős újítója Comenius volt, akinek a szemléltetésen 
alapuló oktatási módszerek elterjedését köszönhetjük. „A tanulók  már nem csak a tanító által 
elmondott, hanem az általa bemutatott, az általuk érzékelt valósággal találkoztak. Az 
empirista tanulásfelfogás szerint a valóság, a megismerő érzékszervein keresztül hat a 
gyermekek tudatára, ami kezdetben tiszta lapnak tekinthető.” A szemléltetés megnyitja a 
megismerés induktív útját, az egyedi esetekből következtethetünk az általános törvényekre. A 
mindennapi élet közel áll ehhez a tanulási módhoz, és a tudomány is gyakran alkalmazza. Az 
elképzelés hibája azonban, hogy a gyermeki tudatot tiszta lapnak tekinti, így nem veszi észre 
a meglévő tudás fontosságát, a tanulási folyamat elmélet általi meghatározottságát. Már a 
kisgyerekek is birtokolnak olyan elképzeléseket, szavakba nem mindig önthető 
meggyőződéséket, amelyek az ő személyes tudásépítésük alapjai, vagy éppen kicserélendő 
elemei. A természettudományok fejlődése és az iskolai szemléltetés eszköztárának bővülése 
később jól szolgálta a comeniusi-elv érvényesítését. 

A középkor másik pedagógiai gondolkodója, Rousseau szerint nem a tudás, és főleg 
nem a tanár a fontos az ismeretelsajátítás folyamatában, csakis a gyermek, annak természetes 
ösztönei, érdeklődése és hajlamai. Ezek a gondolatok a későbbi reformpedagógiai 
mozgalmakban is felbukkantak. A ma is egyre sikeresebb iskolák az ókori – középkori 
alapelveken nyugvó iskolát vették célba kritikáikkal: “Az előre elkészített tanterv alapján, 
pontosan meghatározott tanmenettel, naprakész tananyag alapján dolgozó iskolában 
szigorúan megszabott órarend keretei között folyik a szabályos időközönként váltakozó 
tantárgyak tanítása, meghatározott rendszer (formális fokozatok) szerint, amíg a csengő meg 
nem szólal, a tanító szünetet nem ad, majd új tantárgy tanításába nem kezd. A nehéz, sokszor 
elmozdíthatatlan padokkal felszerelt – a mozgékony, cselekedni vágyó, beszédes gyermekeket 
mozdulatlanságra, hallgatásra, a tanító szavainak befogadására kényszerítő – 
osztályteremben történő tanítás főszereplője és irányítója a padok fölé emelkedő katedráról 
letekintő, pálcával és egyéb fegyelmező eszközökkel csendet parancsoló, a dolgok folyását 
önkényesen megállapító tanító.”  

Ez a fenti kép akár ma is jellemezhetné átalakuló iskoláink egyik arcát. A régi és új 
pedagógiák ellentmondásos keveredése talán éppen a bennünk élő naiv elképzelések 
következménye, kevesen hiszik el, hogy az iskola lehet más, mint száz vagy akár ezer évvel 
ezelőtt. A reformpedagógiai irányzatok és más modernizációs törekvések is sorra 
beleütköznek ebbe a korlátba, vagy csak nagyon lassan tudnak elterjedni. Talán nagyobb 
figyelmet kellene fordítani az iskolán kívüli szereplők meggyőzősére. 

A pedagógiai modellek változását az a pragmatizmus is mozgatta, hogy a kényszerre 
épülő és alacsony hatékonyságú iskola helyett valami jobban működő megoldást kerestek, 
amelyben a tanulók szívesen és eredményesen tanulnak Dewey alábbi nézetei 
visszaköszönnek a mai oktatási reformdokumentumok lapjairól:  „a gyermeket az életre kell 
felkészíteni, de ez a hagyományos iskolában nem lehetséges, a tankönyvközpontú iskolában 
nem alakítható ki a cselekvő ember. Ha a gyermek alárendelt szerepben van, csak ismereteket 
szerez és nem tanulja meg a az ismeretszerzés módjait, hiszen az iskolában készen kap 
mindent. Ezzel ellentétben a való életben nincsenek készen kapott ismeretek, ott az embernek 
magának kell hasznosítható tudást szereznie. Ezért az ismeretszerzés készségének megtanítása 
a korszerű iskola alapvető feladata.… óriási probléma, ha olyan tananyagot tervezünk be, 
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kívánunk megtanítani, amely megtanításra még nem érett meg a gyermek. Amennyiben a 
tananyag nem függ össze a gyermek tapasztalatával, formálissá válik, ugyanis megszűnnek az 
ismeretszerzés motívumai. Éppen ezért szükség van a gyermek érdeklődésére, de ezt nem 
szabad külsődleges, mesterkélt eszközökkel rákényszeríteni, mert a fegyelem által kiváltott 
érdeklődés nem tudja irányítani a tapasztalatszerzést.” Az ember társadalmi helyzetének 
változása is tükröződik ezekből a gondolatokból, hiszen az önmagáért felelős, sorsát szabad 
akarata szerint irányító ember a modern kapitalizmus gyermeke. A cselekvés szabadsága is 
kockázatos lehet, tehát meg kell gondolni, hogy az iskola mennyiben ad teret ennek. Jellemző, 
hogy hazai viszonyok között a szocializmus tekintélyelvű iskolájának felváltására nincs nagy 
politikai nyomás. 

A reformpedagógia másik nagy alakja, Clapared, így összegzi az iskoláról vallott 
gondolatait:  

• „A gyermeket tegye célkitűzéseinek, módszertani megfontolásainak középpontjába. 

• Az ott folyó nevelés rugója – a jutalom várása helyett – a végrehajtandó feladat iránti 
érdeklődés legyen. 

• Az engedelmesség, külső fegyelem helyét foglalja el a gyermek munkavágyából 
fakadó belső fegyelem. 

• Hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak sajátosságait, fejlődési 
szakaszait. 

• Az ott folyó oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal töltse tele a gyermek fejét, hanem 
fejlessze értelmi és erkölcsi funkcióit. 

• Az iskola legyen aktív, használja ki a gyermek cselekvési vágyát, támaszkodjék a 
játékra. 

• Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a munkát. 

• A pedagógus “iskolai mindentudó” helyett a gyermekek munkatársa, egyéni munkájuk 
segítője legyen. 

• Az iskola támaszkodjék a gyermek egyéni képességeire és fejlessze azokat.”  

•  
Akár az Európai Unió oktatáspolitikai elveit is kiolvashatjuk a fenti sorokból, amelyek az 

életen át folyó tanulás és a készségek, képességek fejlesztésének gyakorlatára mutatnak utat. 
Szerencsére az itt közölt elvek egy része pedagógiai evidencia is, amelyeket a felszabadított 
iskolai fejlesztési energiák sodrában már sok helyen megvalósítottak. Ezeket a gondolatokat 
Montessori viszi tovább és érleli iskolatípussá.  Elméletének fontos gondolata: „A tanár 
szerepe megváltozik, a pedagógus nem ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, 
segítője, a gyermek  személyiségének, tudásának építője. A gyermeki tevékenységnek két 
fontos feltétele van: a gyermekhez méretezett, megfelelően berendezett tevékenységi tér és a 
tevékenységet befolyásoló, célszerűen megtervezett eszközök. A tanulási környezet 
tervezésében ma még nem elegendő súllyal esnek latba Montessori elvei. A hagyományos 
tantermek túlméretezettek és hangulat nélküliek pl. egy öntevékeny projektcsoport számára. A 
természettudományos szemléltető és kísérleti eszközök nehézkesek és gyakran nem eléggé 
érdekesek a gyerekek számára. Ha valóban fordulatot akarunk elérni a tanulás 
értelmezésében, akkor ezeket a beruházás igényes változtatásokat is meg kell tennünk. 

A korszerű pedagógiai rendszerek a szociális kompetenciák fejlesztésére is 
törekednek. A tanulást közösségi tevékenységként értelmezik, a megvalósításban 
csoportmunkát, változatos tanulói közösségeket alkalmaznak, amelyekben a társak közötti 
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kommunikáció és együttműködés a meghatározó. Ebben a közegben a másság is jobban 
elfogadható és természetessé vélik a multikulturalitás. A hasonló elveket megfogalmazó 
Freinet szerint a nevelő dolga az, hogy olyan légkört teremtsen, amelyben a gyermek 
szabadon megnyilvánulhat, kifejezheti gondolatait, érzéseit. Ilyen pedagógiai közeg lehet a 
projekt, amelynek elmélete Kilpatrick nevéhez fűződik. Módszere szerint a hagyományos 
tanterv helyett a tananyagot a gyermek érdeklődésén alapuló, életszerű feladategységek köré 
kell csoportosítani. Ezek elsajátítása önállóan, az egyes tanulók fejlődési sajátosságainak, 
egyéni fejlődési ütemének és érdeklődésének megfelelően történhet. A projekt alapú tanulást 
négy alapelem jellemzi: a szándék, a tervezés, a megvalósítás és az értékelés.     

A tanulás fejlődését az ember társadalmi helyzetének változása mellett főleg a 
megismerési folyamatról kialakult ismeretek alakították. Az ókori görög filozófia sokat 
foglalkozott a világ megismerhetőségének kérdésével és a lehetséges módszerekkel, amelyek 
akkoriban még inkább elméletiek voltak. Az újkor tudományos forradalma, a modernizmus 
korszakát hozta el, amelyben nem volt kétséges a tudományos megismerés korlátlansága. 
Ennek a kornak a jellegzetes tanuláselmélete az induktív empirizmus, amely szerint minden 
ismeretünk a tapasztalásból ered, ezért a tudásszerzés megfigyelések, kísérletek és mérések 
által lehetséges, amelyek az objektív valóságot tükrözik, mindenféle emberi szubjektivizmus 
nélkül, éppen ezért a világ a tudomány által megismerhető, leírható. Ez a felfogás az ember 
magabiztosságát tükrözi, amely a letűnt szocialista rendszerek vezetőinek is imponált, 
szemben az akkori polgári társadalmak kétségeket is megfogalmazó nézeteivel. A 
tudományos megismerés ma is halad előre, de az is bebizonyosodott (Heisenberg), hogy 
ebben vannak át nem léphető korlátok, és az ismert mögött eddig még mindig hatalmas 
ismeretlen térségek bukkantak fel.  

Az induktív empirikus tanuláselmélet megrendülését mégsem a tudománnyal 
kapcsolatos kételyek okozták, hanem éppen a megismerési folyamat tudományos kutatásának 
újabb eredményei. Az idegélettan és a kognitív pszichológia közös mezején virágozni kezdtek 
a megismeréssel, tanuláselmélettel kapcsolatos kutatások, amelyek filozófiai gondossággal 
kimunkálva és pedagógiai tapasztalattól áthatva formálták meg a konstruktivista 
tanuláselméletet. Az új paradigma első és máig legismertebb hazai szaktekintélye Nahalka 
István, aki 1998-tól igyekszik a gyakorlatba is átvinni, elterjeszteni ezt a gondolkodásmódot. 
A bővebb ismertetés helyett álljon itt csak néhány illusztráló sor: „A tanulás nem más, mint 
állandó konstrukció, a belső világ folyamatos építése. Amikor tanulunk, akkor az 
elsajátítandó információt értelmezni próbáljuk. Ez az értelmezési folyamat a korábban már 
elsajátított ismeretek bázisán zajlik. Ezért a konstruktivista tanuláselméletben fontos szerepe 
van a megelőző tudásnak. Ha a megelőző tudás kellően szervezett, mozgósítható, könnyen 
előhívható, akkor esély van arra, hogy az új információ értelmezése sikeresen lejátszódjék, s a 
tanulás folyamatában a tudat mintegy lehorgonyozza a meglévők rendszeréhez az új tudást.” 
A tanulási környezet vonatkozásában a fentiekből sok minden következik, főképpen talán az, 
hogy a tapasztalás és kísérletezés elméletek által irányított, ezért nem várható el az objektív 
következtetés. A tanulási folyamatban mindig meg kell próbálni felszínre hozni a gyerekek 
meglévő elképzeléseit, amelyekhez alkalmazkodva kell megterveznünk a továbbhaladást. A 
tanár feladata olyan környezet megteremtése, amelyben a helyes elméletek az új ismeretek 
okozta kognitív konfliktus feloldásaként jönnek létre. A tudás építésére azért nem adható 
univerzális recept, mivel személyes folyamatokról van szó. A tanítás adaptív formáira kell 
törekedni, tehát egyéni feladatok és formatív értékelés hozhat eredményt. Kérdés, hogy a 
hazai pedagógiai szakma (és kultúra) mikor lesz képes, illetve mikor kap elegendő (anyagi) 
támogatást ennek a szellemiségnek az érvényesítésére? Felvetődik a tanárképzés, 
továbbképzés reformjának szükségessége is. 

A tanuláselmélet egyik legendás alakja Seymour Papert, aki a modern technológia 
tanulási környezetbe illesztését a konstruktivizmus elvei szerint igyekszik megvalósítani.  
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Nézete szerint: bizonyos esetekben a társadalom bőségesen szolgáltat a gyerekek számára 
ingereket (építőanyagot) a piaget-i tanulás segítésére, ám az összetettebb, vagy formális 
problémák esetében ez már nem mondható el. Ilyen esetekben a társadalom kevés ingert 
(építőanyagot) szolgáltat a probléma egyszerűsödése, konkrétabbá válása érdekében, vagy 
szolgáltat ugyan anyagot, de nem segíti azok felhasználását… Javaslata, hogy az 
oktatásmódszertanban is alapvető váltásra van szükség. A számítógéppel való kommunikáció 
területén (informatika oktatás) és az oktatás minél több területén, a tudásépítés segítése 
érdekében hozzunk létre a gyermeki aktivitást kihasználó, lehetőleg számítógépes 
környezeteket. Papert – mint a számítógéppel segített oktatás őszinte híve – világosan látja, 
milyen „felfordulást” hoz, hozhat az új digitális technika az iskola, mint konzervatív 
intézmény életében, mert leleplezi, egyértelművé teszi alacsony hatékonyságú voltát. „… az 
iskola hajlamos ezt az eszközt is a maga hagyományos képére formálni, s ekképpen 
semlegesíteni. A komputer – különösen a világháló – kihívása óriási, hiszen felforgatja az 
iskola addigi rendjét, explicitté teszi módszereinek elavultságát, ismeretközlő módszereinek 
alacsony motivációs fokát. Ekkor kezdik a konzervatív erők ismételgetni, hogy lám, ahogy az 
iskolatévé, a videó, az írásvetítő sem hozott megoldást, most az új divat, a komputer sem teszi 
ezt meg, be lehet tehát zárni az informatikai laboratórium zárt ajtaja mögé. . . .”  
 

A tanulás szerepe 
A tanulás az egyén érvényesülését szolgálja a társadalmon belül, de a közösséget is 

meghatározza tagjainak tudása. Minél nagyobb mértékű a felhalmozott kollektív tudás, elvileg 
annál több tanulással sajátíthatják el azt a közösség új tagjai. A tudás azonban nem csak 
emberi fejekben tárolható, és nem is csak emberek által hozható működésbe. Az írásbeliség 
kialakulása óta adott a lehetőség olyan tudásbázisok létrehozására, mint pl. az ókor nagy 
könyvtárai voltak. A számítógépes adattárolás ma ezzel nem összehasonlítható mértékben 
emelte meg a tárolt információk nagyságrendjét, de az igazi forradalmat a hozzáférés 
korlátainak leomlása okozta. Az Interneten és a digitális hordozókon elérhető ismeretek 
azonban ma még jobbára csak az emberi intelligencia révén hozhatók működésbe. Ez az 
alkotói tudás viszont képes olyan gépek építésére, amelyekben mások tudása működik, a 
használó pedig mentesítve van a szellemi erőfeszítés alól. Az Internetről letölthető 
információk mennyiségével azonban gyakran nem áll arányban a minőség, nem mindig 
ellenőrizhető a forrás megbízhatósága. További nehézség, hogy egy adott kommunikációs-, 
vagy problémahelyzetben van-e idő a böngészésre, vagy kénytelenek vagyunk fejből 
dolgozni? Ez utóbbira is akad azért még elegendő példa. A tanulásra tehát még mindig, sőt 
egyre nagyobb mértékben rá vagyunk utalva, de nem azt, nem úgy, és talán nem is ott kellene 
tanulnunk, amit, ahogy és ahol eddig.  

A tanulás eredményeként képződő tudás alapvetően háromféle lehet3. A kompetenciák 
körébe az öröklött készségeinkre épülő tudás tartozik, ezek összefüggenek az idegrendszer 
érzékelő és ingerfeldolgozó működésével. Lehetnek kognitív jellegűek vagy motorikusak, 
illetve ezek kombinációi. Megtanulhatunk kerékpározni, mert tudunk egyensúlyozni, 
olvashatunk, mert a látás és az alakfelismerés  alapot ad a betűk megtanulására, amelyeket a 
gondolkodásunkkal nyelvtani egységekbe tudunk foglalni, és agyunkkal értelmezni tudunk. A 
szükséges kompetenciák a társadalmi- technológiai fejlődéssel változhatnak, a középkorban 
például még senki sem tudott biciklizni, de ez kerékpár hiányában nem is volt zavaró. 
Hasonló példa lenne említhető az írástudásra, mondjuk tízezer évvel ez előttről. A társadalom 
változásai a tudás másféle szerveződésére is hatással vannak, kialakítva olyan, térben és 
időben meghatározható ismereteket, képességeket, amelyek ott és akkor érvényesek, 
                                                 
3 Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák (A tanulás fejlesztése, OKI szakmai konferencia előadás, 2002) 
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azonosítják a kort, a helyet és az egyént. A társadalmi együttélés szabályainak ismerete, vagy 
a közösségi társalgás és szórakozás képessége mindenki számára fontos, aki be akar 
illeszkedni az adott közösségbe. Ez a műveltség a tanulás során áthagyományozódik és 
biztonságot, folyamatosságot visz a társadalom életébe. Vannak azonban a műveltségnél 
közvetlenebbül alkalmazható tudástípusok, amelyek választékából nem kell mindenkinek 
egyformán részesedni. A szakácsnak a főzéshez, a katonának a harchoz, a királynak pedig az 
uralkodáshoz kellett érteni, ebben voltak szakértők. A szakértelem olyan speciális tudás, 
amely egy társadalmi-, gazdasági feladat elvégzésére teszi képessé birtokosát. Régebben egy 
biztos pályát is jelentett, amelyen pl. a segédtől a mester szintjéig lehetett eljutni. Ma egy 
kicsit más a helyzet, fontosabbá váltak a kompetenciák (és talán a műveltség is), amelyek 
lehetővé teszik a szaktudás bővítését, rugalmas átalakítását. A gazdasági verseny és a 
globalizáció diktálta kényszerek erősek, a megfelelés feltétele az egész életen át tartó tanulás.  

A nemzeti oktatáspolitika minden országban igyekszik alkalmazkodni a 21. század 
kihívásaihoz. A fejlett világban ez persze mást jelent, mint a fejlődőnek nevezett harmadik 
világban, ahol még mindig súlyos gond az analfabetizmus és kevéssé jellemző a 
számítógéppel segített oktatás. Az Európai Unió tagjaként Magyarország olyan gazdasági 
versenyközegbe kerül, amelyben az USA, Japán és más fejlett délkelet-ázsiai országok, 
újabban Kína és India lesz az ellenfelünk. Az élet más területein, pl. a környezetvédelemben 
az együttműködést kell szorosabbra fűzni. Mindkét esetben sajátos tudást kell felépíteni, 
amelyben az alapkészségek magasan fejlettek és a szaktudás gyorsan változtatható. Kiemelt 
területé vált az információkezelés, és a nyelvek. A tanításban ezeket a célokat többek között a 
tartalmi integráció és a digitális tananyagok alkalmazásával igyekeznek elérni. Az oktatási 
rendszerekben még jellemző a felülről szabályozás, amit a gazdasági szereplők 
beleszólásának növekedése egészít ki. Az iskolák szakmai önállósága akkor teljesedhet ki, ha 
a közvetlen irányítás helyébe valamilyen minőségmenedzselési rendszer lép, az intézmények 
ebben a közegben kerülnek versenyhelyzetbe és képesek lesznek tanulóként működve 
fejleszteni önmagukat. 

A modern társadalom és gazdaság egyre inkább megfelel a „tudásalapú” –
minősítésnek, a  kutatás és fejlesztés a legtöbb területen meghatározó feltétele a 
sikerességnek, miközben olyan zárt tudáscentrumok jönnek létre, ahová csak a legjobbak, 
vagy a legszerencsésebbek kerülhetnek be. A kommunikáció nem csak eszköz, hanem cél is, 
kiszolgálása a legsikeresebb gazdasági tevékenységek egyike. A fejlődés minden területen 
nagyon gyors, ezért szükség van az állandó tanulásra. A tartós foglalkoztatás ma már nem 
jelenti ugyanannak a munkakörnek a betöltését, de a szociális rendszerek segítik az átképzést, 
továbbképzést. A tanulás kiemelt szerepe ebben a helyzetben az életen át folyó tanuláshoz 
szükséges motivációs bázis és kompetenciarendszer kiépítése.   

Tanulás és politika 
A tanulás feltételeinek biztosítása társadalmi feladat, amelyben – bizonyos szinten – 

minden állam szerepet vállal. Demokratikus társadalmakban az oktatásügy a politikai 
szintéren is megjelenik, viták, csatározások folynak róla és körülötte. A politikai akarat és 
döntés meghatározza az intézmények működését is, ha másként nem, akkor a finanszírozás 
eszközeivel. A pedagógiai rendszerek tervezésekor nem elhanyagolhatóak tehát a kimondott 
és valószínűsíthető politikai tényezők. A támogatott irányokba folyhat a fejlesztés, más 
területek ezekhez illeszkedve határozhatják meg magukat. 

A hazai iskolarendszert érintő politikai elképzelések a közoktatási stratégiában öltenek testet. 
Ennek főbb pontjai4: 

                                                 
4 Sipos János: A tanulás fejlesztése (OKI szakmai konferencia előadás, 2002) 
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• Az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén, 

• Az oktatás minőségének fejlesztése és biztosítása, 

• Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, 

• A pedagógus szakma rangjának helyreállítása, a pedagógusok szakmai fejlődésének 
támogatása, 

• Az oktatás költséghatékonyságának javítása, 

• Az információs társadalom kialakulásához szükséges kompetenciák fejlesztése, 

• Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. 
 

A stratégia elvei összecsengenek az Európai Unió oktatáspolitikai direktíváival, ami 
feltétele is a pénzügyi támogatások elnyerésének. Az általános célokat a Nemzeti Fejlesztési 
Terv egyes részterületei konkretizálják. A Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
(HEFOP) keretében például a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztését támogatják, de 
ebbe a körbe tartoznak a környezeti kompetenciák is, illetve a környezeti nevelés fejlesztése. 
Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklését a komprehenzív iskolai modellek támogatása 
szolgálja, ehhez kapcsolódó, adaptív nevelést megvalósító programokkal.  

A politikai döntéshozók feladata a oktatási területen végbemenő folyamatok követése is, a 
trendek bemérése, követése, alakítása. Hazánkban – ahogyan a fejlett világban máshol is – 
egyre növekszik a középiskolát végzettek (75%) és a diplomások számaránya (50%), 
miközben a szakmunkások körében relatív hiány tapasztalható. A diplomás munkanélküliség 
a pályakezdők problémája is, esetükben a képzést követő átképzés csak kényszermegoldás. 
Az iskolával szembeni politikai elvárások azonban csak részben gazdasági jellegűek, legalább 
ennyire fontos (lenne) a humán szempontok érvényesítése is. A testileg és lelkileg egészséges 
fiatalság felneveléséhez fontos lenne: 

• az érzelmi intelligencia fejlesztése (ma túlzott az intellektuális oldal reprezentációja), 

• az örömérzés átélésének képessége, 

• a szabadon nemet mondani tudás, 

• az érzelmek szabad kifejezése, 

• az önbizalom megalapozása, 

• a szükséges határok elfogadása, 

• az alkotókedv felébresztése és megőrzése, 

• a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, 

• a kudarctűrés, 

• a frusztrációtűrés erősítése, 

• az együttműködési készségek fejlesztése. 

• az életre való felkészítés 

A felsorolásból azért kiviláglik, hogy az oktatáspolitika néha a pedagógiai szakma, 
valamint a gazdaság elvárásai között ingadozik, hol a harmonikus személyiségfejlesztés, hol a 
munkaerőpiaci verseny szempontjait érvényesítve. Nem könnyebb a fejlesztő tanár dolga sem, 
ha ebben a dilemmában kíván állást foglalni, hiszen a megismerés valóban örömhozó, de a 
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folyamatosan ránk kényszerített formája már kevésbé. A munkanélküliségnél azonban 
biztosan jobb perspektíva.  

Tanulás Európában 
A tanulással, oktatással összefüggő szabályozás hátterét 2004 májusától hivatalosan is az 

EU oktatáspolitikai elvei határozzák meg. Az 1990-es években elmosódtak az oktatás- és 
foglakoztatás politika közötti határvonalak, központi feladattá vált a tanulás, az emberi tudás 
és viselkedés fejlesztése. Ebben az EU a nyitott koordináció módszerét alkalmazza (open 
method of co-ordination), melynek lényege:  

• közös irányelvek meghatározása, 

• ezek alapján nemzeti akciótervek kidolgozása, 

• a közösség értékeli az akciótervet és a végrehajtást, 

• a közös stratégia folyamatos továbbfejlesztése és visszacsatolása a tagországok felé. 

A kimondott cél: 2010-ig Európa legyen a legversenyképesebb tudás alapú gazdaság. Ennek 
érdekében humán erőforrás fejlesztést kell folytatni az alábbi részcélok megvalósítása 
érdekében:  

• Oktatáskutatás, e-learning, egész életen át tartó tanulás (munkanélküliség megelőzése) 

• Oktatási-, képzési- és pályaorientációs rendszer fejlesztése 

• alkalmazkodóképes, vállalkozásra kész munkaerő képzése 

• A tudás alapú társadalom megteremtésének európai prioritásai : 

• az oktatás minőségének fejlesztése, 

• társadalmi, munkaerőpiaci beilleszkedés, 

• a fiatalok foglalkoztatásának javítása, 

• a szakképesítések átláthatósága, 

• európai együttműködések, mobilitás erősítése, 

• innováció hajlandóság erősítése, 

• az oktatás és a gazdaság közti kapcsolat erősítése, tanulást és munkát kombináló 
programok, 

• a képzések értékelése (minősítési rendszer), 

• az élethosszig tartó tanulás elősegítése. 

Kétdimenziós fejlesztési programok: 

• hagyományos oktatásfejlesztés (tartalom és vizsgarendszer fejlesztése), 

• intézményrendszerek, pedagógiai rendszerek fejlesztése (képzés és munkaerő piaci 
kereslet összehangolása) 

Memorandum az élethosszig tartó tanulásról (EU, 2000):  

• egyetemes és folyamatos hozzáférés a tanuláshoz, 

• a humán erőforrásokba történő beruházások folyamatos növelése, 

• hatékony oktatási, tanulási módszerek fejlesztése, 
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• a tanulásban való részvétel fontosságának tudatosítása, 

• mindenkinek elérhető, a tanulási lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz, 
tanácsadáshoz., 

• az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása mindenki számára az IKT 
széleskörű alkalmazásával (a tanulást bevinni az otthonba). 

A kötelező oktatásban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a későbbi életkorokban folytatandó 
tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségeknek. Tantárgyi struktúrában: kiemelt az idegen 
nyelv, informatika, kommunikáció (az utóbbi években több figyelem irányult a 
versenyképességet biztosító természettudományi területre is).  

Ki kell fejleszteni: 

• az önálló tanulási készséget,  

• a felelősségérzetet, 

• az önbizalmat a továbbképzéshez, 

• az állandó megújulás igényét. 

Az élethosszig tartó tanuláshoz az alábbiak fejlesztésére van szükség: 

• alapkészségek / kulcskompetenciák (olvasás, írás, számolás) 

• foglalkoztatáshoz szükséges készségek (kommunikáció, IKT, tanulás-tudás, 
problémamegoldás, teammunka), 

• szociális készségek (életvezetés, önbizalom, időbeosztás, közösségi elkötelezettség, 
pénzfogalom egészség, higiénia, teammunka) 

• informatikai ismeretek fejlesztésére, 

• idegen nyelvek ismeretére    
 

A tanulás fejlesztése 
A tanulás a tudás alapú társadalom és a piacgazdaság sikerességének, verseny-

képességének záloga, ennek megfelelően az utóbbi időben intenzív fejlesztés tárgyává lépett 
elő. Korábban is voltak oktatási reformok, amelyek jórészt a politika berkeiből indultak, és a 
gazdaság is beleszólt pl. a szakképzés ügyeibe, de a mai helyzet más. Most a tudásiparág 
kifejlődéséről beszélünk, az oktatásban is teret nyertek a professzionális K+F módszerek, 
elterjedtek a minőségbiztosítási rendszerek. A tudást előállító, alkalmazó és fejlesztő 
„tudásmenedzsment” az egész társadalmat és gazdaságot átfogja, fő feladata a „tudástőke” 
biztosítása. (Hazai tapasztalat, hogy a bérmunka korszakot követő átállás a külföldi 
tudásorientált vállalatok idecsábítását jelenti, ez is tudásmenedzselési feladat.) Az iskolákban 
is működtetni kell a megfelelő tudásmenedzsmentet, amelynek szerepe van a helyi pedagógiai 
tudás fejlesztésében. Az alábbiakban röviden ennek néhány jellegzetességét tekintjük át 
(forrás: Havas Péter előadása a Tanulás fejlesztése – OKI konferencián, 2002) 

Az intézményben meglévő, egyéni tudás nagyrészt szavakba nem önthető tacit tudás, 
amely jól használható a mindennapi helyzetekben, problémák kezelésében, de nehezen adható 
át mások számára. Becslések szerint az intézményi tudás mintegy 80%-a ilyen. A másik 
típusba az a tudás tartozik, amely már megformált, szavakba, vagy más, átvihető formába 
öntött. A tacit tudás ilyen explicit információvá válása nem könnyen megy végbe, de az olyan 
módszerek elősegíthetik, mint pl. az: 
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• Externalizáció 

• Szocializáció 

• Kombináció 

• Internalizáció 

A tanulás fejlesztésében döntő lehet a végrehajtói szint, azaz a tanárok elképzelésének 
alakítása is. A tanulásról alkotott tanári vélekedések vizsgálatából az derül ki, hogy:   

• A befogadó tanítványkép elterjedtebb, mint az önszabályozó, 

• Az interaktivitás helyett a tanárközpontú tanulást részesítik előnyben, 

• A tanítási nehézségek forrásai túlnyomórészt a gyerekek, kisebb részben a pedagógus, 
a tananyag és a külső tényezők. 

Ezek a vélekedések nem kedveznek a modern tanuláselmélet befogadásának, vagy a szociális 
kompetencia fejlesztési feladatainak. Nem vigasztaló hogy hasonló beállítódás tapasztalható a 
diákok részéről is (a PISA vizsgálat eredményei a 15 évesek körében). A magyar diákok: 

• egyedül szeretnek tanulni, 

• élen járnak a magolásban (főleg a lányok) 

• az értelmező tanulásban a rangsor 4. helyén állnak, 

• a versengő (kompetitív) tanulásban az átlagosnál jobbak, az együttműködő 
(kooperatív) tanulásban gyengébbek, 

• a vizsgált országok átlagánál kevésbé szertik a társas tanulási formákat 
A tapasztalatok szerint a gyerekek is rabjai az iskoláról kialakult naiv modellnek, azt a 
szereposztást várják el, amit korábban megszoktak. A változás, a korszerű pedagógiai 
módszerek támogatásának növekedése csak akkor lenne lehetséges, ha az egész oktatási 
vertikumban ez a gyakorlat érvényesülne. Egy magasabb évfolyamba kerülő diák már nagyon 
nehezen fog másként gondolkodni tanárról, iskoláról, tanulásról, ha korábban a hagyományos 
modellben nőtt fel. A tanulási módszerek fejlesztése nélkül viszont nem érhetőek el a kitűzött 
társadalmi célok. 

A tanulás fejlesztése sok szereplő együttműködése és sokféle tennivaló együttese, melynek 
főbb területei a következők: 

• A tanulási tartalmak meghatározása, korszerűsítése (kiválasztás, elrendezés, 
differenciálás) 

• A tanulási módszerek fejlesztése ( hatékony stratégiák, kompetencia fejlesztés, 
értékelés – önértékelés) 

• A tanulási környezet fejlesztése ( társas, tárgyi – eszközi környezet, IKT) 

• A tanulási eszközök fejlesztése ( tankönyv, taneszköz, médiák, hatékonyság, 
koherencia) 

• A tanulást segítő nevelői kompetenciák fejlesztése 

A pedagógiai rendszer  
A tanulás fogalmában összegződő pedagógiai célok és tevékenységek adott tanulási 
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környezetben mennek végbe, valamely pedagógiai rendszer alkalmazásával. A tanulási 
környezet tárgyi-eszközi elemeket is tartalmaz, de megjelennek benne különféle elvek, 
viszonyulások is. A pedagógiai rendszer értelmezése tisztán a „szoftver”, azaz csak 
megjelenítésként foglalja magában az oktatási-nevelési célok, módszerek, eszközök 
tárgyiasult formáit. A szellemi konstrukció megalkotásakor ugyanakkor figyelembe kell 
venni, be kell építeni a tárgyi környezet adottságait. Az alábbiakban röviden áttekintjük a 
pedagógiai rendszer fogalmát, szerkezeti elveit és fejlesztési lehetőségeit.5  

Ahogyan általában a pedagógiában, a pedagógiai rendszerek esetében is érvényesül az ún. 
komponens rendszerek elve, vagyis az alacsonyabb szerveződési szinteket magukba foglalják 
a magasabbak. Pedagógiai rendszere lehet: 

• egy témának 

• egy tantárgynak 

• műveltségterületnek 

• iskolának 

• módszertani fejlesztésnek 

Legmagasabb szinten a közoktatás egésze alkot pedagógiai rendszert, de talán már efölé is 
elhelyezhetőek a Európai Unió oktatáspolitikai elvei és az ezek alapján folyó összehangolt 
nemzetközi pedagógiai gyakorlat, együttműködés. 

Törvényben 1995-ben szabályozták Magyarországon a pedagógiai rendszer értelmezését, 
eszerint: 

• a pedagógiai program és tanterv, 

• tanulást – tanítást segítő és értékelő eszközrendszer, 

• alkalmazást lehetővé tevő pedadógiai képzési és továbbképzési rendszer, 

• pedagógiai, szakmai szolgáltató tevékenység 
tartozik ebbe a fogalomba.  

A pedagógiai rendszer magvát a kurrikulumok képezik. Ez a divatos szakszó valóban 
összetettebb fogalom, mint pl. a tanterv. A kurrikulumok részei az alábbiak lehetnek 

• részletes tantervi és tananyagleírás, 

• tankönyvek - taneszközök 

• értékelési eljárások 

• módszertani segédanyagok (pedagógusoknak) 

Adott iskolatípusra a fenti elemek koherens együttesét kell összeállítani. 

A pedagógiai rendszer a tanulási folyamat szabályozására szolgál. Belső rendszerszerűségét 
az alábbiak összhangja alkotja: 

• pedagógiai célok, 

• tanulási tevékenységek, 

• tananyagtartalom, 

                                                 
5 Havas Péter A pedagógiai rendszerek fejlesztése, ÚPSZ, 2003 szeptember  
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• tanulási módszerek, 

• értékelési eszközök 
  
Pedagógiai rendszerek mindig is voltak, hiszen a társadalomnak valahogyan kézben kellett 
tartani a tanulás, a kultúra átörökítésének folyamatát. A neveléstudomány fejlődésével 
tudatosultak és megfogalmazódtak a hatékonyság elvárásai, amelyek teljesítésének első lépése 
a működési zavarok diagnosztizálása. Az oktatás egészének szintjén jelentkező tünetek: 

• növekvő diverzitás (tantárgyak területek eltérő fejlődése), 

• tanulástudományok fejlődése, de nehéz áttörése a tanárképzésben, tanítási 
gyakorlatban, 

• befogadó intézményi magatartás, (hagyományos módszerek konzerválása, frontális 
órák dominanciája, lecketanulás), 

• az értékelés alapja a továbbtanulási mutató (helyette intézményi önértékelés, 
önfejlesztés kell!). 

A felsorolt tünetek felhívják a figyelmet a pedagógiai rendszerek fejlesztésének 
szükségességére, amelynek további indokai is lehetnek: 

• A nemzetközi tanulásfejlesztési együttműködésekből átemelhető tudás megszerzése, a 
globális kihívásoknak való megfelelés, az európai dimenzió beemelése, a kontinentális 
és globális munkaerőpiacon való versenyképesség biztosítása. 

• A Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatának és a közoktatási törvényben előírt 
megújításának időszerűsége, amely átfogóan érinti a NAT műfaji-szemléleti 
sajátosságait, klasszikusan tradicionális és „modernizációs” területeit, a 
tanulásfejlesztés rendszerszerűsége által kiterjedve a tanulás tartalmára, módszereire, 
környezetére, eszközeire, a tanulói és nevelői kompetenciákra és az értékelés hatékony 
módozataira.  

• A tanulásfejlesztés általános követelményei, a hazai közoktatási szükségletek 
biztosítása és a lemaradások pótlása: az élethosszig tartó tanulás (és az ehhez 
szükséges kompetenciák erősítése), a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, az 
egyéni differenciálás módszerei és eljárásai, az eredményesebb tanulási-tanítási 
technológiák és stratégiák, a hatékony információs és kommunikációs technológiák 
(IKT) és a társadalmilag-egyénileg hátrányos helyzetűek esélybiztosítása.  

• A hazai (és nemzetközi együttműködések keretében végzett) oktatáskutatási és 
tantárgyi obszervációs adatok felhívják a figyelmet a tanulás-tanítás helyzetének 
elégtelenségeire, és konkrét fejlesztési szükségességeket jeleznek.  

• A közoktatási intézmények fokozódó szakmai önállósága és kompetitív helyzete, 
amely ösztönzőleg hat a helyi programkínálat korszerűsítésére, az „önfejlesztésre”. Ez 
a helyi innovációk (közép-európai viszonylatban feltűnően intenzív) gyarapodását és 
diverzifikálódását eredményezte.” 

 
A pedagógia rendszerek fejlesztésére az OKI Program és Tantervfejlesztési Központja Dr. 

Havas Péter igazgató vezetésével modellt dolgozott ki, amelyet az elmúlt tanévtől a 
Politechnikum Integrált természettudományos pedagógiai rendszerének fejlesztésében is 
alkalmazunk, együttműködve a Központ munkatársaival. A fejlesztési program egy Szakmai 
bizottság megalakulásával indul, amely megtervezi és ellenőrzi a fejlesztési folyamatot. 
Kulcsszereplők maguk a fejlesztést végző tanárok, a mi esetünkben a természetismeret 
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munkacsoport tagjai, valamint természetesen az iskola vezetősége, amelynek támogatása 
elengedhetetlen a fejlesztés véghezvitelében.  A folyamat során hatásvizsgálatot is végzünk, 
ami olyan követő és összehasonlító vizsgálatok együttesét jelenti, amelyek kiterjednek a 
diákok tantárgyi tanulási indítékaira, érdeklődésük alakulására, a pályaorientációjukban 
bekövetkező változásokra, a témakör iránti attitűdjeik és véleményük feltárására, szokásaik 
vizsgálatára, kulcskompetenciáik alakulására is. 

A fejlesztés a bázisiskolai tanulási-tanítási gyakorlatra épül, azaz a tanulási 
eredményesség és a tanítási tapasztalat körültekintő elemzése teszi megalapozottá a fejlesztés 
eredményességének megállapítását. A részt vevő pedagógusok akciókutatás keretében végzett 
innovációit dokumentálják, és a pilótaprogram eredményességét a sikerkritériumokkal való 
összevetésben állapítják meg (from the pilot to the mainstream). Fontos a szakmai 
partnerekkel való együttműködés és információcsere is. Ebben a körbe a felsőoktatás-
pedagógusképzés műhelyei, a pedagógus-továbbképzés intézményei, a taneszköz fejlesztők és 
a kiadók, a pedagógusszakmai civil szervezetek és a pedagógiai intézetek tartozhatnak. 

A fejlesztés célja a tanulók hatékonyabb tanulásának elősegítése, ezért a tanulás tárgyával 
kapcsolatos indítékaikat, érdeklődésüket, tudásukat, véleményüket és attitűdjeiket feltárjuk, 
elemezzük a fejlesztés során (előtt és után). Erre rendszeres kérdőíves felmérés szolgál, 
amelynek összeállításában a terület szakértői és a helyi pedagógusok vesznek részt.  

A helyi fejlesztés támogatása akkor hatékony, ha sikerül követő iskolákat bevonni a 
programba, amelyek átveszik és alkalmazzák a kísérleti programot. Ezek a 
partnerintézmények az „elsődleges fejlesztési termékkel”, a kapcsos könyvvel valósítják meg 
a követést, akciókutatás keretében rögzítik tapasztalataikat. 

A pedagógiai rendszer fejlesztési folyamatát saját minőségbiztosítási rendszer támogatja, 
ennek fő eleme a sikerkritériumok (célelemek) összefoglaló listája. A felsorolás és értelmezés 
mellett ebben kell érvényre juttatni az egyes rendszerelemek közötti összhang 
megteremtésének elveit és módszereit is. Minőségbiztosítási kérdés az is, hogy gyakran 
alakulnak ki szerepkonfliktusok, amikor például a fejlesztői, szerzői, szakértői szerep 
keveredik. A megoldásban ilyenkor a szakértők is segíthetnek. 

Fejlesztési termékek:  
• Tantervek és tananyagleírások. Ezek műfajilag eklektikusan sokfélék lehetnek. A 

hagyományos tantervi fogalom kibővülésével és módosulásával megjelenhetnek sajátos 
helyi tantervek, amelyeket mintatantervnek vagy mintatanmenetnek is tekinthetünk. Az 
elektronikus és a nyomtatott változatok terjesztésének, hozzáférhetőségének különböző 
formái valósulhatnak meg. 

• Taneszközök kéziratai. Kapcsos könyvek, tankönyvek (tankönyvvé nyilvánítás és 
akkreditáció), szemléltetőeszközök, feladatgyűjtemények, forrástanulmányok, a tanulási 
környezet leírásai, értékelési eszközök, tanári segédkönyvek, IKT-fejlesztések. 

• A tanulói és a pedagógusi kompetenciák leírása, fejlesztésük leírása (pl. továbbképző 
tanfolyami tematikák) és diagnosztizálásuk eljárásai 

• A tanulók fejlődését diagnosztizáló eljárások és eszközök. A bázisiskolák hálózata, az 
innovatív pedagógusok címlistája. Javaslatok és ajánlások a fenntartóknak, a követő 
iskoláknak, a szakmai szervezeteknek és a partnereknek.  
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A tanulási környezet  

Az iskoláról mindenkinek vannak képzetei, amelyek jórészt a saját tapasztalataiból 
táplálkoznak. Ha megvizsgáljuk a laikus elképzeléseket és összevetjük a szakmai 
elemzésekkel, akkor kiderül az általános kép sablonossága. Legvalószínűbb, hogy az iskoláról 
elsőként az alapkészségek elsajátítása (írás, olvasás, számolás) és a kötelező ismeretek 
(történelem, természettudományok stb.) megtanítása jutna az eszünkbe. Kiemelt szerepben 
láthatnánk a tanárt, aki megtanítja a vele szemben ülő tanítványokat. A szaktudása mellett a 
legfőbb erénye az lehet, hogy a tud fegyelmezni, fenntartja a felnőttek által diktált rendet az 
iskolában. Ebben az elképzelt, de mégis valóságos iskolában a tanulás nem öröm, hanem 
sokkal inkább kényszer, az iskola nem élettér, hanem a bezártság szimbóluma. Ez a 
(szándékosan egyoldalúra festett) kép múlóban van, egyre több helyen feslik fel a múlt 
iskolájának drapériája. De vajon mennyire szükségszerű a tanulás, mint spontán emberi 
megismerő tevékenység, és az iskola, mint társadalmi intézmény és infrastruktúra kizárólagos 
és kényszerű összekapcsolódása?  Seymour Papert véleménye: „Az iskolát olyan mesterséges 
és alacsony hatékonyságú tanulási környezetnek tekintem, amit a társadalom kényszerből 
hozott létre, miután az informális környezetek bizonyos lényeges területeken elégtelennek 
bizonyultak.” Szerinte az iskola „jobb híján” jött létre és ennek a kényszerességnek a jegyeit 
máig magán viseli. Lehet, hogy a természetes életkörnyezettel való spontán interakcióban 
valóban hatékonyabban, gyermeki módon tanulhatunk, de akkor mindig csak azt, amit éppen 
az aktuális környezetünk lehetővé tesz. Az iskola megpróbálja előrehozni a később ránk váró 
helyzeteket, mintegy felkészítve bennünket a későbbi feladatok megoldására. Ezzel az 
igyekezettel meg az a baj, hogy valakik eldöntik, hogy milyen jövő vár az éppen iskolába 
járókra, és megpróbálják mindenki számára felépíteni az általuk szükségesnek ítélt tudás 
tanulási környezetét. Gyorsan változó korokban, mint amilyen a jelenlegi is, ezek a tervek 
nem tartalmazhatnának túl sok részletet, mert az aktuális megoldások kiesnek a fejlődés 
rostáján, gyakran a hozzájuk vezető alapelvekkel együtt. Ami biztos, hogy az emberi 
személyiség teljes skálájára szükség lesz a jövőben is, ezért fontos a készségek, képességek, 
kompetenciák fejlesztése. Ehhez kétségkívül szükséges valamilyen ismerethalmaz, amelyen 
elvégezhetőek a gondolkodási műveletek, szükséges valamilyen tanulóközösség, amelyben a 
szociális kompetenciák kialakulhatnak. 

Ha elvesszük a feleslegesen túldagasztott tanulási tartalmat és az ennek 
bemagoltatásához szükséges merev iskolai rendet, akkor közelebb kerülhetünk az iskola 
szükségességének másik indokához. A gyerekek életének akár a negyedrésze telik úgy el, 
hogy valamilyen iskolába járnak. Családba születnek, de nem veszi őket körül az a 
természetes csoport, amiben az emberi faj kialakulásakor még belekerültek a gyerekek. Az 
első 2-3 évben talán még velük van az édesanyjuk, de aztán ő is dolgozni kezd, a kisgyermek 
pedig elkezdi az ismerkedést az óvodai, környezettel. A játékok eleinte szórakoztatóak, a 
társakkal való ismerkedés is eltart egy darabig. A csoport napi élete is mozgalmas, vannak 
benne konfliktusok, barátkozások. A társadalom igazi élete azonban rejtve marad előttük, a 
szülők munkahelyére csak ritkán jutnak el, ott sem lennének képesek megérteni a bonyolult 
munkafolyamatokat. Talán kivétel ez alól a mesteremberek, földművesek családi környezete, 
ahol a gyerekek szinte észrevétlenül beletanulnak a munkafogásokba, és később átvehetik 
szüleiktől a műhelyt vagy a földet. Az iskola esetükben az alapkészségek megtanulásáig volt 
szükséges, a szakképzést már otthon kapták meg. A mester melletti, munka közbeni tanulás 
ma is létezik, de családi közegben már egyre ritkábban.  

Az iskolába kerülő gyerekek továbbra is megőrzendőek, míg a felnőttek dolgoznak, 
lehetőleg minél kevesebb problémával. Jó, ha felügyelet vannak, elvégre ki tudja,  mit 
csinálnának magukban? A csoportok is mesterségesen képzettek, valamilyen szempont, pl. a 
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lakóhely (körzeti iskola), vagy a vélt képességek (erősebb, gyengébb csoport) szerint.  Az 
iskolai környezet távol áll az élet tárgyi- és közösségi világától, bár teljesen nem szigetelődik 
el attól. Az emberi érzelmek itt is tovább élnek, sőt ebben a sajátos közegben különös 
hajtásokat hoznak. A világ egy-egy szeletét jelentő ismeretterületek például 
összekapcsolódnak az őket megjelenítő tantárgyak tanáraival. Nem a világ lesz közvetlenül 
érdekes vagy érdektelen, hanem a közvetítő személy és a mesterségesen felépített tanulási 
környezet. A transzformáció rengeteg hibalehetőséget, torzítást hordoz magában, ezért jó 
lenne minél több, közvetlenül az életben folyó tanulási helyzetet kialakítani, megengedni. A 
gond az, hogy az ilyen iskola már nem is igazán iskola, legalábbis a megörökölt képével nem 
hozható fedésbe. Ha belépnénk egy ilyen tanulási intézménybe, nem találnánk 
osztálytermekbe szétválogatott és csöngetéstől csöngetésig padban ülő gyerekeket. Lehet, 
hogy zsivaj és lárma fogadna, de ez nem a fegyelmezetlenség, hanem a munka és az életkedv 
megnyilvánulása lenne. Sok tanulót nem is találnánk meg, mert éppen valamilyen vizsgálatot 
folytat valahol kinn az életben, a természetben. A tanárok és a diákjaik sokat lennének együtt 
kötetlen helyzetekben, így talán jobban megismernék, megkedvelnék egymást. A tudás és az 
emberség közösen felépítendő érték lenne ebben az iskolában. Jó lenne itt gyereknek, 
tanulónak lenni.  

A gyerekek ott is és akkor is élnek, amikor az iskola nem gyakorol felügyeletet rajtuk. 
Az iskola utáni szabadidőben és hétvégén barátaikkal töltik az időt, vagy otthon foglalkoznak 
valamivel. A serdülők és kamaszok életében nagyon fontos a társakkal való kapcsolat, a 
csoporthoz való tartozás, de a családi kötelékek átrendeződése is ekkor zajlik. A felnőttek 
világa idegennek tűnik számukra, és bár vágyakoznak néhány tiltott gyümölcsre, de 
alapvetően elutasítják a felnőttek beleszólását életükbe. Ma már egyre több gyerek él városi 
környezetben, ahol lazább az ellenőrzés és több a kihívás. A zene, a sport és más szórakozási 
lehetőségek vonzzák a fiatalokat, akik gyakran alakítanak ki saját csoportkultúrát kedvelt 
bálványaik, vagy tevékenységük köré. A rokkerek, technósok, deszkások vagy a triálos 
bringások külsejükben, magatartásukban különböznek a többiektől. A csoportok összetartó 
ereje nagy, a tagok az itt elsajátított értékeket vallják és az itt szerzett tudást értékelik. Az 
iskola ma még merev világa nem kompatibilis a csoportokba tartozó fiatalok életmódjával és 
érzésvilágával. A tanítási időt végig unatkozó tinik érdektelensége, tanulási sikertelensége 
talán ennek a mély szakadéknak is a következménye. El kellene gondolkodni azon, hogy 
milyen azonosító elemek keltik a legnagyobb ellenállást a gyerekekben, mi a legtaszítóbb 
sokaknak a mai iskolában? Biztosan nem maga a tanulás! Az lehet, hogy a felkínált tudást 
tartalmában elutasítják, de ha a téma a háttérben van és a valamilyen érdekes tevékenység 
folyik, akkor lelkesen, szinte észrevétlenül tanulnak. Ha a készségek és képességek fejlesztése 
az iskola elsődleges célja, akkor a tartalmi mező átalakítható, vonzóbbá tehető. A 
problémaközpontú, projekt tevékenységre épülő tanulás, a változatos csoportképzés 
sikeresebb lehet, éppen természetessége, fiatalossága miatt. Az ilyen tanulási környezetben 
viszont a gyerekekkel együtt kell élni, nem lehet távolságtartóan és felsőbbrendűen tudást 
osztani és ítélkezni.    

A jövő tanulási környezete 
A 21. századba lépve az iskola sem állhat mozdulatlanul a társadalmi gazdasági 

változások közepette. Saját túlélése a tét, mert ha nem teljesíti az elvárásokat, akkor a modern 
technológia és a versenygazdaság kihúzza a lába alól a már-már odanőtt oktatási – képzési 
mezőt. A hagyományos iskola válsága egyre nyilvánvalóbb, ha még a fenntartásában 
érdekeltek nem is vesznek erről tudomást. Szerencsére az önvédelmi mechanizmusok is 
beindultak, vannak olyan kutatások és fejlesztések, alternatív útvonalak, amelyek átsegíthetik 
az iskola intézményét a megújulás nehéz időszakán. A változások, reformok ellen mindig 
küzdő, az állandósághoz ragaszkodó iskolák nem is veszik észre, hogy lassanként éppen a 
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változás, a fejlődés lesz az az állandó állapot, amiben megkapaszkodhatnak. Az alábbiakban a 
21. századi tanulási környezet néhány jellemzőjét mutatjuk be.6 

A hagyományos iskola legfőbb feladat az ismeretek átadása volt, különösen a modern 
korszakban, a 20. század második felében, amikor a természettudományok 
megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel vezették a társadalmakat. Azt gondolták, hogy minden 
megismerhető és a feltárt tudás szaktudományos felosztásban átörökíthető az iskolarendszeren 
keresztül. A tanulásról alkotott elképzelések nem álltak ellentmondásban a passzív 
befogadásra, fegyelemre épülő iskola modelljével. A tanulási környezet szigorúan 
gazdálkodott az idővel, a 45 perces órákat szentségként kezelve. A tanítás egyféle 
tankönyvből folyt, ami nem kevésbé tűnt szakrális jellegűnek. Mindehhez merev tanterv és 
értékelési rendszer tartozott, - tartozik. A tanárképzés ebben az időben erősen szaktárgyi 
jellegű volt, nem nagyon vették komolyan a pedagógiai stúdiumokat és a gyakorlat szerepét.  

Az iskola környezete a posztmodern korban gyökeresen átalakult, ami önmagában 
még nem okozott volna válságot, ha az intézmények képesek lettek volna (lennének…) 
tanulni. A változások érzékelése és a válaszok kidolgozása akkor lehetne gyors, ha a reagáló 
rendszer eléggé kicsi, ugyanakkor intelligens és rugalmas. A hatalmas nemzeti oktatási 
rendszerek dinoszauruszként lépegetnek, miközben a szabadpiaci környezetben, fű alatt 
fejlődnek a versenyképes és vonzó magániskolák, oktatási vállalkozások. A nagyság és a 
megfontoltság ugyanakkor némi biztonságot is jelent, néha a gyors ugrások a szakadékban 
végződnek. A tudáspiac kialakulása mégis egyfajta kísérleti telep, ahol a bevált 
kezdeményezések hamar követőkre találnak. A szabadabb iskolai légkör, az emberibb 
hangnem, a tanulmányok megválasztásának szabadsága, a tanulás minőségmenedzselése vagy 
a korszerű ismeretek felkínálása olyan versenyelőny, amivel remélhetőleg egyre többen élnek 
majd.  

A hagyományos iskolák válságának fontosabb kiváltó okai: 
• A társadalmi tudástermelés felgyorsul, követhetetlen, 

• a tudás inflálódása (gyors elavulása) 

• az élethosszig tanulás kényszere, 

• a tudástőke mellett a társadalmi tőke felértékelődik 

• a tantárgyak népszerűsége megváltozott, előretört az informatika és az idegen nyelv, új 
területek tűntek fel, mint pl. a kommunkikáció. 

• transzdiszciplináris tudástermelés / diszciplináris oktatás 

• új kulturális elemek erősödése(ifjúsági-, fogyasztói kultúra, internet, reklámok ) 

• tanulói motiválatlanság és tanári tanácstalanság  
 

A jövő lehetőségei (OECD forgatókönyvek):  
Az iskola: 

• Lényegében marad a jelenlegi helyzet, tanterv, tankönyv központúság, de technikai 
fejlesztésekkel. 

• Az iskola közösségi központ (kulturális és szociális funkciók erősödnek). 

                                                 
6 Setényi János: A 21. századi tanulási környezet( A tanulás fejlesztése, OKI konferencia előadás, 2002) 
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• Tanulásszervező iskola (innovatív és hatékony tanulásszervezés, verseny. 
egyenlőtlenségek). 

• Piaci verseny (nemzetközi, lesznek sikeresek és leszakadók). 

• Hálózati kommunikáció és tanulás (a kompetenciák nemzetközi elismerése, IKT 
szerepe erősödik, az egyenlőtlenség nő). 

 
Tanulási környezet: 

• A tanulás többféle helyen és környezetben történik. 

• Az IKT egyre fontosabb eleme lesz a tanulási környezeteknek. 

• A tanulás hálózatokban, csoportokban történik. 

• Önálló tanulói tervezés, döntéshozatal 

• A csoportteljesítmény felértékelődik. 
•  

Teendők, lehetőségek: 

• Növelni kell a tanulói motivációt, részben a módszertani fejlesztések, részben a 
választhatóság biztosítása révén. 

• Komolyan kell venni az életen át folyó tanulás (life-long learning) gondolatát, és le 
kell vonni belőle azt a következtetést, hogy nem kell mindent megtanítani az 
érettségiig. 

• Ki kell terjeszteni a tanulási környezetet az élet teljes területére, az életet átfogó 
tanulást (life-wide learning) kell megvalósítani. 

• Lehetővé kell tenni a kevert tanulást (blended learning), azaz bizonyos ismeretek az 
IKT alkalmazása, e-learning, internet segítségével legyenek elsajátíthatók.  

 
 

A tanulási környezet mezovilág modellje 
A Seymour Papert az által képviselt pedagógiai elveknek megfelelően a számítógép 

segítségével alakított ki olyan tanulási környezetet, amelyben a gyerekek közvetlen 
tapasztalatokat szerezhetnek az elvontabb tanulási témákban is. A jól megtervezett, 
számítógéppel segített tanulási környezet egyben konstruktivista is, mert a tudás építésének 
egyénre szabott, a meglévő ismeretekre építő útját követi. Az alábbiakban Komenci Bertalan 
tanulmányából idézve röviden bemutatjuk be az új technológia által teremthető tanulási 
környezet sajátosságait:7 

Mikrovilág 
„A paperti mikrovilág terminus a mesterséges-intelligencia kutatás 

fogalomrendszeréből származik, és a számítógépes programok segítségével kialakított kicsi, 
könnyen bejárható, jól kiismerhető valóságokat írja le. A képzés, nevelés, továbbképzés 
területén ezek a kicsi, áttekinthető és ellenőrzésünk alá vonható világok (tanulási program, 
feladat, szimulációs rendszer, szituációs gyakorlat) lehetővé teszik az alapos, elmélyült, 
közvetlen ismeretszerzést, kizárva a „külső világ” zavaró komplexitását (Papert, 1980, 1996). 

                                                 
7 Komenci Bertalan, A tanulási környezet mezovilág modellje (2003) 
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Papert szerint a gyermeki megismerés számára a környezet is mikrovilágok hálózataként 
jelenik meg. A számítógépes mikrovilágokból - a paperti modellt általánosítva - eljutunk a 
kibontakozó képességek mindenkor adott belső állapotáig, ami minden tanulási folyamatban 
már adottságként, előzményként jelenik meg (Nahalka, 2002.) …A neurobiológia és a 
neuropszichológia nézőpontjából a mikrovilág az agy mikroszerkezetében kódolt egyedi 
különbözőségek materiális, szubsztanciális hordozója, neuronhálózatok komplex rendszere.”  

Ez a tartomány áll leginkább a tanári figyelem középpontjában, ez adja a pedagógiai 
eszközrendszer naponta használatos elemkészletét. Az eszközök a tudásépítést szolgálják, a 
mikrovilágok sokféle személyes változatát kialakítva. A pedagógiai folyamatban innen kell 
visszacsatolást létrehoznuk az eszözök irányába.  

Hipervilág 
 „A hipervilág… nem más, mint a globális reprezentációk teljes tartománya.  Ennek a 
globális reprezentáció-készletnek az összefogására és elérhetővé tételére születtek a 
különböző világkönyvtár koncepciók, amelyet potenciálisan ma a WWW testesít meg (Wells, 
1938; Bush, 1945; Berners-Lee 1989). A mai hipervilág egy olyan média-szféra, 
hipermediális információ-univerzum, amelyet hipertext alapú, asszociatív elven működő 
rendszer szervez egységbe, és jelenít meg változatos és változó dinamikus virtuális 
mintázatok formájában.” 
A hipervilág ideája talán még sohasem volt ennyire kézzelfogható közelségben, Sokak, akár 
laikusok számára is hozzáférhető formában. Ez persze egyszerre könnyíti és nehezíti a tanár 
feladatát. 

Mezovilág 
 „Azt a teret, ahol a globális reprezentáció reprezentációinak az egyedi mikrovilágokba 
való beépítése történik, nevezzük modellünkben mezovilágnak. Ez az a tanulási környezet, 
amely összekapcsolja, optimális esetekben harmonikusan illeszti a mikrovilágokat a hiper 
(makro)világgal. Mi jellemző a mezovilágokra? A mezovilág a tudás kialakításának színtere, 
elsősorban a tanulás formális szakaszában. Míg a hagyományos iskola tanulási környezete 
általában zárt, addig a mezovilág nyitott tanulási környezet. Egyrészt nyitott a tanulói 
mikrovilágok sokasága felé, másrészt kinyílik a „hipervilág” irányába is, behozza a világot a 
tanulási környezetbe, és felkészíti a tanulókat a világháló hipermédia rendszerében történő 
„navigálásra”, forrásként használva fel a médiaszféra szelektált, válogatott tartalmait. A 
mezovilág fejlesztő hatások szervezett rendszere, az a hely, ahol az egyéni szükségletek és 
előfeltételek kerülnek a tanulási-tanítási folyamat centrumába, ahol a tanár és a diák új 
szerepe megnyilvánul. (Reigeluth, 1999; Komenczi, 1998). A tanár szerepének megváltozása, 
új feladata elsősorban két területre terjed ki: az egyik a tanulási környezet fejlesztése és a 
tanulási folyamat szervezése, a másik a tanuló számára szükséges segítség, motiváció és 
megerősítés biztosítása. A tanuló – a formális oktatási rendszerben történő előrehaladása 
során - fokozatosan átveszi a felelősség nagyobb részét saját tanulásának eredményességéért. 
Egyre autonómabb módon munkálkodik saját, személyes tudásrendszerének kialakításán, 
továbbfejlesztésén. 
 A mezovilág a személyes jelenlét, a „face to face” kommunikáció világa, a tanulási 
folyamatban résztvevők közös akusztikus tere, ahol a szóbeliség dominál. A tanulás-tanítás, a 
nevelés több mint a tanártól a diák felé irányuló tudástranszfer. Itt érvényesülnek a tanár diák 
kapcsolat esszenciális elemei: a szerepmodell, minta- és példaadás, a tudásvágy felkeltése és 
fenntartása, a tanulásra ösztönzés. A kihívás a tanár számára a gyerekek kalauzolása, a 
párbeszéd, a közös értékelés és értelmezés, a közös megértés, általánosan: az információk 
tudássá és értékké formálása. Ehhez legmegfelelőbb a hagyományos, személyes tanár-diák 
kapcsolat. Ugyanakkor szerepet kap a diákok egymás közötti informális tanulási kapcsolata, 
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de kiemelt feladata van az együttműködő tanulás projektorientált formáinak is. Ebben a 
közegben a motivált, intellektuálisan is inspiráló és példaadó tanár a legfontosabb oktatási 
eszköz (Dertouzos, 1998;  Stoll, 1995). 
 A mezovilág szocializációs tér is. Itt alakulnak ki a társadalmi, közösségi 
kompetenciák, itt történik a szocializáció és ezzel együtt az esélyközelítés, a szociális 
kompenzáció. A személyes kompetenciák kifejlesztésében, a perszonalizációban kiemelkedő 
szerepe van az iskolai mezovilágnak, ez a proszociális szerepmodellek megismerésének, 
illetve ezek begyakorlásának is egyik domináns, kompenzatorikus színtere. A mezovilág 
fontos szerepet tölt be a közös tudástartalmak és közösen osztott értékek kialakításában, mert 
ezek nélkülözhetetlenek egy demokratikus társadalom működéséhez. A mezovilág olyan 
szervezett tanulási környezet, amelyben tudatosan építünk az ún. rejtett tanterv hatásaira, 
ezzel együtt a tanulás informális és incidentális, random módozataira is. Az ilyen tanulási 
környezetek szervezésében, működtetésében és továbbfejlesztésében az IKT kitüntetett 
szerepe kézenfekvő (Mandl et al, 1999; Csapó, 2002).” 

A fenti modell szemléletes leírása a tanulás/tanítás megváltozott értelmezésének és 
gyakorlatának. A mezovilágként felfogott tanulási környezet önmagában még nem 
fejlődőképes, de éppen a köztessége, mezo- mivoltja a biztosíték arra, hogy a hipervilágban 
megjelenő új elméletek változásokat indukáljanak benne. A pedagógiai innováció 
szempontjából persze a kérdés a fejlesztendő tanulási környezet mezovilága és a kollektív 
tudás hipervilága közötti átviteli módok kiépítése.  
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Módszerek, perspektívák, alternatívák 

Kompetenciák és fejlesztésük 
A tanulási környezet megtervezéséhez mindenekelőtt tudnunk kell, hogy milyen eredményt 
szeretnénk elérni a tanulási folyamat során. Néhány éve még nem lett volna különösebb 
értelme feltenni ezt a kérdést, de az utóbbi évtized társadalmi változásai és a neveléstudomány 
fejlődése megrendítették a hagyományos, ismeretközpontú iskola alapjait. A tudástartalmak 
gyors változása, az életpályák váltóvonalainak szaporodása és a társadalmi beilleszkedés 
zavarainak erősödése sorolhatók indokként. Az iskolák fenntartói azt szeretnék, ha 
beruházásaik megtérülnének, azaz a munkába álló fiatalok használható tudással 
rendelkeznének, vagy legalábbis könnyen be tudnának illeszkedni a társadalmi 
munkamegosztásba. A fejlett országokat tömörítő OECD kezdeményezésére a kilencvenes 
évek elején kutatni kezdték a tantárgyakhoz nem köthető, de a társadalmi sikerességhez mégis 
nagyon szükséges tudásterületeket. Az INES (Indicators of the Educational Systems) program 
kutatási keretében olyan jelzőket, szempontokat kerestek, amelyek meghatározásával, 
mérésével a szociális normatív minőségek, például az együttműködés, a kritikus gondolkodás, 
az önbecsülés, a felelősségérzet, a tolerancia alapismereteinek és képességeinek megléte 
kimutatható. Ezeket a nem tantárgyi tanulási területeket, illetve az elérendő tanulási 
eredményeiket kereszttantervi kompetenciáknak nevezték el (cross-curricular competencies). 

Az INES programban keresett minőségi jelzők meghatározása nem bizonyult könnyű 
feladatnak, és nem is volt előzménye a nem tantárgyi nevelési területekre kidolgozott 
indikátoroknak. A követelmény az volt, hogy legyenek objektíven összehasonlíthatók, más 
indikátoroktól teljesen elválaszthatók, módosíthatók, folyamatosan mérhetők, és az 
iskolafenntartók számára is elfogadhatók. Elvárás velük szemben az is, hogy kielégítően 
magyarázzák meg a mögöttük húzódó jelenségek változásait. Az alábbiakban a kompetenciák 
különféle rendszerét és indikátoraikat mutatjuk be. 8 

A kereszttantervi kompetenciákkal kapcsolatban hat indikátortípust tartottak fontosnak a 
következő hat területen: 

• „functional literacy”, vagyis intelligencia;  

• politikai részvétel (ismeretek és viselkedés);  

• a közvetlen környezet feletti kontroll;  

• fogyasztói hatékonyság;  

• a különböző életkorú, nemű, és társadalmi osztályhoz tartozó emberekkel való 
kommunikáció;  

• a túléléshez minimálisan szükséges követelmények a gyorsan változó világban.  

Végül négy területet fogadtak el:  

• társadalmi, politikai, gazdasági ismeretek, 
• problémamegoldás, 
• önismeret, énkép, 
• kommunikáció. 

                                                 
8 Forrás: Bognár Mária: Tanulás mindenkinek UPSZ, 2003 
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A DESECO tanulmánya szerint a kompetencia képesség (ability) a komplex feladatok 
adott kontextusban történő sikeres megoldására. Magában foglalja tehát az ismeret 
mobilizálását, a kognitív és praktikus képességeket (skills), szociális és magatartási 
komponenseket és attitűdöket, emóciókat, értékeket. A kompetenciák meghatározása és 
indikátorokkal, értékelési-, fejlesztési kritériumokkal való leírása ma is tartó folyamat, 
amelynek célja a kompetencia alapú tanulás – tanítás elméletének és gyakorlatának 
kimunkálása. Az alábbi területek egy általánosabb megközelítésben rendszerezik a 
kompetenciákat:  

• Elemi kompetenciák: írás, olvasás beszédkommunikáció, számolás 

• Életvezetési készségek: életvezetés, önfejlesztés, társas kapcsolatok kialakítása / 
fenntartása, szabadidőtöltés, érzelmi intelligencia. (beilleszkedés, együttélés)  

• Kulcskompetenciák: kommunikáció (verbális és nonverbális, élethelyzetekhez kötött) 
 IKT alkalmazás 
 Gyakorlati számítások 
 Saját tanulásért, teljesítményért, önfejlesztésért viselt felelősség 
 Problémamegoldás 
 Együttműködés másokkal 

• Szociális és állampolgári kompetenciák: 
 Szociális aktivitás 
 Demokratikus társadalom szerepeinek, viszonyainak ismerete és gyakorlása 
 Képviseleti demokrácia elvei szerinti élet (kötelességek, felelősségek, jogok) 
 Erkölcsi normák és értékek tiszteletben tartása 
 Társadalmi igazságosság szerinti élet 
 Emberi jogok tiszteletben tartása 

• Munkavállaláshoz kötődő kompetenciák: 
 Kommunikáció 
 Információfeldolgozás 
 Alkalmazkodóképesség 
 Önálló döntéshozatal 
 Állampolgári- és fogyasztói jogok és kötelességek 
 Tanulás és önfejlesztés 
 Nyelvtudás 
 Kezdeményezőkészség és kreativitás 
 Kritikai képesség – érvelés 
 Munkafolyamatok irányítása 
 Problémamegoldás 
 Önbizalom bizonytalan helyzetekben 
 Gondolkodás és cselekvés 

• Vállalkozói kompetenciák 
 (előzőek is+) kockázatvállalás, mások befolyásolásának képessége 
 tervezés, nyomon követés, szintézis 

 
Az európai gyakorlatban vannak országok, ahol nem kerültek be a kompetenciák 

meghatározása az oktatást szabályozó dokumentumokba (pl. Franciaország, Hollandia), bár a 
szóban forgó nevelési célok valószínűleg nem maradtak ki ott sem. Ennek oka éppen a 
meghatározás és a fejlesztési gyakorlat eszközrendszerének kidolgozatlansága lehet. 
Hazánkban a Nemzeti Alaptanterv kiemeli a kommunikációs, a narratív, a döntési, a 
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szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, a 
kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos képességeket, 
kulcskompetenciákat. 

A kanadai Québec állam oktatásfejlesztési programjában kilenc kereszttantervi 
kompetenciát négy kategória szerint soroltak be és teljesítmény szempontokat is rendeltek 
melléjük. A természetismeret munkacsoport eddigi fejlesztéseiben ezt a rendszert vette alapul, 
kidolgozva egy, a szaktárgyi adottságokra épülő rendszert. Ebben a kompetenciák értelmezése 
mellett a fejlesztési feladatok is szerepelnek, illetve a kisérettségi (10. évfolyamos alapvizsga) 
vizsgához készítettünk egy értékelési kritériumokat tartalmazó változatot is. Az alábbi 
táblázat a kompetencia rendszer és a tanulási környezet összefüggéseit mutatja be. 

Kereszttantervi kompetenciák és fejlesztési környezetük 
(természettudományos tantárgyi elemekkel kiegészítve) 

Módszertani  
Kompetencia 

Értelmezés 
Tanulási környezet 

A tervezés néhány szempontja 
Megfigyelés 

Természeti, technológiai rendszerekkel, 
jelenségekkel kapcsolatos, beavatkozás 
nélküli információgyűjtés, előzetes 
elképzelések, szempontok alapján. 
A rendszer állapotának leírása, változások, 
folyamatok, környezettel való 
kölcsönhatások követése. 
Megfigyelési eszközök használata, az 
eredmények rögzítése. 

A klasszikus tudományos megfigyeléseken túl olyan 
helyzeteket kell kialakítani, amelyekben a gyerekek az 
ember és környezete viszonyát figyelhetik meg (Erdei 
iskola, Városi iskola, projektek). Iskolán kívüli 
megfigyelések, monitorozások. 
A megfigyelések előkészítésekor figyelembe kell venni, 
fel kell tárni a gyerekek témával kapcsolatos háttértudását, 
illetve ki kell alakítani a megfigyelés eredményességét 
lehetővé tevő elméleteket. 
Gyakoroltatni kell a mikro- és makrovilág, illetve a 
közvetett megfigyelések technikáit (mikroszkóp, távcső, 
műszerek)  

Kísérletezés 
Természeti, technológiai rendszerek 
módosításával kialakított kísérleti rend-
szerek vizsgálata, egy probléma megoldása, 
vagy egy kitűzött megismerési cél elérése 
érdekében.  
A kísérleti munka elmélet által irányított, az 
érvényes modell alapján történik, de annak 
módosításához, cseréjéhez vezethet.  

A természettudomány klasszikus iskolai tanulókísérleti 
eszközei közül az egyszerű kémiai eszközök és eljárások. 
Biológiai kísérletek növényekkel, anyagmintákkal, 
mikrobákkal, mikroszkópos vizsgálatok. 
Mindennapi eszközökkel (háztartási gépek, 
sporteszközök) való egyszerű fizikai kísérletek, alkalmi 
összeállítások (házi készítésű kísérleti eszközök) 
Egyszerű otthoni kísérletek, pl. konyhai anyagokkal. 
Iskolai laboratóriumon kívül csoportmunka környezetben.  

Mérés 
A természeti és technológiai rendszerek, 
jelenségek mérhető jellemzőinek 
megállapítása, mérőeszközök és mér-
tékrendszerek alkalmazása. 
A mérések alkalmazása a megismerési 
folyamat tudományos jellegének erősítése 
céljából. 

Mérések a mindennapi környezetben, egyszerű kézi 
mérőeszközökkel (mérőszalag, hőmérő), bonyolultabb 
műszerekkel (multiméter), számítógépes rendszerekkel 
(EcoLog). 
Mérési adatok számítógépes rögzítése és feldolgozása 

Stratégia tervezése 
Az egyéni és a csoportmunka különféle 
területein rendszerszerű, távlatos és tudatos 
szemléletmód, tervezés, irányítás és 
végrehajtás. 
Területei:  
- információszerzés és kezelés, 

A feladatmegoldást megelőző tervezés segítése különböző 
kérdőívek, űrlapok, szempontrendszerek segítségével. 
A stratégiai tervek betartásának ellenőrzése és 
visszajelzése, pl. a projektek során. 
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- kommunikáció 
- csoportmunka, 
- konfliktuskezelés, 
- döntéshozatal, 
- problémamegoldás, 
- megismerő tevékenység. 

IKT alkalmazás 
Az információs és kommunikációs 
technológia módszereinek adott feladathoz 
illeszkedő, célszerű kiválasztása, hatékony 
használata, 
az alkalmazás értékelése. 
Ésszerű egyensúly megtartása az IKT 
túlsúlya és hiánya között. 
Az új technológiai környezetbe illeszkedő 
egyéni és csoportos megismerő tevékenység 
folytatása. 

Számítógépes munkakörnyezet egyéni (pl. informatika 
szaktanteremben), és csoportszinten (természettudományi 
szaktanterem).  
Számítógépes információkeresés, mérés, adatfeldolgozás 
és prezentáció feladatokba építése. 
Otthoni számítógépes feladatok, kollaboratív tanulással 
összekapcsolt projektek. 

Intellektuális 
Problémamegoldás 

A tudás alkalmazása, bővítése a 
problémahelyzetek megoldásában. 
Lépései: 
helyzetelemzés, lehetséges megoldások 
keresése, alkalmazandó megoldás 
kiválasztása, megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

Probléma alapú tanulás, a tanterv szaktudományos 
ismeretrendszerének felváltása. 
Metakognitív problémamegoldási stratégia építése és az 
alkalmazás segítése, ellenőrzése, értékelése. 
Csoportmunka környezet kialakítása, a 
problémamegoldást segítő (info-) kommunikáció 
lehetőségének biztosítása, gyakoroltatása. 

Rendszerszemlélet 
Rendszerek vizsgálata részekre bontás, 
kapcsolatelemzés segítségével.  
Nem anyagi dolgok (elméletek, módszerek) 
rendszerként való azonosítása. 
Anyag – energia - információ viszonyok 
elemzése a rendszer állapota, változása, 
környezeti kapcsolatai megismerése 
céljából. 
Rendszerek egymásba épülésének követése, 
szerveződési szintek felismerése. 

A tananyag rendszerszemléletű összeállítása.  
Metakognitív stratégiák építése segítése a 
rendszerelemzést segítő „alapábrák” révén. 
A rendszerekben való hibakutatás, probléma megoldási 
helyzetkénti gyakoroltatása. 

Alkotóképesség 
Elméletek, módszerek alkotása 
kommunikációs anyagok, tárgyak készítése 
önállóan és csoportmunkában. 

Kísérleti-, demonstrációs eszközök, összeállítások 
készítése egyszerű anyagokból.  
Kiállítások rendezése (pl. projekt záráskor). 
Művészeti alkotások készítése (rajzok, szobrok) a 
természeti környezet megfigyelése alapján.  

Alternatívaállítás 
Egy feladat, vagy probléma lehetséges 
megoldási módjainak áttekintése. 
Valamely megismert technológiai-, 
társadalmi-, gazdasági gyakorlattól eltérő, 
ítéletalkotást is magában foglaló javaslat 
megalkotása. 

A feladatmegoldások záró részében a választott, 
kivitelezett megoldás mellé alternatív lehetőségek 
keresése, erről szóló feladatok kiadása. 
Adott problémára többféle megoldási mód bemutatása (pl. 
energiaellátás a fejlett és a fejlődő országokban). 

Kritikus gondolkodás 
A bizonyításon, ellenőrizhetőségen alapuló 
tudományos megismerési módszerek 
alkalmazása. 
Az áltudományos, vagy tudománytalan 
megállapítások, elméletek leleplezése 

Az áltudományos és tudománytalan elméletek bemutatása, 
felismertetése, kritikai megfogalmazások készíttetése. 
Vitakultúra fejlesztése. 
A bizonyítás és az érvelés lehetőségeinek, technikáinak 
tudatosítása, gyakoroltatása. 
A megismételhetőség fontosságának bemutatása. 

Valószínűségi szemlélet 
Összetett, soktényezős rendszerek 
(részecskesokaság, életközösség, légkör 

Párhuzamok állítása a szigorúan meghatározott és a 
valószínűségi rendszerek, jelenségek esetére. 
Összehasonlítás, előrejelzés. 
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stb.) viselkedésének magyarázása, a nem 
determinisztikus jelenségek statisztikai 
módszerekkel való leírása. 

Matematikai módszerek alkalmazása (statisztika, átlag, 
szórás, valószínűség) 

Történetiség követése 
A természeti folyamatok, a technológiai 
fejlődés hosszabb időtávra kitekintő, 
történeti indíttatású, de jövőbe mutatató 
szemléletmódja.   

Tudománytörténeti források rendszeres használata. 
A múlt, jelen, jövő idősíkjain való mozgás gyakorlása. 
Jövőképek felrajzolása a folyamatokban való 
visszatekintés alapján. 

Összehasonlítás 
Különféle rendszerek, rendszerállapotok 
közötti azonosságok és különbségek 
megállapítása, magyarázása 

Az összehasonlításon alapuló megfigyelések, kísérletek, 
elemzések tudatos tervezése (pl. adott változó variálása 
biológiai-, fizikai kísérletekben). 

Osztályozás 
Sokféleséggel bíró rendszerek, jelenségek, 
illetve elméletek, módszerek, adatok 
hasonlósági csoportokba sorolása. 

Rendszerezés 
Az osztályozással kialakított csoportok 
közötti összefüggések viszonyok feltárása és 
megjelenítése. 
Anyagi- és fogalmi rendszerek leírása, 
ábrázolása 

Gyakoroltatás az anyagi- és nem anyagi rendszerek 
területén (pl. élőlények, anyagfajták, égitestek, illetve 
információ típusok, források, gondolkodási típusok, 
eljárásmódok…) 

Oksági gondolkodás 
A vizsgált rendszerállapotok, változások, és 
folyamatok okainak, kialakító hatásainak 
keresése.  
Az anyag – energia  - információ hatások 
elemzése 

.Magyarázatok kérése szóban és írásban, önállóan, vagy 
vitákban megformálva.  
A jelenségek magyarázásában alkalmazható gondolkodási 
módszerek tudatosítása (pl. deduktív gondolkodás, 
analógiák felismerése).  

Modellalkotás 
A vizsgált anyagi-, technológiai rendszerek 
állapotát, változását és folyamatait leíró, 
magyarázó összetett elképzelések, modellek 
kigondolása és közlése.  

Egy problémakör, téma megnyitásakor, illetve lezárásakor 
összefoglaló elméletek kérése, megfogalmaztatása. A 
modell lehet rajzos, vagy tárgyi makett is. 
A tudományos modell fogalmának, jellegzetességeinek, 
fejlődésének tudatosítása, példák bemutatása.  
Csoportmunkában való modellalkotás, a vélemények 
egyeztetése és egyesítése.  

Lényeg kiemelése 
A vizsgált rendszert, jelenséget leíró adatok, 
jellemzők célszerű csoportosítása, sorba 
rendezése, a feladat megoldása 
szempontjából lényegesek kiemelése. 

Szövegelemzések, információforrások-, információk 
szűrése. 
A megfigyelések tapasztalatainak átgondolása a lényeges 
elemek kiválogatása. 

Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása 

Valamely megismert rendszerrel, 
változással vagy folyamattal fennálló 
hasonlóság felismerése, illetve a 
hasonlóság kialakítása. 

Analógián alapuló játékos ismeretszerzés (pl. a vár, vagy 
üzem hasonlat a sejttan tanításában). 
A technológiai- és természeti rendszerek hasonlóságainak 
felismertetése (pl. biomechanika). 

Kapcsolatba hozás 
A tudáselemek közötti különféle jellegű 
kapcsolatok keresése, felismerése és 
felhasználása a tudás rendezésére, 
megerősítésére. 
A modern társadalmak emberének fel kell 
készülnie a rázúduló információk szűrésére, 
rendezésére, illetve a munkafeladatainak 
változásához illeszkedő élethosszig tartó 
tanulásra. Mindez megkönnyíthető, ha a 

A tanulás során való kapcsolatkeresés jelentőségének 
felismertetése, metakognitív módszerré való fejlesztése. 
A tanulás során a felmerülő kapcsolási lehetőségek 
előkészítése, a diákok számára való felkínálása (pl. a 
kapcsolható témakör általános jelzése). 
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már meglévő tudáshoz gyakorlottabban, 
tudatosabban tudja kapcsolni az újat. 

Emlékezet 
Az emlékezet a személyes képességrendszer 
része, de befolyásolja az intellektuális 
teljesítményt, ezért fejlesztése ebben a 
körben is értelmezhető. Nem elsősorban a 
befogadott mennyiség, hanem az előhívás 
rugalmassága és gyorsasága alapján 
értékelhető.   

A megismert fogalmak, elméletek komplex problémákban 
való ismételt áttekintése, visszaidézése. 
A változatossággal rendelkező anyagi rendszerek (pl. 
élőlények, anyagfajták, égitestek) nevének, jellemzőinek 
emlékezetbe vésése. 

Kommunikációs 
Szóbeliség 

Saját elképzelések spontán elmondása, 
kötetlen beszélgetés a csoportban, 
feladatmegoldásra irányuló megbeszélések, 
szerkesztett előadás, kérdés és kritika 
megfogalmazása, vitakészség 

A tanulás leggyakoribb eszköze a csoportmunkában való 
spontán szóbeli kommunikáció. Igyekezni kell egyre 
strukturáltabb és hatékonyabb formáját kialakítani, pl. a 
kollaboratív tanulásban megismert gondolkodási típusok 
tudatos használatával. 
Folyamatos tanári és tanulótárs visszajelzések adása. 

Írásbeli munka 
Feljegyzések, jegyzetek, beszámolók, 
előadás vázlatok, dolgozatok készítése. 
A közlés jellegéhez és a célcsoporthoz 
igazodó kommunikáció. 

Minden írásbeli munka értékelése, előre tisztázott 
szempontok alapján. 
Az írásbeli munkaformák megkülönböztetése, tudatosítása 
(pl. a jegyzet kritériumai). 
Helyzetgyakorlatok írásbeli feladatokkal (pl. petíció 
fogalmazása) 

Képi információ feldolgozás 
Képek, animációk, filmek értelmezése, a 
közölt információ szóbeli, vagy írott 
formába való átalakítása. 
Képi információ előállítása rajzolással, 
fényképezéssel, videózással és mindezek 
utólagos szerkesztésével. 
Képi-, hang- és írott információs elemek 
egyesítése, multimédia  készítés. 

Ábraelemzés, készítés. 
Magyarázó vázlatrajzok, érzelmet kifejező képek, 
montázsok készítése. 
Szabadkézi- és elektronikus rajzolás, fényképezés (filmes 
és digitális). 
Képfeldolgozás számítógépen, kép és szöveg 
összeillesztése. 
Komplex képes prezentációk készítése. 

Információkezelés 
A megfigyeléssel, kísérletezéssel, méréssel 
szerzett információk megfelelő formában és 
hordozón történő rögzítése. 
Az információk keresést és feldolgozást 
megkönnyítő rendezése, pl. táblázatban, 
adatbázisban. 
Grafikonok, diagrammok, ábrák 
szerkesztése a meglévő információk 
feldolgozásával. 
Hipermédia formában szerkesztett 
ismerethordozók használata a tanulásban. 
Kiegészítő információk keresése a vizsgálati 
környezeten kívüli forrásból. 
A háttértudás fejlesztését szolgáló 
információk gyűjtése, pl. ismeretterjesztő 
irodalomból, weblapokról. 
Az új tudás iránti igény, kíváncsiság.   

 Kereséséi feladatok írott anyagokból és elektronikus 
forrásból, világhálóról. 
Adatrögzítési és feldolgozási feladatok utasítás szerint. 
Adatszerzés, rögzítés és feldolgozás önálló tervezése és 
kivitelezése. 
Véleménykutatás, ehhez kapcsolódó adatfeldolgozás. 
Az egyéni- és csoportos tanulás során szerzett információk 
rendezett rögzítése, csoportosítása, feldolgozása 
(jegyzetelés, táblázat, grafikonkészítés, tanulmány-, 
összefoglaló írása). 
Témához kapcsolódó információk önálló felkutatása. 

IKT alkalmazás 
Az információkeresést, feldolgozást és 
kommunikációt segítő számítógépes 
programok ismerete, célszerű használata. 
Keresés a weben, képek, szövegek, 
animációk letöltése, szerkesztése. 
Hipermédia tananyagok használata, 
kollaboratív tanulás webes alkalmazással. 

Számítógépes kommunikáció alkalmazása, pl. 
projektekben, virtuális csoportmunkában, kollaboratív 
tanulásban. 
e-mail, web-board, fórum aktív használata. 
Szövegszerkesztés, képszerkesztés, grafika. 
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Forrás kezelés 
Az információforrások típusainak általános 
ismerete, az adott feladatban használhatók 
összegyűjtése. 
a források kritikája, a minősítési 
szempontok ismerete és alkalmazása. 

A természettudományos ismeretszerzés lehetséges 
forrásainak osztályozása (szakkönyvek, ismeretterjesztő 
művek, folyóiratok, web stb).  
Iskolai könyv- és médiatár, szaktanácsadás. 
Külső könyvtári hálózatok használata. 
Otthoni házikönyvtár, médiatár tervezése, használata. 
A hitelesség kritériumainak tudatosítása, forráskritikai 
elemzések gyakoroltatása. 

Kommunikáció értékelés 
Saját és társkommunikáció értékelése a 
hatékony feladatmegoldás, együttműködés 
elősegítése szempontjából.  
A kommunikáció fejlesztése az értékelések 
figyelembevételével. 

Tanár, tanulótárs, külső közösségek visszajelzéseinek 
elvárása, értékelése. 
Önértékelés (segédeszközökkel, pl. kérdőívekkel), ezen 
alapuló önfejlesztés. 

Személyes és társas 
Önértékelés 

Területei a kompetenciák teljes köre, tudásszerkezet és 
minőség, tanulási módszer. 
Szóban, vagy írásban történhet, adott feladathoz, vagy 
időszakhoz kapcsolódhat 

Csoportmunka környezetben szóban, illetve 
tanulmányi egységek zárásakor írásban. A 
szöveges értékelés dokumentumaiban. 
Tanári önértékelés. 

Nyitottság 
Nyitottság az emberek felé, mások elfogadása, 
kapcsolatkeresés és építés. 
Mások véleményének mérlegelése, adott esetben 
elfogadása. 
Érdeklődés az új ismeretek iránt, törekvés a személyes 
tudás bővítésére. 
Új, szokatlan elméletek és módszerek mérlegelése, 
elfogadása. 

Csoportmunkák, feladatvállalás. 
Szabadon alakítható megismerési folyamat, pl. 
projekt, ill. problémamegoldás.  
Iskolán kívüli tanulás, más társadalmi 
csoportokkal való kapcsolatba lépés (pl. a 
fenntarthatóság projektjeiben)Tanári nyitottság 

Empátia 
Csoportos tevékenység esetén a társak helyzetébe való 
beleérzés, mások szempontjainak megvizsgálása. 
A környezetei- és egészségnevelés területén előforduló 
problémák, konfliktushelyzetek empatikus kezelése, 
sokféle nézőpontból való megvizsgálása, a személyes 
érzelmeket is figyelembe vevő véleményformálás és 
cselekvés 

Csoportmunka, interjúk, véleménykutatások. 
Környezeti nevelési, egészségnevelési 
projektek, vendégelőadók, külső helyszíneken 
folyó tanulás. 
Tanári empátia. 

Társas aktivitás 
Vezetett és önállóan kezdeményezett csoportmunka, az 
egyéni adottságokhoz igazodó feladatvállalás. 
Az eredmények megosztása másokkal. 
A sikeres csoportmunkához elengedhetetlen érzelmi 
viszonyulások és konfliktuskezelési módok elsajátítása. 

Csoportmunka feladatmegosztás tervezés, 
különböző szerepek felkínálása (pl. 
projektben). 
 

Önfejlesztés 
A személyiségfejlődés egyre tudatosabb irányítása, 
törekvés az adottságok képességgé alakítására, a 
társadalomba való beilleszkedést lehetővé tevő 
értékrend és életmód kialakítására. 
 

Önismeret fejlesztő módszerek gyakoroltatása. 
Egyéni tervek készíttetése, önértékelési 
eszközök használata a fejlődés követésére. 
Értéktudat fejlesztő eszközök és módszerek 
alkalmazása (együttműködve az 
osztályfőnökkel és más tanárokkal). 
Világos követelmény- és értékelési rendszer, 
egyénre szabott elvárások. 

Egészségtudatosság 
Az egészség és az életminőség kapcsolatának 
felismerése, egyre tudatosabb egészségmegőrző életmód. 
Az egészség fogalmának sokoldalú értelmezése, a test- 
és lélek összhangjának felismerése,  
Az egészségi állapotot befolyásoló hatások ismerete, 

Iskolai egészségnevelési terv, kereszttanterv. 
Egészségmegőrzést szolgáló akciók, 
felvilágosító előadások, kiállítások. 
Évfolyamok közötti diákkapcsolatok, pl. 
egészségnevelési projektekben (idősebb társak 
tapasztalat átadása). 
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ezekkel kapcsolatos mindennapi döntések meghozatala. 
A társadalombiztosítás és az egészségügy felépítésével, 
működésével kapcsolatos állampolgári ismeretek 
birtoklása, a jogok és kötelességek ismerete, a 
rendszerekben való kiigazodás képessége, 

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos problémák 
feldolgozása. 
Vendégelőadók, szakemberek bevonása. 
Együttműködés a szülőkkel. 
Egészséges iskolai környezet, ennek 
értékelése. 

Környezettudatosság 
A természeti környezet állapota és az emberi 
tevékenység közötti kapcsolat felismerése, egyre 
mélyebb átlátása.  
A jelenlegi folyamatok fenntarthatatlanságának 
felismerése, a fenntartható fejlődés gondolatának 
elfogadása és feltételeinek ismerete. 
A fenntarthatóság szempontjainak minél széleskörűbb 
beépítése a személyes életmódba, aktív közösségi 
szerepvállalás a környezet megóvásával kapcsolatban. 

Környezeti nevelési akciók, Erdei Iskola, 
Városi Iskola, iskolán kívüli nevelés, életet 
átfogó tanulás. 
A fenntarthatóság elveinek hangsúlyozása. 
Kapcsolat a helyi társadalommal, gazdasági 
szereplőkkel, civil szervezetekkel. 
Vendégelőadók, szakemberek bevonása. 
Környezettudatos iskolai működés, ennek 
értékelése, tanulói kezdeményezések. 
Saját életmód értékelése és formálása, 
alternatívák állítása. 
Kockázatelemzés, termékéletút elemzés. 

Társadalmi érzékenység 
A természettudomány – technológia – társadalom 
kapcsolatrendszerének felismerése, 
szempontrendszerként való alkalmazása a megismerési 
folyamatban. 
A természettudományos eredményeket, technológiai 
fejlesztéseket alkalmazó ember felelősségének belátása, 
ezzel kapcsolatos tudatos és tényszerű döntéshozatali 
képesség megszerzése. 
Az egészség- és környezetmegőrzés kérdéseiben az 
össztársadalmi érdekek egyéni szempontok alá 
rendelése. 

STS – szemléletű tananyag, probléma alapú 
tanulás, kitekintés a társadalmi 
összefüggésekre. 
Témahetek (Tolerancia nap), projektek (Városi 
Iskola). 
Értékek hangsúlyozása. 
 

Etikai érzék 
A természettudomány alkalmazásával összefüggő főbb 
etikai kérdések ismerete, tényszerű véleményalkotás, 
vitaképesség, személyes döntéshozatal és közösségi 
aktivitás.  
A közösségi munkához való etikus hozzáállás. 

Etikai problémák megbeszélése, pl. bioetika. 
A tudomány társadalmi ellenőrzésének 
megvitatása. 

Felelősségérzet 
Felelősség a személyes döntésekért, az életvitel 
következményeit illetően, önmagunk és a közösség felé. 
A csoportmunkában vállalt feladatok elvégzése kapcsán 
a közös eredményt illetően. 

Figyelemfelhívás a csoportmunkában. 
Egészségmegőrzéssel, környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos kérdések 
megvitatása az egyéni felelősség 
szempontjából. 

Szervezőképesség 
Az aktív tanulás sikere érdekében, a csoportos 
munkamegosztás szervezése, egyéni adottságoknak 
megfelelő szinten és mértékben. 
A saját tanulás szervezésének képessége. 

 Önálló munkaszervezés csoportmunkában, 
projektben, gyakorlati munkában. 

Döntésképesség 
Különféle tanulási és élethelyzetekben felmerülő döntési 
pontok felismerése, a tájékozódáson, alternatíva állításon 
alapuló döntésképesség megszerzése. 
A döntéshozatal rendszerszerűségének felismerése, rutin 
kiépítése, határozottság megszerzése 

Döntési helyzetek kialakítása a tanulási 
folyamatban, csoportos döntéshozatali módok 
gyakoroltatása. 
A döntések következtében viselt felelősség 
bemutatása, érzékeltetése. 
A demokratikus döntéshozatal bemutatása 
esettanulmányokkal, szimulációkkal, 
drámajátékkal. 

Esztétikai érzék 
A természettudományok körében felfedezhető esztétikai 

 A természeti szépség keresése, ezzel 
kapcsolatok pl. terepmunkában. 
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élmények befogadásának képessége. 
A mikro- és makrokozmosz esztétikájának a 
megfigyelhető világ mellé helyezése. 
A szépségélmény pozitív érzelmi hatásának felismerése, 
keresése, a személyiségfejlődésben, lelki egyensúly 
megőrzésében való tudatos felhasználása. 

Az emberi technológiai alkotásokban rejlő 
szépség keresése, fontosságának érzékeltetése 
(pl. Városi iskolában, az építészetben, vagy a 
Gépek témakörben). 
Az emberi test szépségének felfedeztetése, 
megvitatása, önértékelés, saját testkép 
fejlesztése, harmonizálása. 

 

A képességek fejlődése 
A készségek, képességek, kompetenciák fejlődése biológiai és pszichológiai 
meghatározottságú. A fejlesztés során a tanulási környezet kialakításában figyelembe kell 
venni a fejlődés törvényszerűségeit, amelyek az alábbiakban összegezhetők:9  

• a fejlődés hosszabb idő alatt megy végbe (hónapok, évek, évtizedek) 

• a gyerekek között jelentős fejlődésbeli különbségek vannak (akár több év és nincsenek 
kiegyenlítő mechanizmusok) 

• a gyerekek közti különbségek sokfélék lehetnek (pszichológiai tulajdonságok eltérőek, 
a különbségek mértéke is változhat) 

 
Piaget kognitív fejlődéselmélete szerint a különböző állapotok között ugrásszerű átmenet 
figyelhető meg. A fejlődés alapvetően minőségi, de az eredményeként megjelenő 
teljesítményváltozás mennyiségi és mérhető. A mérést végző kutatók megállapítása szerint a 
fejlődési folyamatok nem lineárisak, hanem elnyúlt S-alakú görbe jellemzi őket. A fejlődés 
ütemét éppen ezért egy rövid időszak méréséből nem általánosíthatjuk. 

A fejlődési görbe a 
populációk növekedési 
görbéjéhez (v. a kémiai 
titrálási görbéhez) hasonlít, 
exponenciális szakaszt 
tartalmaz (itt a növekedés 
arányos a növekvő 
mennyiség aktuális 
értékével), illetve korlátos. 
(ua. a biológiai érés és az 
értelmi fejlődés) 

 
 
Magyarázat: a képesség 
újabb képesség 
megszerzésének eszköze. A 

fejlettség egy adott szintje meghatározza, hogy mennyit lehet egy adott idő alatt az adott 
képességet gyakorolni. Fejlettebb képességgel többet tudunk egy időegység alatt elvégezni 
(pl. számolás, arányosság). Az olyan általános képességekre, mint pl. az induktív 
gondolkodás, nem egy konkrét tantárgy, vagy a tanítás egy adott szakasza, hanem inkább az 
iskolázás egésze hat. 

A tanulók eltérő görbe szerint fejlődnek, egy adott korai szakasz alapján nem lehet előre 
                                                 
9 Forrás: Csapó, Molnár: A képességek fejlődésének logisztikus modellje 
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vetíteni a végső szintet, állapotot. A fejlődési görbék az alábbi jellegzetes típusokat mutatják: 

A: átlagos, közepes tempó és szint 
B: csodagyerek, de nem lesz csodafelnőtt 
E: ua végső szint, mint B, de később gyorsul fel a fejlődése 
C: kezdetben gyorsabb, de alacsonyabb szinten megáll 
D: későn érő, sokáig lemaradó, de végül élre kerül 
F: kiemelkedő tehetség és később is beváltja a hozzá fűzött reményeket (pl. mert időben 
felismerték a tehetségét) 

Tanulságok: 
A gyerekek között nagyon sokféle különbség lehet. A gyerekeket egyetlen dimenzióban 
elrendező szemléletmód téves és veszélyes. A gyerekek az iskolai évek alatt akár többször is 
helyet cserélhetnek a fejlődési rangsorban. Ha a környezet megváltozik, akkor a fejlődési 
pálya is. Pygmalion-effektus: önmagát beteljesítő jóslat, ha a környezet valakit tehetségesnek 
tart, és ezt kommunikálja is, akkor a fejlődés ennek megfelelően alakul. Ugyanez a negatív 
képzetekkel fordítva valósul meg. A jobb minőségű iskola pozitívan befolyásolja a fejlődést. 
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Info-kommunikációs technológia a természettudományos oktatásban 

1. Módszertani megfontolások 
Az információs és kommunikációs technológia (IKT) (idegen kifejezéssel information 

and communication technology, ICT) olyan új környezetet és eszköztárat nyújthat a ma 
kémiatanárainak, amellyel munkájuk hatékonyabb lehet mind szakmai, mind pedig 
pedagógiai értelemben. 

Az elektronikus kommunikáció a természettudományok tanításában nem jelentenek 
újdonságot. Az 1990-es években felsejlő jövőkép a számítógépek elterjedéséről, a hétköznapi 
élet részeként létező Internetről és mobilkommunikációról mára valósággá váltak. A diákok 
számára megszokottá vált, hogy ismereteiket egy információs dzsungelből szerezhetik meg. A 
tanárok szerepe sem a régi már ebben az információs rengetegben. A tudás egyedüli 
birtokosaiból ők valamiféle információs révkalauzokká álnak. Segítséget nyújtanak 
tanítványaiknak eligazodni az információk sokaságában. A tanár egyik hatékony eszköze 
ebben a megváltozott világban az információs és kommunikációs technológia oktatásbeli 
alkalmazása. 

Távol és közel 
Az információs társadalomban számos olyan informatikához kapcsolódó 

kulcskompetencia került felszínre, 
mely alapos átgondolásra kell(ene) 
késztesse a tantervek készítőit, 
tananyagok fejlesztőit és 
pedagógusokat. 

A tét nem kevesebb, mint a leendő 
felnőttek helytállása, érvényesülése a 
munkaerő piacon és a társadalomban. 
Az IKT területén való jártasság 
napjainkban alapfeltétel, mind a 
tanulás, továbbtanulás, illetve a 
munkavállalás során. Az IKT 
elsajátítása számos egyenlőtlenség 
ellensúlyozására is alkalmas tényező. 
Az IKT használata során sok 
hátrányos helyzetű tanuló jobb eredményeket ér el az IKT használatával tanított 
tantárgyakban, mint hagyományos pedagógiai módszerekkel. A tárgyi tudás mellett nagyobb 
szerepet kap a problémamegoldás, az információk felkutatása, értékelése és rendszerezése, 
valamint az elektronikus kommunikáció. Több és mélyebb információhoz jutnak a diákok, 
valamint a testre szabott, egyéni oktatás és értékelés hatékonyabban fel tudja mérni a tanulók 
egyéni élethelyzeteit. 

Az informatikai eszközök jelenléte, használatuk elsajátítása és végül az Internet 
legegyszerűbb lehetőségeihez való hozzáférés nagymértékben csökkentheti a napjainkban 
egyre növekvő digitális szakadékot.  

IKT és természettudomány itthon 
A számítógépes eszközök jelenléte a magyarországi természettudományos oktatásban 

nem újdonság, de nem mondható, hogy az iskolák nagy részében jelen van. Az IKT 
oktatásbeli jelenléte azonban többet jelent a számítógépek használatánál. Magyarországon 
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évtizedek óta léteznek oktatási programok kémiából, fizikából és biológiából is, és a 
számítógéppel vezérelt kísérletezés sem újdonság a hazai iskolarendszerben. 

Az OECD 1999-ben indította útjára a „KIT és az oktatás minősége” című projektjeit. 
E kutatás részeként a 2000/2001-es és a 2001/2002-es tanévben Magyarországon is létrejöttek 
szakértői csoportok. A kutatás célja volt, hogy elősegítse a számítógéppel segített tanítás és 
tanulás új pedagógiai kultúrájának terjesztését, kidolgozzon és kipróbáljon új módszereket. A 
projekt eredményeként láttak napvilágot az „Informatikai eszközök a kémia, fizika, biológia 
oktatásában” című tanári kézikönyvek és CD-mellékleteik a Nemzeti Tankönyvkiadó 
gondozásában. 

Az 1997-ben útjára indított Sulinet program több éves működése alatt jelentős 
mennyiségű magyar nyelvű természettudományos tananyag vált elérhetővé digitális 
formában. A Sulinet rovataiban ismeretterjesztő cikkek, multimédiás oktatási segédanyagok 
érhetők el immár 1999 óta. 2003-tól pedig komplex természettudományi rovat is indult. Az 
Oktatási Minisztérium 2002-ben indította útjára a Digitális Tananyagkorszak című 
programját, melynek keretében hatalmas mennyiségű elektronikus tananyag és segédanyag 
válik elérhető a pedagógusok és a diákok számára internetes felületen a Sulinet Digitális 
Tudásbázis létrehozása révén. 

A Sulinet Expressz program részeként, az adótörvények módosításával beindított 
adókedvezményes számítógépvásárlási program segítségével a 2003-as évtől számos olyan 
családba is eljuthattak alapvető számítástechnikai eszközök, melyekbe eddig, elsősorban 
szociális okokból nem. 

A természettudományos oktatás specifikumai az IKT szemszögéből 
Az informatikai eszközök használatának optimális 
módját könnyebben találhatjuk meg, ha ismerjük az 
előnyeit. Íme néhány a teljesség igénye nélkül. 

• Az iskolák rendszerint szűkös anyag- és 
eszközellátottság mellett kiemelendő az 
olcsósága (kis vegyszer-, ill. eszközigény). 

• Egy folyamat modellezése közben számos 
előnye mutatkozik meg. A hosszadalmas 
eljárások rövidíthetők, a jelenségek térbeli és 
időbeli korlátjai lecsökkennek. 

• Eszközök, reakciók, vegyszerek „működtetése” nem veszélyes (mint pl. egy vegyi üzemé 
vagy egy atomreaktoré), és használata tiszta, környezetkímélő. 

• Lehetőséget ad a kísérletek megtervezéséhez a körülmények variálható megválasztásával. 
Így ideálisabb környezet is biztosítható, mint a valóságban. A virtuális kísérlet 
befejeztével lehetőség van az újraindításra. 

• Fontos alkalmazási lehetőséget ad az, hogy nem hozzáférhető jelenségek is 
megjeleníthetők (mint például az atomi méretek és mozgások szimulációja). 

• A hagyományos táblai rajzzal szemben a grafikai ábrázolások számítógéppel igen 
gyorsak, szemléletesek, könnyen változtathatók, valamint a gyors adatfeldolgozás 
lehetősége is előnyös lehet. 

• Az interaktivitás élményszerűvé teszi az informatikai eszközök használatát, az egyéni 
adatok és kérdések személyes jelleget adnak a tanulás folyamatának. A kérdésekre adott 
válaszok kiértékelhetők, a válaszok és a személyre szóló eredmények kinyomtathatók, és 
így a későbbi tanulás során újra felidézhetők. 

• Mivel nemcsak egy tanuló munkáját, hanem egy csoportot, esetleg egy egész osztályt is 
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értékelni lehet, a gyors pedagógiai eredménymérésre is alkalmas. 
• A nagy memóriakapacitás sok adat bevitelét és őrzését teszi lehetővé, ezek bármikor 

előhívhatók, és így a számítógép a saját, testreszabott adatbank szerepét is betöltheti. 
• Multimédiás és prezentációkészítő szoftverek lehetőséget adnak a tanárnak arra, hogy 

saját, a nyomtatott könyvektől, fóliasorozatoktól független prezentációját elkészítse. 
Mindezt látványosan és a világháló segítségével naprakészen. 

• A céltudatos böngészés, az adatfeldolgozás és a prezentációkészítés lehetővé teszi, hogy a 
diákok projektmunkákat is készítsenek. 

• A számítógéppel csatolt kísérletezés feloldja a valóság és a virtuális valóság konfliktusát, 
a közvetlen és kvantitatív ismeretszerzést szolgálja. 

Az Internet segítségével a tanár és a diák hatalmas adatbázisból meríthet, és kis szervezéssel 
megvalósítható a kétoldalú vagy többoldalú kommunikáció távoli iskolákkal, sőt 
kutatóhelyekkel. 

2. Módszerek és digitális taneszközök 

Módszerek 
A komplex természettudomány tanításakor különösen fontos a kísérlet, a jelenségek 

látványszerű megjelenítése, a közvetlen élmény, egy bonyolult rendszer összefüggéseinek 
feltárása. Ennek ellenére számos vegyület, fogalom, folyamat, berendezés, rendszer nem 
mutatható be a tanórai keretek között. Ilyenkor a tanár megpróbál olyan eszközt találni, 
amellyel mégis könnyebben érthetővé teszi a tananyagot (rajz, modell, film, videó stb.). Az 
informatikai eszközök megjelenésével egy újabb módszertani lehetőség lépett az oktatásba. 
Ha annak tudatában keressük a helyét az oktatást segítő eszközök között, hogy az nem 
helyettesítheti az anyaggal való közvetlen kapcsolatot, de használata éppoly szemléletes lehet, 
mint egy valódi kísérlet, akkor bátran fogja alkalmazni a tanár is, a szükséges és a lehetséges 
esetekben. 

A szemléltetésen, a korszerű és látványos magyarázatokon, az információszerzés 
elektronikus formáin túl azonban a számítógép és az info-kommunikációs technológia 
nemcsak eszköze, hanem színtere is a tanulásnak, tanításnak, a közös munkának. A 
számítógéppel segített együtttanulás, a kollaboratív munka, a projekt alapú módszerek a 
kooperatív pedagógia elemeit alkalmazó módszerek ma már az IKT oktatási alappillérei közé 
tartoznak. 

Elektronikus eszközök a tanári demonstrációban 
A IKT alapú bemutatók alkalmazását különösen indokolttá teszi az, ha olyan témakört 

vagy jelenségeket mutatunk be, amelyek: 

• veszélyesek, esetleg különleges biztonsági intézkedéseket, felszerelést igényelnek, 
amelyek az iskolában nem adottak, 

• az iskolai laboratóriumban nem reprodukálható természeti vagy egyéb jelenségek, 

• a mikrovilág szereplői, melyek sem szabad szemmel, sem fénymikroszkóppal nem 
vizsgálhatók, 

• különleges, drága eszközöket igényelnek, 

• nehéz fogalmakat és bonyolult összefüggéseket, szerkezeteket tartalmaznak. 

A tanári demonstráció sikerességének egyik záloga a jó kivetítés. Ehhez lehetőség szerint 
projektort, esetleg LCD-panelt használunk, de megfelelő szoftver segítségével hálózatba 



 40

kötött számítógépteremben a tanári bemutatót minden diák monitorára kitehetjük. (Ilyen 
eszköz a Netprojektor is - 
http://comlogo.web.elte.hu/team/orak/2001/kovacseszter/Netprojector.htm). Amennyiben 
ezek nem állnak rendelkezésre, úgy használhatunk nagyképernyős televíziót (főleg képek, 
animációk és mozgóképek kivetítésére) vagy a prezentációt több számítógépre is feltehetjük 
és szimultán futtatjuk. Ez utóbbi inkább a kisebb létszámú csoportoknál, szakköri 
foglalkozásnál lehet eredményes. 

Az órai bemutatók legnagyobb része valamely prezentációkészítő szoftverrel készül. 
Ehhez nem feltétlenül szükséges drága programcsomagok beszerzése, hiszen számos kedvező 
árú irodai programcsomag létezik és vannak ingyenes szoftverek is (pl. az OpenOffice.org – 
www.fsf.hu).  

A prezentációk lehetőséget biztosítanak a szöveg mellett animációk, (akár elemenként 
megjeleníthető) rajzok, mozgókép, hang megjelenítésére. Lehetőség van ún. hiperlinkek 
segítségével az anyagban történő mozgásra, ugrálásra is. A látványosságon és a jobb 
szemléltetésen túl a prezentáció segíti a tanárt abban, hogy mondandója jól felépített legyen, 
vezesse a gondolatot. Órai bemutató alapjául nemcsak számítógépes prezentáció, hanem 
weboldalak, szoftverek is használhatók. 

Lényeges kérdés, hogy a szemléletes látványon túl mi kerül a diákok füzetébe, illetve 
hogyan juthatnak hozzá a tanulás során a bemutató anyagához. Kissé széttördelheti a tanórát, 
ha minden megjelenített információt a diákok saját füzetükben rögzítenek. Ezért célszerű 
nyomtatott formában kiadni a prezentáció rövid változatát és így a diákok ezt kiegészítve 
jegyzetelnek. A bemutatót közzétehetjük számítógépes formában az iskolai honlapon vagy 
akár CD-ROM-on is. A tanórák után az iskolai számítógépteremben hozzáférhető 
prezentációk segítséget nyújtanak a hiányzó, távol levő diákoknak, illetve azoknak is, akik 
nem minden értettek meg az órán. 

A prezentációk elkészítése egy tanár számára sok időt vesz igénybe, hiszen az 
információk (szöveg, kép stb.) összegyűjtése után el kell készíteni magát a prezentációt is. Az 
Interneten ma már helyenként letölthetők kész számítógépes bemutatók is, melyeket saját 
szájízünk szerint módosíthatunk (ld. www.poli.hu/term) és kitűnő forrásként áll 
rendelkezésre a Sulinet Digitális Tudásbázis összes elektronikus tananyaga. 

Oktatási szoftverek a tanórán és az egyéni tanulásban 
A CD-ROM-on terjesztett oktatóprogramok, multimédiás anyagok ideje leáldozóban 

van. Magyarországon a természettudományos szoftverek és multimédiás CD-ROM-ok száma 
nem túl nagy, ráadásul szakmai színvonaluk, minőségük, használhatóságuk sem egyformán jó 
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és hiányzik a megfelelő szakmai kontroll. A World Wide Web révén azonban már magyar 
nyelven is számos ingyenesen használható program áll a rendelkezésünkre. Természetesen 
van olyan, a piacon kapható akár DOS alapú szoftver is, melyet jószívvel ajánlhatunk minden 
tanárnak. 

A szoftverek egyik része szimulációs és modellezési lehetőséget biztosít, a nagyobb 
része azonban egyszerű multimédiás bemutatóanyag, fotóalbum vagy ismertető. Gyakran 
előforduló probléma, hogy szimulációs programokat a valódi mérések, kísérletek helyett 
használnak az iskolákban. A programok másik része a feladatmegoldásra koncentrál. Ezek 
egy része sajnos előre programozott megoldási sémákat kínál a diáknak, akinek így alig-alig 
kell aktívan részt vennie a probléma megoldásában.  

A számítógépes programok nagy előnye az interaktivitás, ezért a legritkább esetben 
eredményes az, ha a tanár kivetíti a képet, majd egyedül ő használja azt a tanári számítógépen. 
A személyes élmény ereje a számítógép használatban is meghatározó lehet. Ha a tanórán 
oktatási szoftvert szeretnénk használni, érdemes a gépteremben tenni ezt, ahol egy-két diák 
használ egy számítógépet.  

A számítógépteremben zajló munka megengedi a differenciálást is, ehhez azonban 
célszerű előre elkészített feladatlapot készíteni, melyen a feladatok és a fontosabb használati 
útmutatások is helyet kapnak, hiszen a legtöbb számítógépteremben nem könnyű nyomon 
követni, és azonnali segítséggel támogatni egy-egy diák munkáját. (Ld. még Egyenlítő -  
http://www.poli.hu/term/kem/reakciok/reagyak.htm) 

Ma még elég kevés olyan szoftver van forgalomban, amely a kísérletezéshez, 
mérésekhez nyújt számítógépes támogatást. Ezeket a programokat ma még elsősorban a 
felsőoktatási intézményekben használják a mérések elvégzésében, kiértékelésében, a 
mérésvezérlésben. Léteznek olyan szenzoros mérőeszközök melyek a számítógéppel segített 
mérést, kísérletezést teszik lehetővé, de ezek egyelőre meglehetősen drágák (ld. 
http://www.ite.hu). 

Az egyéni tanulásban is fontosak a szoftvereszközök, hiszen a diákok szívesen 
számítógépeznek, és a jó oktatóprogramok, multimédiás CD-ROM-ok konkurenciát 
jelenthetnek a pedagógiailag nem szimpatikus számítógépes játékokkal szemben is. A hazai 
CD-ROM-kínálat egy része az egyéni tanulóknak, felvételizőknek készült, sok lexikális 
információval, szöveggel, gazdag képanyaggal (pl. Utazás a Naprendszerben). Az egyénileg 
otthon vagy az iskolában használt programok a kísérletezést is segíthetik, mert segítenek 
megtanulni a kísérletek helyes és veszélytelen összeállítását, a mérés menetét, stb. Ennek 
egyik példája az „Amit a kémiai kísérletezésről tudni kell” c. CD-ROM és az Edison program. 

Zorka 2004 projekt 
A Sulinet az Európai Innovatív Iskolahálózat (ENIS) magyar tagjai bevonásával 

projektet indított, melynek célja a számítógéppel segített természettudományos mérések, 
kollaboratív módszerek alkalmazása az oktatásban. Ebben a projektben vesz részt a 
Közgazdasági Poltechnikum is. 

A Zorka 2004 projekt célja olyan módszerek és technikák kidolgozása és kipróbálása 
az Innovatív Iskolahálózat tanáraival és diákjaival, melyek a későbbiekben beépíthetők 
minden iskolatípus helyi tantervébe és sikerrel használhatók a természettudományos 
oktatásban. 

A projektben résztvevő iskolák számára a Sulinet Programiroda használatba adta az alábbi 
eszközöket a projektben való együttműködés alapjaként: 

• 1 db EcoLog Meteorológiai Állomás (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás, fény, 
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zajszint, csapadék mennyiség, szélirány és -sebesség) 

• 1 db Ecolog XL környezetvédelmi csomag (mérési adatgyűjtő, szoftver, 5 beépített 
szenzor + hőmérő + pH mérő + Feszültségmérő +/-25V + Feszültségmérő 0-5V + 
Árammérő +/-2,5A + Fénykapu 0-5V) 

•  
A Zorka 2004 projekt két részből áll: 

1. Meteorológiai mérések  
A meteorológiai mérések során minden iskola telepítette a meteorológiai állomást, 
melynek mérési adatait a helyszínen, számítógépen rögzítik, kiértékelik és a projekt 
tartama alatt, mindennap elküldik a Sulinet szerverére, ahol egy központi honlapon 
tekinthetők meg a mért értékek.  

A munka során az iskolák diákjai a Sulinet Webboard (www.sulinet.hu/webboard) 
platformon kommunikálnak és kooperálnak egymással. 

2. Környezeti vizsgálatok és természettudományos kísérletek 
A projektben résztvevő iskolák a kapott mérőműszerekhez természettudományos 
kísérleteket és méréseket terveznek. A 30 iskolából 15 pár alakult, megtervezik a 
kísérleteket, méréseket (min. négyet). A kitalált kísérleteket elvégzik és fotókkal, videóval 
dokumentálják azt. A dokumentációt aztán egy másik „iskolapár” kapja meg és ismételten 
elvégzi a méréseket, kísérleteket. 

A környezeti vizsgálatokat, természettudományos méréseket és az együttműködést 2004. 
december 20-ig kell lebonyolítani. 

Modellezés 
Az anyagok száma hatalmas és a vegyületek igazi titkai a térbeli elrendezésükben 

rejlenek. Annak ellenére, hogy ma már többé-kevésbé lefényképezhetjük a molekulákat, 
legtöbbet mégis a modelljeikből tanulunk. Számos kémiai, biológiai modellezőprogram 
ismeretes. E helyen azonban az ingyenesen, internetes környezetben használható 

alkalmazásokat mutatjuk be. 

A World Wide Weben fellelhető honlapok jó része hírforrás, sok ismeretanyagot, grafikát, 
fotókat, animációkat nyújtanak mind a tanárok, mind a diákok számára. A modellezésben 
általában a Chime programmal (www.mdli.com) megjeleníthető modellek, a VRML (Virtual 
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Reality Markup Language) modellezés, valamint az Isis/Draw, a Protein Explorer, a Rasmol 
és a ChemSketch a legnépszerűbbek (ld. még 
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/af/0/9846/index.htm). 

Érdekesek és kitűnően alkalmazhatók mind a demonstrációban, mind pedig az egyéni 
tanulásban az ún. Java-appletek, melyek a Web-böngészőnk segítségével tekinthetők meg és 
használhatók. A háromdimenziós modellezés leginteraktívabb formája a VRML (Virtual 
Reality Markup Language) modellezés, ahol a néző aktív résztvevőként járhatja be kívül-belül 
egy-egy bonyolultabb molekula vagy mérési összeállítás elemeit. A kémiatanítás számára 
rengeteg ilyen típusú modell lehet hasznos, ezek letölthetők a World Wide Web különböző 
pontjairól. (pl. Molekulageometria 2.0 - www.kation.hu/ vegybank/molekula/index.htm) 

Szimulációk a természettudományos oktatásban 
A szimulációk egyre nagyobb számban érhetők el az Internet segítségével, valamint a 

CD-ROMok elterjedésével. A szimuláció alkalmazása különösen akkor indokolt, ha a valódi 
természeti jelenséget nincs módunk bemutatni annak veszélyessége, bonyolultsága vagy 
parányi mérete miatt. Sajnos sokszor előfordul, hogy az oktatásban a kísérletezés rovására 
vagy éppen az élő kísérletezés helyett használnak látványos szimulációkat a pedagógusok. A 
komplex természettudomány tanítása akkor lehet igazán hatékony, ha a kísérletezés, a diákok 
személyes élményei és a számítógépes módszerek által alkotott „virtuális” laboratórium 
együttesen van jelen. 

A számítógépes szimulációk feladata, hogy egy bonyolult természeti folyamatot 
egyszerűen, érzékletes látvánnyal, de ugyanakkor valósághűen mutassanak be. A szimulációk 
egyik legfontosabb fokmérője az interaktivitás.  

A szimulációk jelentős része egy rajzfilmhez hasonlatos animáció, melyeknél a tanuló 
passzív szemlélője a látványnak. Ezek alkalmazása jól kiegészítheti a tanári magyarázatot 
vagy a szakmai anyag illusztrációját. 

Az elektronikus tanulásban és tanításban sikeresebben alkalmazhatók azok a 
szimulációk, melyek interakciót, beavatkozást kívánnak a tanulóktól. Az interaktív 
szimulációk sok esetben a tanuló által változtatható paramétereket tartalmaznak, így az 
irányítás a tanuló kezében van.  
Az elektronikus oktatási anyagokban használt szimuláció legnagyobb része ún. Flash-
animáció, melyeket a Macromedia Flash szoftverrel készítettek. Ezen szimulációk 
lejátszásához általában nem szükséges kiegészítő szoftver, mert a böngészőprogramok jó 
része képes Flash alkalmazások lejátszására. Bizonyos interaktív animációkat, szimulációkat 
JAVA programok vagy a Shockwave alkalmazások formájában tartalmaznak a digitális 
tananyagok. 
 

NEM INTERAKTÍV SZIMULÁCIÓ - ANIMÁCIÓ 
Erre példa egy olyan szimuláció, amely a molekulák vegyértékrezgéseit mutatja be. 
(http://www.sulinet.hu/kemia/peldak/molrezg1.swf)  

A különböző típusú rezgések egymás mellett láthatók és szemléletesen mutatják be a 
jelenséget. Ez a Flash animáció jól használható illusztrációként vagy egy tanári magyarázat 
részeként, azonban a legcsekélyebb interaktivitást sem tartalmazza és nem találunk rajta olyan 
rövid magyarázatot, mely segíthetné a tanulókat a megértésben. 

INTERAKTÍV SZIMULÁCIÓ 
Egy valóban interaktív szimulációra példa az, amelyik a kémiai egyensúlyok anyagmennyiség 
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koncentrációfüggését mutatja be a Le Chatelier-Braun elv értelmében.  

(http://www.sulinet.hu/kemia/peldak/chatelier1.swf)  

A tanulónak lehetősége van a paraméterek (koncentráció) tetszőleges változtatására, melyet a 
látvány is követ. A szimuláció látványa nem túl bonyolult, de elegendően részletes ahhoz, 
hogy a jelenséget pontosan bemutassa. 

A szimulációk sok esetben egy komplett elektronikus tananyagegység részei. Egy ilyen 
tananyagegység nemcsak egy kémiai jelenség bemutatását, a tanulást célozza, hanem egyúttal 
az ellenőrző modult és a számonkérést is tartalmazhatja. 

Egy ilyen tananyagegységre láthatunk példát a titrálást bemutató Flash programban. Ez a 
tananyag nemcsak szimulációt, hanem egy kisebb, kémiai számítással kapcsolatos modult is 
tartalmaz. 

(http://www.sulinet.hu/kemia/peldak/titranim.swf)  

 

A Sulinet oktatásbeli alkalmazásai 
A Sulinet Program 1997-ben indult útjára Magyarországon a Művelődési és 

Közoktatási Minisztérium égisze alatt. Az akkoriban világszinten is egyedülálló projekt 
keretében több mint 2000 iskola és pedagógiai intézmény kapott internetes csatlakozást és egy 
multimédiás számítógépekkel felszerelt laboratóriumot.  
1998-ban a Sulinet irányított azt a tartalomfejlesztési pályázatot, melynek eredményeként 
számos digitális tananyag készült el, közöttük kémiai témájúak is. 
A Sulinet ma is biztosítja az iskolák Internet kapcsolatát, de az elmúlt években ennél sokkal 
komolyabb intézménnyé nőtte ki magát. Az Oktatási Minisztériumhoz tartozó Sulinet 
Programiroda üzemelteti Magyarország legnagyobb és 
leglátogatottabb oktatási portálját a Sulinet Oktatást. Ezen 
kívül a Sulinet ad helyet a „Digitális Tananyagkorszak” 
által meghirdetett tartalomfejlesztés során elkészült 
elektronikus tananyagoknak is.  

A Sulinet Expressz Program, mely 2002-ben indult 
útjára, egyik legfontosabb célkitűzése a digitális pedagógia 
szakmai, módszertani és tartalmi támogatása. Emellett a 
program nagy hangsúlyt fektet az adókedvezményes 
számítástechnikai programra, a pedagógusok továbbképzésére is. E program keretében kerül 
kifejlesztésre a Sulinet Digitális Tudásbázis oktatási keretrendszer is. 

 
Digitális Órák és Házi Feladat 

A természettudományok iránt érdeklődők számára jelenleg is elérhetőek a Sulinet 
égisze alatt, az 1990-es évek végén végbement tartalomfejlesztés termékei. Ezek olyan web-
alapú oktatási anyagok, melyek rövid a szakmai szövegeken túl feladatokat, videórészleteket 
és képeket is tartalmaznak. 

A „Kémia, gyakorlati alkalmazások” című tananyag, mely a Digitális Órák keretében 
született, a vizek és a levegő szennyezésével kapcsolatos jelenségeket és legfontosabb kémiai 
tudnivalókat mutatja be. 

• Kémia, gyakorlati alkalmazások (víz- és légszennyezés) 
http://www.sulinet.hu/tananyag/97114/on/kemia/indexjo.html 

A tananyag részleteiben mutatja be a vizekbe került savak és lúgok, fémionok, nemfémes 
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ionok, szerves mérgek, növényvédőszerek hatásait, valamint a víztisztítás lehetőségeit. 

A levegő szennyezőanyagai közül a szén-monoxid, a szén-dioxid, az ózon, a nitrózus 
gázok, a kén-dioxid, a por és a radioaktív szennyezők kerülnek bemutatásra kémiai 
szempontból. A tananyag kitér olyan aktuális környezeti problémák ismertetésére, mint a 
szmog vagy a savas eső. 

A Házi Feladat részeként elkészített „Víz” című oktatási segédanyag egy korszerű, 
komplex szemléletű tananyag, így egy-egy téma nemcsak a kémia, a fizika, hanem más 
tudományágak szemszögéből is bemutatásra került. Egyéni tanuláshoz, kiselőadások 
háttéranyagául és a tanári demonstráció kiegészítéséhez jól használható tananyag. 

• A víz (halmazállapotok, állapotváltozások) 
http://www.sulinet.hu/tananyag/97206/on/viz/indexjo.htm 
További tananyagok: 

• Hang (hullámok, hang, hallás, hangadás) 
• A hang (a fizika, a biológia és az ének-zene szemszögéből) 

• Mozgások (mechanika)  
 
Sulinet Oktatás  

A Sulinet Oktatás portálon belül minden tantárgy és néhány műveltségterület 
képviselteti magát. Így a kémia, fizika, biológia, fökdrajz és a komplex természettudomány 
iránt érdeklődő tanárok és diákok számára is nyújt a Sulinet érdekes, illetve hasznos 
tartalmakat a http://okatatas.sulinet.hu címen. 

A rovatokban az iskolai tananyaghoz szorosan kapcsolódó cikkek, rövidebb tananyag 
egységek jelennek meg, melyekhez számos esetben módszertani ajánlások, ötletek is 
tartoznak a tanárok számára. 

3. Kollaboratív tanulás 

Kommunikáció 
Az Internet oktatásbeli megjelenésével mód nyílt a tanulók széleskörű 

együttműködését és csoportmunkáját szolgáló új színterek megismerésére. Az internetes 
kommunikáció (pl. chat, e-mail, fórum, levelezési listák) ma már az ország nagy részén 
elérhetők, így a kistérségi iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, teleházakban is. 

A korszerű kommunikációs eszközök a kapcsolattartást és az információcsere 
lehetőségét jelentik. Ezek az alkalmazások nem csupán a tanulás új formáit jelentik, hanem 
lényeges szerepük van a digitális szakadék áthidalásában, hiszen használatukkal valósággal 
kinyílik a világ a fiatalok előtt. 

Projekt alapú tanulás 
Az Internet oktatásbeli megjelenésével mód nyílt az együttműködés és a diákok 

csoportmunkájának új színtereinek megismerésére. Az internetes diákprojektek lényege, hogy 
egy átgondolt, kidolgozott terv alapján egymástól távol levő, esetleg különböző kultúrájú, 
nemzetiségű, nyelvű diákcsoportok működhetnek együtt egymással egy érdekes kémiai témát 
közösen kidolgozva. 

A munka során diákok megtanulják a használni a számítógépek tudományos 
lehetőségeit, az Internetes kommunikáció (e-mail, chat, World Wide Web) mikéntjét. Egy 
Internetes diákprojektben lehetőség van arra, hogy a résztvevők elmélyítsék a ismereteiket, 
gyakorolják tudásukat „életszagú” helyzetekben.  
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A munka során aktív tanulás közben a résztvevők igazi „szakértővé” válhatnak egy-
egy témában. Ilyen együttműködés alapja lehet kísérletek tervezése, megfigyelések, mérések 
(pl. savas eső monitorozás, talajvizsgálat, vízminőség), egy téma részletes kidolgozása, 
bemutatása (pl. élelmiszerkémia), összehasonlító vizsgálatok.  

A projekt eredményeként egy Internetes honlap születik fotókkal, esetleg több nyelven 
és egy hasznos oktatási segédlet, cikk, tananyag, szoftver stb. keletkezik. A diákok ezen 
projektek révén nyelvismeretüket is gyakorolhatják, megtanulnak csapatban dolgozni, 
szabadságot kapnak az egyéni munkában, megtanulnak kommunikálni az Interneten keresztül, 
megismerik egymás kultúráját, iskoláját és természetesen barátságok, személyes kapcsolatok 
szövődnek (és nemcsak virtuálisan).  

A projektmódszer alkalmat ad az IKT (információs és kommunikációs technológia) 
ismeretek elsajátítására, gyakorlására. A számítógépes munka népszerű és egyben fontos, a 
diákok e-mailt, chat-et használnak, megismerve a netikettet (a hálózati magatartás szabályait), 
a távmunkát, az információk keresését, válogatását, értékelését, az adatgyűjtést és a 
publikációt a World Wide Weben (honlapok készítése). 

Hazai kémiai projektek 

Magyarországon az 1999-2000-es tanévben zajlott az első internetes 
természettudományos diákprojekt az ELTE kémia tanárszakos hallgatói részvételével. Az 
Innovative Didactics with ICT holland-magyar együttműködés résztvevői a mindennapok 
kémiájával kapcsolatos témákat dolgoztak fel elektronikus formában. A munka során e-
mailben kommunikálva dolgoztak a 4 fős, holland-magyar csoportok. A tanárszakos egyetemi 
hallgatók az ELTE Fizikai Kémiai Tanszékén dolgoztak dr. Riedel Miklós docens és Főző 
Attila László tanár irányításával. 

A munkát, mint minden projekt esetében több szakaszra különítették el: 

• a témaválasztás a diákok és a koordinátorok közös megbeszélése alapján,  

• csoportalakítás a témák szerint és tervkészítés (kommunikáció e-mailben),  

• a résztvevők adatgyűjtése tradicionális, papír alapú forrásokból (szakkönyvek, 
praktikumok) és elektronikus forrásokból (CD-ROM, Web) történt,  

• a témák kidolgozása, a kísérletek végrehajtása, fotók készítése, 

• a csoportok összeállítják a produktumot elektronikus formában (honlap) folyamatos 
kapcsolattartás során,  

• a projekt során folyamatosan értékelték a koordinátorok a munkát (a diákok heti 
jelentéseket küldtek) és természetesen a projekt végén közösen is értékelték az 
eredményeket,  

• a produktum bemutatása a közös találkozásokon (diákcsere), szakmai konferenciákon 
(Magyarországon és Hollandiában) történt. 

A sikeres együttműködésre való tekintettel az IDI projekt egy újabb szakaszára is sor került 
2000 és 2002 között. A projekt weboldalán (http://idi.ptmik.hu) megtekinthetők a munka 
során született digitális anyagok olyan témákban mint a kozmetika, vizek kémiája, konyhai 
kémia, cseppkövek. 
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Egy középiskolás projekt - Oldások és kötések 

A fenti nemzetközi projekt tapasztalatait felhasználva 2000. őszén indult útjára az Oldások és 
kötések középiskolás diákprojekt kolozsvári és budapesti gimnazisták részvételével. 

A projekt résztvevői a budapesti Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és 
Szakközépiskola és a kolozsvári Báthory István 
Elméleti Líceum diákjai két tanár vezetésével. 

A kapcsolatfelvétel és a diákok e-mailen 
történő összeismerkedése után került sor a 
témaválasztásra és az előkészítésre. A diákok 
három négyfős csoportban e-mailen kommunikálva 
dolgoztak. Választott témáik a tisztítószerek és a 
klór, a szappanfőzés és az üdítőitalok kémiája 
voltak. A kísérleteket mindkét országban elvégezték 
egymást kiegészítő anyagokat készítve és fotókkal 
illusztrálva. Az üdítőitalok és a tisztítószerek 
tekintetében összehasonlító értékelésekre is sor 
került. 

A témák tartalma: 

• Szappanfőzés 
A kolozsvári észtvevők bemutatták a 
szappan rövid történetét és a szappanfőzés 
Erdélyben ma is alkalmazott módszerét. A 
budapesti diákok különleges szappanokat 
készítettek, pl. kakaóval és vérnarancs 
aromával színezett, illetve levendula illatú 
növényi zsiradékból készült szappanokat. 

• Tisztítószerek és a klór 

A kísérletek során több olyan tisztítószer tulajdonságait vizsgálták, amelyeket nem szabad 
együtt használni, mert klór fejlődik. 

• Konyhai indikátorok 

A diákok néhány, a konyhában 
előforduló anyagból (pl. tea, káposzta) 
indikátort készítettek és megmutatták 
azok pH érzékenységét is. 

• Üdítőitalok 
Italfogyasztásunk jó részét rostos 
vagy szénsavas üdítők teszik ki. A 
projekt során üdítők kémhatását 
és cukortartalmát vizsgálták a 
diákok és megmérték a kóla 
foszforsav tartalmát. A mintegy 
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20 üdítőital címkéjéből álló gyűjtemény az adalékok világába nyújt bepillantást. 

 

Az Oldások és kötések diákprojekt része volt egy-egy látogatás is a két partnerországban. Így 
mód nyílt a személyes találkozásra, eszmecserére és egy mini konferenciára, ahol mindenki 
bemutathatta saját munkáját. A látogatás során a diákok egy-egy iskolai napot is eltöltöttek 
egymás gimnáziumában, valamint ismerkedtek a várossal. 

Linkek 

• Oldások és kötések - http://www.poli.hu/oldaskotes 

• Innovative Didactics with ICT holland-magyar projekt – http://idi.ptmik.hu 

• Szira Judit: A projektmódszerről - http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=2002-09-te-
Szira-Projektmodszerrol.html 

 

Kollaboráció 
A számítógéppel segített kollaboratív tanuláshoz ma már számos olyan szoftver áll 

rendelkezésünkre, melyek nemcsak a kommunikáció különböző magas szintű formáit 
biztosítják (pl. zárt chat, szerepjáték, fórum, vizuális kommunikáció, videochat és 
videokonferencia), hanem a közös munka lehetőségét is (pl. gondolati térképek, közös 
munkafelületek, munkacsoportos eszközök). 

A kollaboratív platformok lehetőséget biztosítanak a tanár számára arra, hogy nyomon 
kövesse a diákok munkáját, folyamatosan értékeljen és küldhessen visszajelzést. Ezek az 
eszközök a portfólió alapú értékelés a szó szoros értelmében teszik lehetővé.  

A közös munka számítógépes támogatására elsősorban akkor van szükség, ah egymástól távol 
levő diákcsoportok dolgoznak együtt, vagy ha a diákok időben nem egyszerre dolgoznak. 
Természetesen az sem elhanyagolandó, hogy a kollaboratív platformon végzett munka 
archiválódik, nyomon követhető és újrafelhasználható. 

A kistérségi együttműködések számára több ingyenes szoftver is rendelkezésre áll, 
melyek közül az adott korosztályhoz, a munka mikéntjéhez és céljaihoz leginkább alkalmas 
eszközt választhatja ki a tanár.  

Ezen szoftverek mindegyike interneten vagy belső hálózaton keresztül működik és 
nemcsak a helyi szerveren működtethető, hanem sokszor távoli szerverek is rendelkezésünkre 
állnak teljesen ingyen (fájl feltöltési limittel). 

Íme néhány, Magyarországon is kipróbált eszköz: 

• Sulinet Digitális Tudásbázis (www.sulinet.hu/sdt) - annak ellenére, hogy ez egy 
oktatási keretrendszer és elsődleges célja az elektronikus tananyagok kezelése, a 
tanárok és a diákok számára több kollaboratív eszközt is nyújt, így a chatet, 
üzenetküldést, fórumot és a munkacsoport támogatást.  

• BSCW – Basic Support for Collaborative Work (bscw.gmd.de) – ez a német 
fejlesztésű szoftver oktatási célra ingyenesen használható, magyar nyelvű változata is 
van, és kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy a közös munka eredményeit mappákban 
tároljuk, megjegyzéseket fűzzünk ezekhez, háttéranyagokat tároljunk a rendszerben és 
nyomon kövessük a diákok munkáját. A BSCW használható a központi szerveren is, 
de letölthető és telepíthető a helyi hálózatba is. 
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• Synergeia (bscl.fit.fraunhofer.de) – ez a kollaboratív eszköz tulajdonképpen a BSCW 
továbbfejlesztett változata, mely már elmenthető, zártkörű csevegési lehetőséget, 
vizuális kommunikációt (gondolati térképek használatát) is kínálja.  

 

FLE3 

A FLE3 (http://fle3.uiah.fi) finn fejlesztésű kollaboratív szoftver különösen alkalmas 
általános iskolások számára, fejlett kollaborációs eszközei révén kitűnően használható a 
kistérségi iskolák számára, amennyiben hozzáférnek az Internethez, vagy a szoftvert az iskola 
szerverére telepítik. A FLE3 programot a Sulinet munkatársai magyar nyelvre is lefordították, 
így az az 1.4.5-ös változattól elérhető. 

A FLE3 keretén belül zajló munka ún. kurzusokban történik, melyekben maximálisan 
40 felhasználó dolgozhat együtt. A felhasználókat (diákok) a tanár hívja meg a rendszerbe, 
mely így teljesen zártkörű.  

A platformnak alapvetően 3 része van: a Kuckó, a Tudásfa és az Ötletház. 

• A Kuckó, mely minden felhasználó számára rendelkezésre áll, lehetőséget ad arra, 
hogy mindenki elmentse a munkáit, fontosabb információkat, képeket, linkeket. A 
Kuckó egyéni terület, de publikus a többiek számára 

• A munka nagy része az ún. Tudásfában történi, ahol egy közös tudásépítés formájában 
dolgoznak a diákok. A tanár témákat, feladatokat kínál fel a diákoknak, akik egy 
strukturált fórum rendszerben dolgoznak. A fórum érdekessége, hogy lehetőséget ad a 
szerepjátékok lefolytatására és minden hozzászólásnak ún. információtípusa van (pl. 
kérdés, tény, vélemény stb.), melyet a hozzászóláskor a felhasználó választ ki előre 
egy listából. 

• Az Ötletház a szabad asszociációk, az ötletelés és a kreativitás helyszíne. Ezen a 
területen van mód vizuális formában, képek feltöltésével lebonyolítani egy-egy 
ötletbörzét, közös gondolkodást, felfedezést. 

A FLE3 szoftvert elsőként Magyarországon az ITCOLE Vízjelek projektben próbálták ki a 
Sulinet Programiroda és a European Schoolnet támogatásával 10 hazai innovatív iskolában 
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(www.sulinet.hu/innovatív).

 
 

A World Wide Web lehetőségei  
Az Internetes alkalmazások legnépszerűbbike a World Wide Web. 1990-es 

megjelenése óta kémiai témájú honlapok ezrei érhetők el tanárok és diákok számára. A Web 
ún. hipertextes struktúrája tulajdonképpen egy óriási információs dzsungel. Fontos, hogy 
diákjaink megtanuljanak ebben a dzsungelben magabiztosan közlekedni és éles szemmel 
szelektálni a honlapok és információforrások között. 

A honlapok nagy része hírforrás, sok ismeretanyagot, grafikát, fotót, animációkat nyújt 
az érdeklődők, mind a tanárok, mind a diákok számára. Kisebb részük azonban nagyfokú 
interaktivitással felvértezett látványos weboldal. Rendkívül fontos, hogy felhívjuk diákjaink 
figyelmét arra, hogy kellő óvatossággal és kritikával szemléljék, használják ezeket az 
információkat. Hasonlóan a papíralapú médiumokhoz vagy pl. a televízióhoz, nemcsak 
tudományosan helytálló, szakmailag korrekt információk találhatók a Weben.  

A mérések sem maradnak ki ebből a korszerű médiumból hiszen Webes felületen 
keresztül ma már távolról is irányíthatók, vezérelhetők műszerek, eszközök. Így sok diák 
léphet kapcsolatba olyan eszközökkel, berendezésekkel, amelyeket az iskolában nem láthat, a 
világhálón keresztül mégis személyesen kipróbálhatja őket. 

4. Internetes források 

Tudományos, ismeretterjesztő folyóiratok, információforrások 
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A komplex természettudomány tanításához jelentős mennyiségű elektronikus segédlet, 
taneszköz, honlap, szoftver létezik. A bőség azonban nehézségeket is hordoz, ezért az 
alábbiakban rövid áttekintést adunk a magyar lehetőségekről a teljesség igénye nélkül.  
• Élet és Tudomány - http://www.eletestudomany.hu 
• Természet Világa -  http://www.chemonet.hu/TermVil/index.html 
• Origo - Tudomány - http://www.origo.hu/tudomany/ 
• Jövőnéző - www.jovonezo.hu 
• OMIKK Tudománytörténeti oldalak - 

http://www.info.omikk.bme.hu/tudomany/tudomany.htm 
• Miért? - http://www.chemonet.hu/hun/teazo/miert/index.html 

• Természetbúvár laboratórium - http://www.sulinet.hu/tlabor/ 
Számos témakört felölelő elektronikus tananyag a Sulineten közzé tett Természetbúvár labor 
ahol a tananyagok gerincét animációk adják. 

Gyűjtemények 
Ezekben hasznos linkek, összeállítások találhatók mind tanárok, mind diákok számára 
tudományos témákban. 

• Info Program Fizika http://www.vein.hu/library/ve/into/demopath.htm 

• Fizika linkgyűjtemény http://www.njszki.hu/nlc/fizika.html 

• Fizika az Interneten - válogatás középiskolai fizika tanároknak  
http://www.bethlen-hodm.sulinet.hu/tant/fiz/fizlink.htm 

• Középiskolai fizika az INTERNETEN  
 http://www.jate.u-szeged.hu/jate/sci/physics/Eltf.html 

• Matematika http://www.szulo.hu/iskola/mate.htm 
Biology Links - http://www.yhc.edu/academics/mathscience/biology/links.html 

Számítógépes szoftverek, multimédia CD-ROMok  
Ezen a területen olyan oktatóanyagokat találhatunk, amelyek alkalmasak a tanári 
felkészüléshez, a diákok egyéni tanulásának segítésére, tanári demonstrációhoz vagy 
számítógépes órákhoz. 

• EDISON program http://www.designsoftware.com/hungary/  A program az 
elektromosságtan alapjait mutatja be játékosan és látványosan.  A programot több mint 
100 feladat, kísérlet és a fontosabb elektrotechnikai, elektronikai alkatrészeket és 
műszereket bemutató prezentáció kíséri. 

Ellenőrző kérdései és egyéni tervezési lehetőségei miatt az egyéni tanulásban jól használható. 
A program tartalmaz előre elkészített kapcsolásokat is, így könnyen lehet eszköze a tanári 
demonstrációnak. 
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• WINFIZ - WINdows alatt futó FIZikai oktató programcsalád  
http://www.extra.hu/pcpdidact/ 

A WINFIZ az általános iskolai 
és gimnáziumi fizikaórák 
tananyagának kinematika részét 
öleli fel. A tananyag elsajátításán 
kívül - annak kiegészítéseképpen 
lehetőséget nyújt szimulációs 
kísérletek elvégzésére, melyek 
során a számítógép adta 
lehetőségeket kihasználva a 
felhasználó szabadon változtathatja 
a kísérlet bemenő paramétereit, e 
változtatások hatását a kimenő 
paraméterekre pedig valós időben 
megjelenő grafikonokon követheti 
nyomon.  

• Interaktív fizika CD-ROM, Kossuth Kiadó 
A mechanika, hőtan, elektromosság és az optika fejezeteit mutatja be a CD-ROM hipertextes 
formában, grafikonokkal, animált interaktív kísérletekkel. Az anyag szerves része egy 
képletgyűjtemény és a több mint 200 tudós életét leíró Ki kicsoda. 

• Fizika felkészítő CD-ROM, Raabe Kiadó 
A CD–ROM mintegy 500 részletesen kidolgozott, témakörökbe csoportosított feladatot 
tartalmaz, ezenkívül megtalálhatók rajta az elmúlt 11 év felvételi feladatai, a teljes 
középiskolai elméleti háttéranyag, illetve híres fizikusok rövid életrajza, nevezetes kísérletek. 

• Utazás a Naprendszerben, Utazás a csillagok között, Kossuth Kiadó 
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A legkitűnőbb CD-ROMok közé tartoznak ezek a teljes csillagászati tematikát átfogó 
anyagok. Eredeti képekkel, narrátorral és színvonalas grafikai megvalósítással találkozik a 
felhasználó. A CD-ROM mind egyéni tanuláshoz, mind pedig az órai demonstrációhoz jó 
alkalmazható. Az első rész előnye, hogy kitűnően alkalmazkodik a tanár egyéni 
elképzeléseihez. 

Internet alapú programok 
ww.explorescience.com 

Ezen azt oldalon interaktív animációk, webalapú oktatóprogramok találhatók számos 
témakörben. A használathoz a Shockwave plug-in telepítése szükséges. 

Java alapú programok 
A digitális oktatóanyagok esetében sokszor emlegetjük az interaktivitást. A Java 

programok az interaktivitás mellett egyszerűen használhatók egy Web-böngésző segítségével 
és nagy számban találunk az elképzelésünkhöz illőt a World Wide Weben, ha nem akarunk 
magunk programozni.  
Íme néhány érdekes webcím, ahol Java programokat találunk: 

• Simulation Library -http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/index.html 

• MSTE Mathematics- http://www.mste.uiuc.edu/java/ 

• 3D molekulák JAVAban - 
http://ecpl.chemistry.uch.gr/~baboukas/Java/3Dmol/General.htm 

• Visual Physics - http://library.thinkquest.org/10170/main.htm 

• Walter Fendt appletjei - http://home.a-city.de/walter.fendt/ 

• Kiselev és Yanovsky-Kiselev oldala - http://www.lightlink.com/sergey/java/ 

• Java-based Molecular Biology Work Bench - http://www.embl-
heidelberg.de/~toldo/JaMBW.html 

• Anne M. Denton appletjei - http://www3.ns.sympatico.ca/adenton/ 
 
Kiegészítők tudományos weboldalak megtekintéséhez 

A webalapú oktatóanyagok akkor igazán hatékonyak és látványosak, ha a HTML és a 
klasszikus grafika (GIF, JPG) mellett animációk, modellek is használhatók. Ehhez azonban 
néhány esetben kiegészítő szoftvereket kell telepíteni. Ilyen kiegészítések a következők: 

Shockwave interaktív animációk használatát teszi lehetővé 
www.shockwave.com 

VRML élethű, a néző által „bejárható” 3D modellek 
www.cosmosoftware.com 

Chemscape Chime atomok, kristályrácsok modellezése
www.mdli.com 

JAVA a legtöbb Internetes oktatóprogram nyelve, a böngészők általában 
kezelik 

JavaScript a feladatmegoldások, kérdőívek kiértékelésénél gyakran használatos 
 

 

5. Technikai feltételek 
Az oktató szoftverek órai demonstrációs eszközként akkor használhatók könnyen, ha 
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az előadóteremben áll rendelkezésre az informatikai háttér. Az informatikai eszközök 
műszakilag kényesek, egy laboratóriumban a por, a vegyszergőz stb. károsíthatja azokat. 
Elég, ha csak a minden laboratóriumban óhatatlanul képződő ammónium-klorid-füstre 
gondolunk. Másrészt az ettől való jogos félelem és a kényelmes megoldás keresése eltérítheti 
a tanárt a valódi kísérletezéstől. 

Az IKT-módszerek alkalmazása a természettudományos oktatásban nem csupán 
pedagógiai, módszertani kérdés, hanem technikai probléma is. Jogosan vetődik fel tehát a 
kérdés, hogy milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Ha a tanóra 
során állandóan technikai problémák elhárításával kell foglalkoznunk, az mindenképp a 
sikeresség rovására megy. 

Vetítés a tanteremben 
Az előadóban figyelemmel kell lenni a biztonsági előírásokra (pl. elszívó, vízcsap) a 

bemutatandó kísérletek miatt és így kell helyet biztosítani a számítógépes bemutató 
összeállításnak. Egyszerű, de több helyen alkalmazott megoldás, hogy az előadóasztal fölé 
egy ferdén felfüggesztett tükröt helyeznek el, így a hallgatóság látja az asztalon történteket. 

A kivetítés minősége döntő lehet, hiszen a vetítés útján az egész osztály számára jól 
láthatóvá, sőt látványossá válik minden történés. Igaz, hogy egy projektor beszerzése nagy 
anyagi ráfordítást igényel, de alkalmazása egyúttal további lehetőségeket tár fel. A 
projektorhoz ugyanis nemcsak a számítógép csatlakoztatható, hanem videolejátszó, televízió 
és kamera is.  

Amennyiben nem rendelkezünk projektorral, úgy szóba jöhet a régebben alkalmazott 
LCD-panel, melyet egy írásvetítővel kombinálva használunk. Végszükség esetén bizonyos 
számítógépes bemutatók televízión keresztül is bemutathatók, de számítsunk arra, hogy a 
felbontás korántsem lesz megfelelő.  

A számítógép  
A bemutatásra szánt számítógépnek rendelkeznie kell a multimédiás szoftverek 

futtatásához szükséges paraméterekkel, és célszerű az iskolai hálózatra és azon keresztül az 
Internetre csatlakoztatni. Ez egyrészt a tanári felkészülést segíti elő, hiszen így a kabinetekben 
vagy otthon elkészült tanári munkák egyszerűen az előadóba vihetők, másrészt az Internet 
elérés is fontos szempont a sokoldalú felhasználásban. A prezentáció során csak akkor 
használjunk élő Internet kapcsolatot, ha azt előre kipróbáltuk és garantált a hibamentes 
működés és a megfelelő sebesség. 
Amennyiben a teremben laboratóriumi mérések is helyet kapnak, úgy ezekhez 
csatlakoztathatók külön a munkaállomások, de ezeket mindenképpen a terem oldalsó vagy 
hátsó felén érdemes elhelyezni. 

Videolejátszó és kamera 
Számos természettudományos tárgyú videofilm létezik, kísérleti bemutatók, 

dokumentumfilmek, ismeretterjesztő anyagok. A vetítőhöz csatlakoztatva ez a berendezés is 
helyet kaphat az előadóteremben.  

Bizonyos előadásokhoz kitűnő kiegészítő lehet egy flexibilis szárú CCD kamera. Ez a 
kamera csatlakoztatható televíziókészülékhez is. Ennek akkor van jelentősége, ha a vetítő 
beszerzése gondot okoz, viszont kamerával már rendelkezünk. A berendezés költsége nem 
haladja meg egy multimédiás számítógép árát. A kamerát az előadóasztalon elhelyezve a 
távolság beállításával, illetve zoomolással képesek vagyunk tetszőleges irányból a vászonra 
vetíteni az egyébként nem túl jól látható, vagy akár egyáltalán nem szemlélhető jelenségeket, 
kísérleteket. Megfelelő adapterrel csatlakoztatható az oktatásban használt mikroszkópok 
többségéhez, és ezzel rendkívül látványosan jeleníti meg a vetítővásznon a mikrovilágot.  
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Kisebb tárgyak (pl. ásványok) és kisebb kísérletek rögzítésére szkennert is 
használhatunk. A módszerhez egy teljesen átlagos szkenner és némi türelem szükséges. Erről 
a technikáról bővebb információk találhatók Varga Attila cikkében a  
http://www.sulinet.hu/tart/ncikk/af/0/9549/index.htm címen. 
Szoftverek 

A hardvereszközökön túl nem kevésbé fontos szempont az sem, hogy rendelkezzünk olyan 
szoftverekkel, amelyek lehetővé teszik a folyamatos, átgondolt munkát ezzel az 
eszköztárral. Célszerű nyomon követni a piacon megjelenő szoftverkínálatot és az új CD-
ROMokat, hiszen ezek működtethetik igazán a jól felszerelt előadótermet. 

A tanári demonstrációt kiszolgáló számítógépen alapértelmezésben futnia kell egy irodai 
programcsomagnak (pl. Microsoft Office stb.), melynek része egy prezentációkészítő is (pl. 
PowerPoint). Ezen kívül szükség van képmegjelenítő programra (pl. XnView), melyekhez 
könnyen hozzájuthatunk a weben. Az Internetes anyagok bemutatásához egy, a megfelelő 
segédprogramokkal (pl. Chime, Cosmo player, Flash plug-in) felszerelt böngésző programra 
is szükségünk lesz (ilyen például az Internet Explorer vagy az Opera) 

 

5. Tévutak 
Az informatikai eszközöknek az oktatásban való felhasználásával kapcsolatban 

érdemes felhívni a figyelmet néhány helytelen megoldásra. Ezen eszközök és módszerek 
akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha a jól bevált nem számítógépes, tradicionális és más 
korszerű módszerekkel együtt alkalmazzuk őket. 

Fontos, hogy a szoftverek, a szimulációk, prezentációk alkalmazása nem helyettesíti, 
és ne is helyettesítse a tanárt, a modell pedig ne helyettesítse a valóságot. Gyakran előfordul, 
hogy a tanítás-tanulás folyamatában IKT eszközöket használnak, a számonkérés pedig 
hagyományos. Érdemes itt is egy egészséges kombinációt kipróbálni. Az sem szerencsés, ha a 
számítógéppel elgépiesedik a számonkérés. 

A számítógép alkalmazása a tesztek végrehajtásában és kiértékelésében régóta kedvelt, 
ám módszertani szempontból ez nem mindig kedvező. Gyakran előfordul, hogy a 
felhasználók, tanulók próbálgatással, kattintgatással oldják meg a teszteket. Pusztán 
technikailag jelent eltérést az az eset, amikor csak egyszer lehet választ bejelölni. 
Természetesen vannak olyan vizsgaszituációk és számonkérések, amikor a „kreszvizsga 
típusú” teszteket célszerű alkalmazni. 

Fokozott óvatossággal kell kezelni az információs dzsungelben talált elektronikus 
tananyagokat, hogy ne használjunk, és ne terjesszünk ellenőrizetlen szakmai információkat.  
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A projektmódszer  
A projekt tervet, tervezést, egy probléma kifejtését jelenti a probléma optimális 

megoldásáig. Projektek vesznek minket körül a mindennapi életben. Politikusok, 
szakemberek projektekben gondolkodnak, projektekről beszélnek minden újszerű elképzelés 
kidolgozása, kivitelezése esetén. A gazdaság újfajta elvárásokat támaszt az oktatással 
szemben, mivel a vállalatok többségénél a magas szintű tudás megszerzése már önmagában 
nem elegendő. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás elengedhetetlen követelménnyé 
vált. Ezek fejlesztése csoporttevékenységekben valósítható meg.  

A projektoktatás a megismerés fő forrásává a gyerek tapasztalatát, érdeklődését, 
tevékenységét teszi. Hegedűs Gábor szerint a projektoktatás az oktatást a feje tetejéről a 
talpára állította. A hagyományos tanítási stratégiákkal szemben nem a tananyaghoz rendeli 
hozzá a gyereket, hanem a gyerekhez rendeli hozzá a tananyagot. A projektpedagógiában a 
gyerek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A projekt tehát olyan tevékenység, amely 
valamilyen kihívásra épít.  

Hortobágyi Katalin meghatározása konkrétabb: „A projekt egy sajátos tanulási 
egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma 
megoldása vagy megválasztása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a 
feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.” 

Röviden olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő 
tevékenység áll, és a hangsúlyt az ismeretek megszerzésének folyamatára helyezi. A projekt 
végére pedig olyan produktumot várunk el, mely lehető legszélesebb vonatkozásban tárja fel 
az adott gondolatkört. A csoporton belüli feladatok elosztását a személyes szándékok, és 
képességek határozzák meg. A projektmódszernek (Hegedűs: Projektpedagógia) 
megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára biztosít a célok 
kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az 
elkészült produktum és tevékenység értékeléséig. A módszer lényegeként kell említenünk azt 
a sajátosságot is, hogy a tanulást, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását 
indirekt módon kívánja biztosítani.  

A cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét produktum, s a tanulás mintegy 
mellékterméke a produktum elérésére irányuló tevékenységnek. A projektmódszer nagyfokú 
tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ 
megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges készségek 
elsajátítására. Megvalósítása azonban nehézségekbe ütközik, mivel igényli a tantervi keretek 
megbontását. Előnye, mivel mindenki érdeklődésének megfelelő tevékenységet végez, hogy 
az ismeretszerzést „örömteli tevékenységgé” változtatja.  

Nyitottsága révén magában hordozza a projekt a kooperativitást. Ha jól működik a 
csoport, a tagok a feladatot magukénak érzik, és mindent megtesznek a projekt sikeres 
befejezése érdekében. A tagokban tudatosul a csoport és az egyéni érdek egybeesése. A 
projektcsoportot az önkéntesség, az azonos cél érdekében végzett tevékenység, a nyitottság 
jellemzi. Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. A 
tevékenység a feladat megoldása közös, de a siker megélése egyéni. Tág teret ad a sikereknek, 
a tanulási stressz helyére az önbizalom, a magabiztosság lép, mely esetleg újabb cselekvésre 
ösztönöz. A projektoktatás egyik fontos pillanata a produktummal a nyilvánosság elé lépni. 
Az osztálytársak a tanárok által való megmérettetés, a dicséretek begyűjtésének lehetősége, az 
önbizalom növelésének forrása.  

A projektpedagógia a kreativitás fejlesztésének egyik legjobb stratégiája. A 
projektfeladatok során csökkennek a magatartási anomáliák. Segíti az önálló ismeretszerző 
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képesség fejlődését, segítve az élethosszig tartó tanulás iránti igényt. 

A projektpedagógia felfogásában a tanulás, az örömforrás, az élmény 
összeegyeztethető fogalmak. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja 
a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. Továbbá az egyén szintjén biztosítja a lehetőséget 
a tanulásban a szelektivitásra. A projekt tehát nem más, mint valamilyen cél által vezérelt, 
eredményesen együtt alkotó tevékenység. A módszer azonban nem nélkülözheti a 
befogadásra, a kommunikációra, az együttműködésre való nyitottságot. A módszert sokféle 
módon, sok definícióval próbálták már meghatározni, de egy dologban majdnem mindenki 
egyetért: ez nemcsak tanulási technika, pedagógiai módszer, hanem a gyerekek nevelésének, 
személyiségfejlesztésének nagyon hatékony eszköze. 

Történeti áttekintés 
A projektmódszer kialakulása a századfordulóra tehető. Először Dewey alkalmazta 

chicagói kísérleti iskolájában, majd követője, William Kilpatrick (1871-1965) dolgozta ki írta 
le a módszer elvi alapjait és a gyakorlati alkalmazás módjait 1919-ben megjelent „The project 
method” című könyvében. Magyarországon egyes reformpedagógiai irányzatok keretében 
alkalmazták a két világháború között. „Újrafelfedezésére” a 80-as években került sor. Az 
európai pedagógia a projekt-módszert a 60-as években fedezte fel újra, iskolai 
tanulásszervezési eljárásként az 1970-es évektől került előtérbe a projekt-módszer nagy 
előnye: életközelsége, a szociális tanulás. 

A módszer 
Jelentős kihívást jelent a hagyományos iskola számára, és ennél fogva ezt a 

legnehezebb megvalósítani, hiszen a modern tömegoktatás minden pillérét megkérdőjelezi. 

A módszer lényege, hogy elméleti ismeretek meghallgatása és megtanulása helyett a 
tanulók valami konkrét, kézzelfogható „dolgot” készítenek el. A munka során szükséges 
elméleti ismereteket maguk tárják fel, osztják meg egymással az ismereteket az egyéni 
képességek és tehetségek figyelembe vételével alakítják az egyes munkafolyamatok 
elvégzését.  

A projekt viszonylag nehezen egyeztethető össze az iskola mechanikus időbeosztásával, a 
tanórák rendszerével: 

• Interdiszciplináris jellegű. 
• Hagyományos osztályozással nehezen vagy egyáltalán nem értékelhető. 
 

Az iskolákban alkalmazott tanítási projektek leggyakoribb tartalmi típusai  
Többféle típusú projektet készíthetünk. A hagyományos Dewey által alkalmazott projektekkel 
mutatnak nagyfokú hasonlóságot, a 

Technikai projektek, melyek valamilyen tárgyi produktum megalkotásával kapcsolódnak 
össze. Ilyen típusú projektet készítettek a hetedikesek a Görög témahéten.  

A görögök mesterei voltak a hadigépek készítésének. Így a gyerekek feladata az volt, hogy a  
leírások alapján készítsék el az ejtőgépek makettjét. A leírás és abban az időben használt 
anyagok felhasználásával készítették el a katapultának nevezett hajítógép kicsinyített mását.  

Igaz némi felnőtt segítséggel, de sikerült elkészíteniük. Nagy volt az öröm, amikor ki 
próbálták és működött.  

Művészeti projekteknél a végeredmény megformálásakor az esztétikai szempontnak is, mindig 
szerepet kell, kapnia.  

Környezeti nevelési projektek. Napjainkban a környezeti nevelési mozgalmak is előszeretettel 
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alkalmazzák a projektmódszert.  

Egy folyó szennyezettségének vizsgálata közben egyszerre nyílik lehetőség természet- és 
társadalomismereti tudás megszerzésére. Gondoljunk csak arra, hogy a szennyeződésnek 
társadalmi okai vannak,  

A szürke Dunától a kék Dunáig című városi iskolai projekt keretében a diákok három napig 
végeznek az általuk választott foglalkozáson megfigyeléseket, méréseket készítenek 
interjúkat, beszámolókat (részletesen a városi iskolai résznél) 

De idesorolhatók a természet saját tapasztalaton alapuló megismerésére szervezett projektek 
is: pl. egy erdő, vagy park élővilágának dokumentációja.  

A „Kint is vagyok bent is vagyok: Zöld területek környezetünkben” projekt résztvevői a 
beépített és természetes környezet összehasonlításán kívül interjúkat készítettek, a környezet 
állapotát, a biodiverzitást vizsgálták. Kutatták a fák betegségének különféle okait.  

De ide sorolhatók az erdei iskolai foglalkozások is. Lásd későbbi fejezetekben.  

Gazdaságismereti projektek. Nagyon jó példa erre a Young Enterprise című tantárgy 
keretében megvalósuló projektmunka, melyen a 10. évfolyam diákjai vesznek részt. Melynek 
a célja a fiatalokat valóságos vállalkozási tevékenységen keresztül tanítsa meg gazdálkodásra, 
üzletvitelre Könnyen belátható, hogy a gazdálkodás szabályait hatékonyabban sajátíthatják el 
gazdálkodva, mint az iskolapadban ülve és a tanárra figyelve. 

A projektek központjában többnyire egy gyakorlati természetű probléma áll. A témát a 
tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésekben dolgozzák fel, így a 
hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igénylik.  

Kilpatrick a projektmódszer lényeges elveiként említi azt, hogy a tanulásnak a célszerű 
tevékenységekre, problémamegoldásra a tanulók szükségleteire és érdeklődésére kell épülnie.  

A továbbiakban a projektszervezés egyes állomásairól, alkalmazásának lépéseiről lesz szó. 
 
A projektmódszer alkalmazásainak lépései 
A témaválasztás  
A projekt klasszikus leírásához tartozik, hogy olyan tevékenység, amit a tanulók „teljes 
szívvel” (Kilpatrick), azaz szívesen és saját elhatározásból, belsőleg motiválva végeznek. 

Ebből következik, hogy célszerű a tanulókat bevonni a téma kiválasztásába. Ugyanakkor 
lényeges, hogy a projekt témája kapcsolódjék a tantervi anyaghoz. Tipikus a 
kompromisszumos megoldás, amikor a fő témát a tanár határozza meg, a megvalósítás 
konkrét módját, az altémákat stb. azonban a gyerekekkel közösen alakítják ki. 

Földrajz tantárgyból többféle projekt készítésére volt lehetőségük ebben a tanévben a 
diákoknak. Csak a fő témákat adtuk meg a gyerekeknek, így lehetőségük volt a választásra. 

Néhány témakör: 
Sokféle lehet, azt is mondhatjuk, hogy minden témában szervezhető projekt:  

• olyan, amely a szűken vett tananyaghoz, a tankönyvekben szereplő ismeretekhez 
kapcsolódik: 

Például földrajz órán jól lehet alkalmazni a következő játékos feladatot:  

Dániának új fővárost kell a csoportoknak létrehozni, mert a régit kinőtte.  
A gyerekek az előzetes tudásuk birtokában többféle megoldást dolgoznak ki, hogy hova 
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célszerű az új fővárost építeni. Melyek azok az alapító tényezők, amelyeket okvetlenül 
figyelembe kell venni. Domborzat, éghajlat, vízrajz, lakosság, építőanyag, „festői szépség”. 
(Figyelni kell, és esetleg segíteni, hogy milyen információkat használnak fel.)  

A kiindulópont az, hogy ez a típusú projekt többféle képességet megmozgat, fejleszti a 
kreativitást, és némi szabadságot biztosít a feladat megoldása közben.  

• olyan, amely részben köthető a tantervhez: például a 11. évfolyamos Mars projekt erre 
nagyon alkalmas. 

Vagy az „Egy burok, mely ápol és eltakar” című projekt, mely a légkör köré csoportosuló 
témákat foglalja össze. Itt volt, aki egy meteorológiai állomásra ment el, és készített 
beszámolót, volt aki a könyvtárban kutatott az utolsó száz év meteorológiai furcsaságai után, 
volt aki az időjóslás és a népi meteorológiát hasonlította össze valamint bekapcsolták az 
orvosmeteorológiát is. Így alakult ki egy egységes projekt, melyről beszámolót készítettek. 

• és olyan is, amely annál általánosabb témával foglalkozik. Nem kimondottan egy 
témakörhöz kapcsolódik.  

A nyolcadik évfolyam Falukutatás projektje társadalomismereti kutatómunkát igényel. A cél 
itt hogy minél jobban megismerjék egy falu múltját és jelenét, megtapasztalják azt, hogy 
hogyan élnek az ott élő emberek. Felmérik a település külső képét, jegyzetet, térképvázlatot 
készítenek, interjút készítenek, épületekről, műemlékekről illusztrációkat készítenek. 

A téma kiválasztása, megfogalmazása (egy projekt kiválasztása, miközben sok ötletet 
megvitatnak és elvetnek a gyerekek) magában is kreatív feladat. 

Mit kell tennünk, ha tisztáztuk a célokat és meghatároztuk a projekt tárgyát is? 
Az első feladat a tervezés: a feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák 

kiválasztása. 

Annak felmérése, hogy mire van szükség 
• Milyen eszközökre lesz szükség? (Könyvek, Internet, eszközök, közlekedési 

lehetőségek stb.) 
 

Feladatok kiosztása, munkacsoportok szervezése 
Figyelni kell nagyon arra, hogy olyanok kerüljenek össze, akik várhatóan nagy konfliktusok 
nélkül tudnak egymással dolgozni.  
Olyan feladatokat adjunk amelyet testhez állónak éreznek a gyerekek? Ha belegondolunk, 
nem elhanyagolható probléma. (A félénk gyereket kíméljük-e meg attól, hogy idegen 
emberekkel készítsen interjút, vagy éppen egy ilyen feladattal juttassuk sikerélményhez és 
bátorsághoz.) A döntést minden esetben konkrétan kell meghozni.  
Időterv készítése 
Az időterv természetesen nem csodaszer, nem minden tervezhető meg tökéletesen, de az is 
biztos, hogy precíz időterv nélkül sok tévedés és késés adódhat 
A téma feldolgozása sokféle módon történhet, akár a hagyományos órakeretben, akár az 
iskola időkeretén túl. Ez utóbbi alkalmasabb a projektszervezésre, de nem lehetetlen az óra 
alatti feldolgozás sem, különösen, ha nincs lehetőség másra.  

Fontos azonban, hogy az iskolán kívül is dolgozzanak.  

A legfontosabb azonban az, hogy a munka közös tevékenység legyen, a tanár inkább csak 
megfigyelőként, segítőként vegyen részt, ne pedig irányítóként.  

A projekt olyan munka, ahol a gyerekek hozzáadják saját tapasztalatukat, munkájukat a 
közöshöz, miközben egymástól is nagyon sokat tanulnak. Az osztályteremben kevéssé aktív 
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gyerekek kitűnhetnek ügyességükkel, gyorsaságukkal, szervezőkészségükkel, 
döntésképességükkel, életrevalóságukkal.  

Az értékelés 
Miután lezajlott a projekt, feltétlenül sort kell keríteni az értékelésre. Az értékelésnek 

azonban valójában egy hármas szempontrendszert kell követnie. 

• zárás, értékelés.  
A zárás és értékelés magában foglalja a projekt bemutatását, valamint a bemutatott 
produktumok értékelését. Az értékelés kritériumait előre közölni kell a tanulókkal.  

A végtermék is nagyon fontos nevelési eszköz a projektmunkában, a gyerekek itt léphetnek ki 
az iskola, az osztály belső nyilvánossága elé, megmutathatják munkájukat az iskola szűkebb 
vagy tágabb környezetének.  Ilyen például az erdei és a városi iskolai beszámolók. 

A produktum bemutatásával kezdődik a projektmunka értékelő fázisa, ahol fontos 
önértékelés, egymás munkájának pozitív szemléletű mérése, szükség esetén a produktum 
korrigálása. Jóval könnyebb, ha a szóbeli közös értékelésnek van gyakorlata. Amit 
természetesen korábban már ki kellett alakítani. 

• Értékelni kell a munkát a produktum szempontjából is mennyire volt elégedett a 
közönség? 

• Értékelni kell a munkát a tanulás szempontjából: milyen tanulási folyamatok zajlottak 
le a projekt megvalósítása során?  

• Végül értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából: hogy 
tudott együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e a azokat 
kezelni? 

A bírálat mértéke nem csupán az érdemjegy, bár a gyakorlatban aligha tudunk ettől teljesen 
eltekinteni, hanem a cél és az eredmény összevetése, a végtermék minősége.  

A tantárgyi előmenetelben lassan haladók értékei kiderülnek a jól szervezett projekt során, és 
ez megváltoztatja a gyerekek önértékelését, így segítve az örömteli tanulást. A különböző 
kulturális és anyagi háttérrel rendelkező gyerekek más és más tapasztalattal járulnak hozzá a 
közös projekthez, és így olyan ismereteket szereznek, amilyeneket semmilyen multikultúra-
tankönyv nem tud jobban közvetíteni számukra.  

A projekt közelebb hozza az iskolában nehezen megvalósítható esélyegyenlőség lehetőségét. 

Mindez bőséges lehetőséget kínál a szociális tanulásra. Természetesen minél konkrétabb és 
személyre szólóbb az értékelés, annál jobb. Másfelől biztos, hogy a projektben való részvétel 
a hagyományos módon nem osztályozható. 
A tanár a projekten dolgozó csoportokat nem hagyhatja magára. Feladatunk, hogy a munka 
megfelelő fázisaiban visszajelző, a részeredményeket, a tervezet ütemének megfelelő haladást 
értékelő, visszacsatoló szakaszt iktassunk be. A projekten, dolgozók nincsenek 
versenyhelyzetben. A közös siker érdekében együttműködve kell dolgozniuk.  

A projekt előnyei és hátrányai 
A projektmódszernek jellemzője az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára 

biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül 
egészen az elkészült produktum és tevékenység értékeléséig. A cél nem a tanulás, hanem 
valamilyen konkrét produktum, s a tanulás ehhez képest mindig eszközi jellegű, mintegy 
mellékterméke a produktum elérésére irányuló tevékenységnek. A projektmódszer nagyfokú 
tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, a kapcsolatok 
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kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítására. 

Megvalósítása azonban nehézségekbe ütközik: sok esetben igényli a tantervi keretek 
megbontását, nehezíti az ismeretek elméleti rendszerének kialakítását, nehezen illeszthető a 
szokásos szervezeti formák és keretek közé, újfajta tanár-diák viszonyt feltételez. 

Mindezen erények és hátrányok alapján megállapíthatjuk, hogy a projektmódszer 
széles körű, gyakorlati alkalmazása az iskolai gyakorlatban nem várható, esetenkénti 
felhasználásáról azonban nem szabad lemondanunk. 

A projekt integrálása a normál iskolai munkába 
Hogyan illeszkednek be az iskolák mindennapi életébe? 

Projekt hét 
Elsősorban Németországban ismert gyakorlat, hogy az iskolaév egy meghatározott 

egy-két hetes időszakában minden tanulócsoport valamilyen projekten dolgozik. Ilyenkor 
nincsenek órák, az iskola egy rövid időre átalakul projektműhellyé. 

Külső projekt. A későbbiekben részletesen lesz szó az erdei és városi iskoláról mint 
lehetőségről. Egy tanulócsoport maga mögött hagyja a város zaját és az iskola világát, hogy a 
tanulást átmenetileg projektszerűen szervezze meg. A projekt a természet holisztikus 
befogadására igyekszik nevelni. Fejleszti a nonverbális kommunikáció készségét, a 
környezetempátiát, kedvez a kreatív ötletek megvalósításának. Mindamellett érdekes, 
izgalmas, játékkal, humorral teli cselekvés is. 

Céljaink elérése érdekében fontos túllépni a puszta ismeretszerzésen. A projekt 
integrativitásából következik, hogy akár több műveltségi területet is összeköthet, így az 
erdei iskolában nagyon jól alkalmazható ez a tanulásszervezési mód.  

Az erdei iskola helyszíne, a természeti környezet nemcsak lehetőséget teremt a 
hagyományos iskolai tevékenységtől való eltérésre. Emellett orientál is olyan tevékenységek 
felé, amelyek feloldják a hagyományos iskolai tantárgyi rendszert. A hangsúlyt az élet 
természetes integráltságára helyezi. Az erdei iskola lényeges tanulásszervezési vonásai 
azonosak a projektmódszer legfontosabb ismérveivel: 

• Az ismeretszerzés, és valamilyen produktum létrehozása egymástól elválaszthatatlan, 

• A feltáruló ismeretek nem szoríthatók tantárgyi keretek közé, 

• A projektekre épülő tanulásszervezés kollektív munka, azaz kooperáción alapul. 

A projektmódszer ezen elemei jellemzőek az erdei iskolára is. Abban viszont különbözik, 
hogy tevékenységrendszerének központjában nem egy probléma áll, hanem a helyszín a 
környezet. A megoldandó feladat azonban a helyszín adottságainak és lehetőségeinek 
felhasználásával oldható meg. 
A tanítást kísérő projekt. A projektet az órákon kívül, részben vagy egészben a tanulók 
szabadidejében szervezik meg. Ilyen volt a korábban említett földrajzi projektek amelyek 
részben az órákon, de részben az órákon kívül valósulnak meg. Ez a megoldás persze mindig 
problematikus, egyrészt mert a tanulók iskolai terhelését növeli, másrészt mivel degradálja, az 
órákhoz képest másodrendű tanulási formává minősíti a projektet. 
Órai projekt. Bár nem könnyű megvalósítani, nem is lehetetlen, hogy a projekt teljes 
egészében a tanítási órákon bontakozzék ki. Különösen lehetséges ez, ha több tantárgy is részt 
vesz ugyanannak a projektnek a megvalósításában.  

Jó lehetőség a vulkanizmus témakörének feldolgozására.  
A vulkanizmus kialakulása,  
vulkáni makett készítés,  
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katasztrófák a történelemben,  
vulkanizmus hatása az élővilágra,  
vulkanizmus hatása a turizmusra,  
vagy a vulkanizmus hatása gazdálkodásra. 
Vagy 7. évfolyamon természetismeretből az egyszerű gépek. 
A történelemben használt egyszerű gépek 
A háztartásban használatos egyszerű gépek 
A szervezetünk „egyszerű gépei” 
Egyszerű gépek készítése 
Gyűjtemény bemutatása, működésük rögzítése 
A csoportok az adott témát közösen dolgozták fel. Jól sikerült a munkát megosztani. 
Mindenki a neki leginkább megfelelő feladattal foglalkozott. Nem kellett fegyelmezni őket, 
szépen dolgoztak csak munkazaj volt. Természetesen még 7. évfolyamon több segítség kell 
nekik, hisz ilyen típusú képességek még nem minden diákunknak alakult ki.  

A módszer lényege 
A projekt módszert az jellemzi, hogy az ismeretekről az ismeretek megszerzésének 

folyamatára helyezi át a hangsúlyt. Jellegéből adódóan igen sok, előre nem tervezhető, intuitív 
elemet tartalmaz. Alkalmazása nagyfokú tanári rugalmasságot, figyelmet, ráérzést kíván.  

A siker a kollektivitástól, felelősségvállaló együttműködéstől függ.  

Összegzés 
Természetesen ennél több projekt volt a tanév során, de most csak a példák kedvéért 

emeltem ki néhányat. 

A projektek végzésekor tehát közös cél, hogy fejlesszük a gyerekek problémamegoldó 
képességét, kritikai gondolkodását, különféle források felhasználását, együttműködési 
készségét, kutatási módszerek és azok megválasztásának ismeretét, kommunikációs 
képességét, saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerését a problémák 
megoldásában.1  
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Értékelés 
Iskolai rendszerünkben ma is központi helyet foglal el az értékelés. Munkánk során 

naponta értékeljük, ellenőrizzük, osztályozzuk tanulóink tevékenységét, tanulásuk 
eredményét, a tananyag elsajátításának mértékét, ismereteik alkalmazásának szintjét. 
Törekszünk arra, hogy az ellenőrzés során megbízható információkat szerezzünk a pedagógiai 
folyamatról, ami nem könnyű feladat.  

Az értékelés mindig két fázisra osztható.  

Először adatokat „gyűjtünk” a tanulók teljesítményéről (szóbeli feleletet, dolgozatot, 
önálló munka megfigyelése stb.). Ezt nevezzük ellenőrzésnek, kissé erősebben fogalmazva 
számonkérésnek.  

A második fázis a szűkebb értelemben vett értékelés, amely során az eredményeket 
összevetjük a követelményekkel. Ez a viszonyítás alapvetően háromféle lehet. 

• Ha a teljesítményeket csak a szaktárgyi követelményekhez viszonyítjuk, és 
értékelésünk azt fejezi ki, akkor kritériumorientált értékelésről beszélünk. 

• Ha a tanulók teljesítményét egymáshoz is viszonyítjuk, vagyis az is számít, hogy 
egymáshoz képest hogy helyezkednek el: az egyéni eredmény hogy viszonyul az átlaghoz, a 
tanulók hány százaléka helyezkedik el fölötte vagy alatta, akkor az értékelés normaorientált. 

• A harmadik értékelési típus az egyéni, ha azt nézzük meg, hogy a tanuló mennyit 
fejlődött önmagához képest. Erre többnyire csak a szöveges értékelésnél van lehetőségünk. Ez 
nagyon gyerekcentrikus, viszont a teljesítményeket összemérhetetlenné teszi: ugyanaz a 
teljesítmény jónak fog minősülni az egyik, és gyengének a másik tanuló esetében. 

Az iskolai gyakorlatban mindig a háromféle szemlélet valamilyen keverékével 
találkozunk, és általában nagy dilemma, hogy melyik irányban billentsük el a mérleget.  

Fontos, hogy az értékelés során számba vegyük, végiggondoljuk azt is, hogy mit akarunk 
vele elérni, és mi lesz a következménye, mivel az értékelés csak az előzményeivel és a 
következményeivel együtt válik a nevelési folyamat értelmezhető részévé.  

A tanári munkánkban az értékelés komplex módon jelenik meg, és közvetlenül a tanulókra 
irányul. De az értékelés nem egyszerűen csak a diáké.  

„Az iskolai értékelést mindig is nagy érdeklődés kíséri, hiszen ez a pedagógiai 
tevékenység tanulókat, szülőket, pedagógusokat egyaránt érzékenyen érint.”10  

Az értékelés funkciói 
A pedagógiai értékelésnek több funkciója van:  

• Visszajelzés, a pedagógus számára munkája hatékonyságáról, a szükséges 
változtatásokról.  

• Visszajelzés a diákok számára teljesítményükről, személyiségükről, a tanulásban elért 
eredményéről. 

• Ezáltal hozzájárul a helyes önértékelés kialakulásához. 

• Tájékoztatja a szülőket. Az eredmények ismeretében a szülők alakíthatják a gyerekek 
napirendjét, módosíthatják a továbbtanulással kapcsolatos elképzeléseket, stb.  

                                                 
10 Falus – Golnhofer – Kotschy – Nádasi – Szokolszky: A pedagógia és a pedagógusok, Akadémia Kiadó, Bp. 
1989. 
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Ezért lehetséges az, hogy az értékelés után nemcsak a diákjainknak vannak új, további 
feladatai, hanem nekünk is (ld. később a kisérettséginél).  

Mindezek a funkciók mutatják, hogy az értékeléssel kapcsolatban az elvárások rendkívül 
nagyok. 

Loránd Ferenc már megfogalmazta annak igényét, hogy a pedagógiai értékelés a 
hátrányok kiegyenlítését segítse: „Egy másik fontos kritérium az, hogy az értékelés ne a 
szelektivitást, a társadalmilag hátrányosabb helyzetből indulók kiszorítását, hanem a 
differenciált fejlesztést, a hátrányok kompenzálását szolgálja.” 

Akkor segítő hatékony az értékelés, ha nincs komoly tétje, azaz a tanulók őszintén 
megmutathatják tudásuk gyenge pontjait, és mi személyre szólóan, és az összes szubjektív 
feltételt is figyelembe véve fogalmazzuk meg visszajelzéseinket. A minősítés ezzel szemben 
befolyásolja a tanulók későbbi életpályáját, ezért annak pontosan, mindenkit ugyanazzal a 
mércével mérve kell tükröznie a tanulók tudását. 

A pedagógiai értékeléssel szemben támasztott követelmények 
Van néhány olyan alapelv, amelyet okvetlenül figyelembe kell vennünk az értékelés során.  

• Az ellenőrzés és értékelés legyen objektív, megbízható, sokoldalú, változatos. 

• Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének. 

• Írásbeli, gyakorlati, szóbeli produktumokat is értékeljük, arányukat a tantárgyi jelleg 
határozza meg. 

• Az értékelési rendszer a tantárgyi követelményrendszer részeként legyen a diákok, a 
szülők számára nyilvános. 

Azt is szem előtt kell tartani, hogy az értékelés akkor hatékony, ha folyamatos:  

• így állandóan figyelemmel kísérhetjük a tanulók gyakorlati munkáját, 

• tájékoztat minket a tanulók hiányosságairól, 

• időben lehetséges a hibák javítása, 

• egyenletesebb munkavégzésre ösztönzi a diákokat. 

Problémát jelent, hogy egy-egy órán max. 5-6 tanulót tudunk megfigyelni, úgy, hogy róluk 
részletes szöveges értékelést tudjunk adni. Mindemellett fontos, hogy a tanuló órai 
megnyilvánulásaira azonnal 1-2 szavas visszajelzést adjunk. 

A tantárgyi értékelés formái, módjai 
Az oktatási folyamat minden egyes fázisában jelen van az értékelés. Többféle céllal is 

értékelhetjük diákjainkat. Ezek az értékelési formák különböznek egymástól.  

A diagnosztikai értékelést nagyobb tartalmi egységek megkezdése előtt alkalmazzuk. 

Célja az un. megalapozó előzetes tudás feltárása. Szeptemberben, az iskolánkba bejövő 7. és 
9. osztályos diákok nyelvből, matematikából és magyarból szintfelmérőt írnak. Erre kétféle 
okból van szükség. Egyfelől felkészültségi szintjük alapján különböző csoportokba soroljuk a 
tanulókat. Másfelől ennek alapján határozzuk meg, hogy az adott csoportnak mit, milyen 
felépítésben és milyen módszerekkel tanítsunk. Milyen felzárkóztatásra lesz szükség, mi az 
erősségük. A diagnosztikus értékelés alapulhat tehát méréseken (ha pl. egy tesztet íratunk meg 
a gyerekekkel, és azt szakszerűen kiértékeljük), gyakran azonban egyszerűen a tanulók 
megfigyelésén alapul, és csak becslésről van szó. 
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A formatív értékelés elnevezése onnan származik, hogy itt az értékelés közvetlenül a 
tanuló, illetve a tanulás formálását, alakítását célozza, így az oktatási folyamat „állandó” 
kísérője. Míg a diagnosztikus értékelés elsősorban a tanár számára szolgál visszajelzéssel, 
addig a formatív értékelés esetében a visszajelzés címzettje elsősorban a tanuló. Az értékelés 
információt ad arról, hogy hol tart, mit tud, vagy mit nem tud, hol vannak a hiányosságai. 
Ebben az értelemben segíti a tanuló önértékelését a tanulási hibák és nehézségek differenciált 
feltárásával. Az iskolai gyakorlatban ezt a funkcióját elsősorban a tanulói teljesítmények 
elemzése, a dolgozatok vagy feleletek szóbeli kommentálása látja el. A formatív értékelés 
tehát végigkíséri a pedagógiai folyamatot. 
A lezáró szummatív (minősítő) értékelés elnevezése onnan származik, hogy összegzi, lezárja a 
tanulási ciklust, tehát a folyamat végén kerül rá sor. Mind a tanárok, mind a tanulók, mind a 
szülők, mind, pedig a tágabb környezet úgy tekint rá, mint többé-kevésbé megbízható 
információra, hogy mit tud a tanuló, hogy milyen esélyei vannak az iskolarendszerben való 
előrehaladásra. Az osztályzatok gyakran szummatív funkciót töltenek be még akkor is, ha 
formatív (megerősítési) szerepük is jelentős. Az év közben szerzett osztályzatoknak látszólag 
formatív funkciója van. Másfelől azonban az év végi osztályzatokat többnyire ezek alapján 
alakítjuk ki ezzel, mintegy megelőlegezve a pedagógiai ciklust lezáró értékelést.  
Ez nálunk is gyakran okoz problémát a 9-12 évfolyam negyedéves rendszerében. Sok esetben 
nehéz a tananyagot a negyedéves rendszerhez igazítani. Eltérő hosszúak a negyedévek, 
többször is megszakadnak, mégis le kell zárni a témaköröket. Így elképzelhető, hogy nem 
egyforma mennyiségű és nehézségű anyagból kapnak negyedévi jegyet. Az év végi 
osztályzásnál mégis ugyanolyan súllyal szerepelnek. 
A gyakorlatban nem különül el ilyen élesen, egyértelműen a diagnosztikus, formáló-segítő és 
az összegző-lezáró értékelés az osztályzásban. 

Felmerülő problémák 
Az iskolai értékeléssel kapcsolatban azonban gyakran merülnek fel problémák, melyek a 
következő tényezőkre vezethetők vissza: 

• a tanárok egyéni értékrendje,  

• a tanulók egyéni tulajdonságai,  

• az iskolák értékrendjének a különbözősége.  
 
Az értékelés alternatívái 

A szöveges értékelés szerepe az utóbbi időben a nemzetközi iskolai gyakorlatban, így 
nálunk is felértékelődött, ugyanis sokkal több árnyalatot biztosít, sokkal inkább a gyermek 
személyisége felől közelíti meg a tudást, a tanulók képességeit, készségeit, szorgalmát stb. Az 
oktatás különböző szakaszaiban, a különböző iskolatípusokban különböző formákban merül 
fel a kérdés.  

Az első hat évfolyamon a törvényi szabályozás is lehetővé teszi az osztályozás teljes 
mellőzését. Osztálytanítói rendszerben ugyanis jól alkalmazható a szöveges értékelés. Előnye, 
hogy egyfelől konkrétan és személyre szabottan, másfelől az egyes követelmények alapján 
értékelheti a tanuló előrehaladásának folyamatát.  

A felsőbb évfolyamokon a szöveges értékelés jóval nehezebben megvalósítható, mivel 
a szaktanárok többsége sok gyereket tanít alacsony óraszámban, így egyrészt kevés a 
lehetősége alaposabban megismerni tanítványait, másrészt hatalmas energiát követel a 
részletes szöveges értékelés elkészítése. Lényeges, hogy folyamatosan évközben készítsünk 
jegyzetet a tanuló haladásáról, dolgozzuk ki önmagunk számára azt a módszert, ahogy tudjuk 
rögzíteni az egyes diákok eredményeit, jellemzőit és hiányosságait, a vele kapcsolatos 
tapasztalatainkat Így könnyebbé válhat az év végi teher. 
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A szöveges értékelés funkciói 
A szöveges értékelés funkciója elsősorban a helyzetfeltárás, a visszajelzés. Fontos, 

hogy derüljön ki belőle a gyerek erősségei és gyengeségei, mindenképpen serkentő hatású 
legyen.  

Nem könnyű a feladat, de fontos annak a végiggondolása, hogy kiről, mennyit, mit írjunk. 

A szöveges értékelés módot ad rá, hogy a teljesítményt értékelő szövegben kitérjünk a 
mögöttes tényezőkre is. Az értékelés azonban ekkor is kétpólusú marad: egyrészt ki kell 
fejeznie magát a teljesítményt, másrészt véleményt kell mondania a tanuló tantárgyhoz, 
tanulási folyamathoz való viszonyulásáról.  

Milyen legyen a szöveges értékelés? 
Nagyon sok szempontot kell végiggondolni. Ugyanis egy kellően nem átgondolt értékeléssel 
nagy kárt okozhatunk.  

• A szöveges értékelések írásakor, az értékelés legyen személyre szabott, differenciált, 
árnyalt, hogy a diákok valódi figyelmet, odafordulást, segítőkészséget 
tapasztalhassanak a pedagógus részéről. Kerüljük, különösen a rövid szóbeli 
értékelésnél egy-egy kifejezés (Jól van…, helyes…, ügyes vagy…) túl gyakori 
használatát, mert ilyenkor modorossá válhat az értékelés, és elveszti súlyát, és 
„üresjárathoz” vezet.  

• Fontos azt is szem előtt tartani, hogy a gyerek aktuális állapotát, viselkedését, 
teljesítményét értékeljük, nem mondunk ítéletet, nem vonunk le sommás 
következtetéseket.  

• Értékelésünk legyen előremutató, az elérendő célhoz konkrétan utat mutató. Mindig 
vegyük figyelembe a gyerek önmagához mért fejlődését, képességeit, lehetőségeit, 
hogy reális és méltányos értékelést tudjunk adni!  

• Érdemes eldönteni, hogy kinek szól a szöveges értékelés, elsősorban a szülőnek vagy a 
gyereknek, esetleg mindkettőjüknek. A megszólításnál, a szöveg megformálásánál ezt 
tekintetbe kell venni. Mindig törekedni kell az egyértelmű, pontos, nyelvi és 
stilisztikai szempontból igényesen megfogalmazott, érthető fogalmazásra.  

Elsősorban szerintem a gyereknek írjuk, ő olvassa először, vele beszéljük át a tartalmát az 
iskolában. De a szülőnek is szól, őt is tájékoztatjuk, fontos, hogy ő is értse, ezért kerüljük az 
utalásokat! 

• Törekedjünk arra, hogy minél teljesebb kép, sokféle érték derüljön ki a gyerekekről, 
ezért vizsgáljuk tevékenységüket, viselkedésüket, munkájukat, megnyilvánulásaikat 
minél többféle szituációban (saját óráinkon kívül más kolléga által tartott órákon, 
iskolai rendezvényeken, iskolán kívüli programokon, stb.).  

• Ahhoz, hogy a pedagógus árnyaltan tudjon értékelni, ismernie kell a gyerekeket, 
érdeklődésüket, hiányosságaikat, személyiségjegyeiket, otthoni körülményeiket. 

Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás. Nagy segítséget adhatnak az év eleji családi 
beszélgetések, ha szükséges, akkor évközben újra, a közös szülő-diák-tanár kirándulások, 
vagy csak a kötetlen szülői beszélgetések.  

• A megszégyenítés okvetlenül kerülendő, de magával a kudarccal, szembe kell nézni, a 
szöveges értékelés kritikát, negatívumot is tartalmazhat. Ugyanakkor észre kell venni a 
gyerek próbálkozását, a nehézségekből való kilábalás szándékát is.  
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• A szöveges értékelés írásakor legyünk tudatában annak, hogy mintát adunk a 
gyerekeknek az értékelés, kritika, visszajelzés kommunikációjára, alapvetően járulunk 
hozzá saját önértékelésük, értékrendjük kialakulásához. 

A szöveges értékelés megfogalmazásakor nagy hibákat és tévedéseket követünk el, ha a 
gyerek ismerete nem előzi meg az értékelést. A szöveges, részletes vélemény körültekintő és 
lehetőleg tévedésmentes kell hogy legyen, mert az ellenkezője súlyos következményekhez 
vezethet. Nem könnyű a feladat, de fontos annak a végiggondolása, hogy kiről, mennyit, mit 
írjunk. 

Röviden, mit kell szem előtt tartani a szöveges értékelésnél: 

• A gyerekről szóljon! 

• Mutasson rá a tanuló erényére, majd a gyenge pontjaira! 

• Legyen érthető a gyerek és a szülő számára! 

• Konkrétan mondja meg, milyen lépéseket kell tenni, hogy a gyerek eredményesen 
haladhasson tovább! 

• Ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be!  

• Tudja számba venni a tanuló, hogy az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 
fejlődött! 

• Jelenjen meg, hogy a gyermek saját lehetőségét mennyire használta ki!  
 
Nálunk az iskolában a szöveges értékelés mellett az ötfokozatú érdemjegy is megjelenik.  

A 9-12 évfolyamon a diákok osztályzat mellett negyedéves néhány mondatos szöveges 
értékelést is kapnak. Véleményem szerint kevés a hely a részletes, több szempontra is 
kiterjedő értékeléshez. Kevés információt ad a diáknak, így előfordulhat, hogy formálissá 
válik. Ugyanakkor több szülő és diák is kevésnek tartja ezt a visszajelzést, hiányolják a 7-8 
évfolyamon megszokott részletesebb szöveges értékelést. 

Az osztályzás 
Az osztályozás a leghosszabb történelmi múltra visszatekintő és ma is a 

leggyakrabban alkalmazott értékelési forma, amely eredetileg a rangsorolás eszköze volt. 
Mégis sokan az oktatás eredménytelenségének legfőbb okát látják az iskolai értékelés 
módszereiben különösen az osztályozásban. Az osztályzatok szubjektívek, „... nem árulják el 
a diáknak, hogy miként érjen el haladást” és sokkal inkább „a tanuló csoportban elfoglalt 
helyéről” szólnak, mint a valódi tudásról 11. Csapó Benő adatokkal igazolta, hogy az 
osztályzatok nálunk sem felelnek meg a velük szemben joggal támasztott elvárásoknak. Nem 
tükrözik megfelelően a tudáskülönbségeket, nem azt értékelik, amit a közoktatási 
dokumentumok előírnak: az „általános képességek fejlettségét”, az „elsajátított tudás 
alkalmazásának készségét”, emellett az osztályozás, ,,nem objektív és nem megbízható”12 
Még a legjobb tanári szándék mellett is nagyfokú szubjektivitást mutathat. 

Egyre inkább tapasztalható, hogy a tudás helyett a jó osztályzatok megszerzése az 
                                                 
11 Szabó Balázs Gábor (szerk) Az iskolai kudarc leküzdése: kihívás az európai építkezési folyamat számára, Új 
Pedagógiai Szemle. 1999. 12. szám, 118-127.p. 
 
12 Csapó Benő (szerk. 2002.): Az iskolai tudás 2. javított kiadás, Osiris kiadó, Bp. 88.p. 
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egyedüli cél. A gyerekek egyre jobban alkalmazkodnak a szisztémához. Számukra is az 
érdemjegy a lényeg, és nem az, hogy miért kapták. Ezért gyakori körükben a „puskázás” 
minden rafinériája. A szülők többsége is az érdemjegyek alapján értesül gyermeke tanulmányi 
előmeneteléről. Ezért van, hogy a szülők többségét nem az érdekli, mit tanult a gyerek az 
iskolában, hanem az, hogy milyen jegyet kapott ott. Mindig felmerül a kérdés: igazságosan 
osztályozott-e a tanár, vagyis a jegy valóban a tudást tükrözi-e.  

Az osztályozással kapcsolatos félelmek, izgalmak kiválthatnak a gyerekeknél 
pszichológiai túlterhelést. Szélsőséges esetekben az osztályozás szorongást, félelmet, 
neurózist, is kiválthat. Ezt még fokozhatja a szülők agresszív, túlkövetelő hozzáállása (verés, 
egyéb büntetések). 

Mégis miért tudott ilyen hosszú időn keresztül fennmaradni. Több oka is van: 

• Könnyen kezelhető: az ötfokú skála a tanár és a számára is jól áttekinthető.  

• Az osztályzatok a tanulók iskolai teljesítményét dokumentálják, lehetővé téve a 
teljesítmények összemérését.  

• Társadalmi konvenciókból eredő megszokottság.  
 

Hogyan tehető a teljesítmény számjegyekkel történő értékelése informatívvá? 
Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy egy tantárgyat vagy feleletet, illetve 

produkciót egyetlen érdemjeggyel minősítsünk. Meg kell találnunk minden értékelendő 
teljesítménynek azokat a teljesítmény-összetevőit, amelyek viszonylag jól elkülöníthetők és 
külön-külön nevesíthetők. Ez nem teljesen ismeretlen gyakorlat.  

A tanulmányi teljesítmény értékelésével összefüggő másik nagy probléma a 
teljesítmények mögött álló erőfeszítések, szorgalom kifejezése az értékelésben. A értékelésnél 
nagy gondot jelent, hogy hogyan tudjuk egyfelől megőrizni objektivitását (azaz a teljesítőtől 
függetlenül megmondani valamely teljesítmény értékeit és fogyatékosságait), másfelől viszont 
értékelni azokat az erőfeszítéseket is, amelyek egy-egy teljesítmény mögött állnak, noha nem 
feltétlenül jutottak kifejezésre. Tehát az értékelést nem szűkíthetjük le csupán az osztályzásra, 
mert nem képes ellátni ezeket a funkciókat. 

Összegezve: az osztályozás szinte mindig viták középpontjában áll a gyakorlatban és az 
elméletben egyaránt. Ellenzői a hátrányait hangsúlyozzák (relatív, szubjektív, elsődleges 
motivációként dominánssá válhat, szorongást okozhat stb.).  

• Az osztályzat öt foka csak szegényes, leegyszerűsítő értékelésre teremt lehetőséget.  

• Az osztályzat nem tartalmaz elegendő segítő információt a továbblépéshez.  

• Az osztályzat a büntetés eszközévé is válhat (gyakran fegyelmezésre is használják).  

• A félévi és év végi eredményekről való döntés esetenként mechanikus beidegződéssel 
– az átlagok kiszámításával – minősít.  

• A jegyekért való tanulás eltereli a gyerekek figyelmét a világ érdekességeiről, a 
megismerés folyamatának élvezetéről. 

Az osztályozás mellett szóló érvek (a hagyományok, a könnyebb értékelési mód) egyre 
kevésbé hangsúlyosak. 

Az érdemjegyekkel történő értékelésnél törekednünk kell arra, hogy valamennyi osztályzat, 
tükrözze a tanuló tényleges tantárgyi teljesítményét. 
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A Politechnikum értékelési rendszere 
Iskolánk értékelési rendszere véleményem szerint könnyen kiszámítható és átlátható. 

Ugyanakkor a szöveges értékelés gyakran igen nagy terhet ró a pedagógusokra. 

Törekszünk minél részletesebben, folyamatosan és személyre szabottan értékelni diákjainkat. 
Gyakran hospitálunk az osztályban tanító kollegáknál. Nagyon sok információt jelent az 
iskolai rendezvényeken, az iskolán kívüli programokon valórészvétel. 

Törekednünk kell arra, hogy az értékelés folyamatos legyen. Jó, ha a diák 
teljesítményével, dudásszintjével tisztában van. Mint már korábban írtam, nagyon fontos a 
diagnosztizálás. 

A Politechnikumban nincs meglepetésszerű dolgozat, feleltetés. A diákok tisztában 
vannak azzal, mikor s milyen módon kell számot adniuk képességeik, készségeik s tudásuk 
fejlődéséről. Felkészülésüket tudják tervezni, életük jobban beoszthatóvá válik. (A témazárók 
időpontját egy héttel korábban, a diákokkal egyeztetve rögzítjük.) Bár a negyedévek végén a 
gyerekeknél ez túlterheléshez vezet, mivel néhányan az utolsó pillanatra hagyják a 
felkészülést. 

A 9-12 évfolyamon is folyamatosan értékeljük diákjainkat, a negyed végén mindenki 
összefoglaló osztályzatot kap teljesítményére. Amennyiben mégsem elégedett a negyedévi 
megajánlott jeggyel a diák, javítani kívánja, módja van az időszak anyagából vizsgát tenni. 
A Leckekönyvbe bekerül a megajánlott jegy a szaktanári szöveges értékeléssel együtt, az év 
végi összesítő oldalon pedig a végső, esetleg vizsgával javított-rontott jegy is. 

A 7-8 évfolyamon az értékelés folyamatos, havonta értékeljük, tájékoztatjuk a szülőket 
a diákokat az Évkönyv megfelelő helyén valamilyen formában (osztályzat, százalék, szöveges 
értékelés stb.). Ugyanakkor kapnak néhány mondatos szöveges értékelést, is az évkönyvbe, 
pl. az adott tantárgyban mutatott szorgalmáról is. Továbbá félévenként hosszabb, részletesebb 
egyénre szabott szaktanári és osztályfőnöki, fejlődési beszámolót kapnak a gyermekek és a 
szüleik, mellette az érdemjeggyel. Az értékelési szempontok összetettek, nem egy-egy 
tantárgyra, hanem a gyermek egész személyiségére koncentrálnak. A szöveges értékelés arra 
is lehetőséget kínál, hogy a pozitívumok kiemelésével buzdítsa a tanulókat, sőt, a lehetséges 
fejlesztési irányt is megmutassa. 

Megjelent azonban a diákok és szülők számára a reagálás, visszakérdezés lehetősége 
is, mely nagy segítsége lehet a pedagógiai munkának,  

A szorgalmi időszakban többféle tevékenységet értékelünk a természetismeret tantárgy 
tanítási folyamatában. A nagydolgozat, a kísérletezés, a házi dolgozat, a projekt beszámoló, a 
kiselőadás alapos felkészülést igénylő, feladata mellett az egyéni órai munkával, a 
csoportmunkával, a röpdolgozatokkal, árnyalni lehet az összképet, a negyedév vagy félév végi 
minősítést.  

Fontos szerepet játszik 8. és 10. évfolyamon az év végi minősítésben a városi iskola és 
az erdei iskola értékelése. Fontos, hogy az értékelés itt is folyamatos, áttekinthető, 
kiszámítható legyen. Lényeges, ha a tanulók végeztek egy feladattal, minél hamarabb 
kapjanak visszajelzést arról, hogy munkájuk mennyire volt eredményes, és mit kellett volna, 
illetve kellene másként, jobban tenni. Bár a siker önmagában is elég. A végén beszámolnak a 
csoportok egymásnak a végzett munkáról. A sikeres beszámolóknak is ösztönző szerepük van.  

Az értékelésünk célja sokkal inkább a diákok formálása, tudásuk visszajelzése, 
mintsem sorrendbe állításuk. Segíteni kell, hogy megértsék, mit hibáztak és ösztönözni a 
javításra.  

A negyedévi vizsgák mellett a 10. évfolyamon 3 választott tantárgyból, köztük 
természetismeretből is kisérettségi vizsgát tehetnek a diákok. A kisérettségi elsősorban nem a 
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tételes tudást méri, hanem készségeket kér számon. Ezért a bukás lehetősége itt már igen 
csekély, így javítási lehetőség nincsen. 

A vizsgatémakörök természetismeretből nem a tananyagfejezetek sorrendjét követik, 
inkább az összefüggések elemzését igénylik. A feleletek keretjátékai segítő szándékúak, 
hiszen nem a tananyag szöveghű visszamondása a cél. Az értékelés ennek megfelelően 
történik, azaz a „szakértő” mellett ülő „laikusok” közérthető informálása, meggyőzése a 
feladat. A felelet értékelése a kompetenciák alapján történik, (2. melléklet) több részből 
tevődik össze. Az értékelés végén igaz, hogy egy végső jegyet kapnak a diákok, de mégis a 
segítő értékelésen van a hangsúly. A diákok láthatják, hogy hol vannak hiányosságaik. 
Mindemellett szöveges visszajelzést is kapnak, melynek segítő, támogató szerepük van (1. 
melléklet). Számunkra is fontos visszajelzést nyújt. Átgondoljuk, hol kell a tananyagra 
nagyobb hangsúlyt fektetni, melyek azok a készségek, képességek melyeket még 
fejlesztenünk kell. Tehát nagyon fontos diagnosztikus szerepe van. 

Másik fontos feladatnak tartjuk a diákok önértékelésének fejlesztését. Ez időigényes, 
de nem könnyű feladat. Önmagában, kevés, ha a tanórán bizonyos rendszerességgel a tanulók 
megbecsülik, vagy pontozzák saját teljesítményüket Fontos, hogy a tanulókat megtanítsuk 
saját teljesítményük körültekintő és elfogulatlan értékelésére. Ez csak úgy lehetséges, ha 
lehetőséget adunk a tanulónak, hogy munkája eredményét összevesse a célokkal, feltárja a 
hiányosságokat és levonja a tanulságokat. Fontos, hogy a tanuló milyennek látja munkájának 
eredményét, és miben látja saját erősségeit, illetve gyengeségeit. Fontos, hogy lehetősége 
legyen, hosszabb időszakokon keresztül is figyelemmel kísérni teljesítményének alakulását, és 
átgondolja, milyen téren fejlődött, miben áll ez a fejlődés, és hol vannak hiányosságok, 
amelyeket le kell küzdeni. Valójában arról van szó, hogy sikerül-e a tanulót saját tanulási 
folyamatainak aktív részesévé tenni.  

Fontosnak tartom, hogy az összefoglaló értékelések idején a gyerekeket bevonjuk az 
értékelés folyamatába. A tanulók jobban ismerik társaikat, mint mi, már csak azért is, mert 
több időt töltenek együtt, előrehaladásukat ők is érzékelik. Végül az értékelés megszervezése 
maga is nevelő hatású: nagy szerepe lesz az érvek és ellenérvek kereszttüzének, konszenzusra 
törekevésnek. 
Természetesen mindez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne a tanár dolga lenne elsősorban az 
értékelés, és hogy a végső szót nem neki kellene kimondani. 
 

Adaptív pedagógia  
A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája a tanulók eltérő 

képességeihez történő alkalmazkodás, a differenciált tanítás és tanulás megszervezése. 

A differenciálás gondolata az 1970-es években vetődött fel Magyarországon, mikor is 
egy országos tájékozódó vizsgálat során kiderült, hogy valami nem stimmel az oktatás 
folyamatában, nem jó az egységes bánásmód, a frontális óraszervezés, az oktatás 
eredményessége rossz, nagyon magas a bukások aránya 1-2. évfolyamon (11-18 %).  

Tanítók körében végzett vizsgálat alapján differenciált oktatásnak a tehetségfejlesztést, 
vagy/és a felzárkóztatást gondolták. A 70-es évek vége felé megjelentek a tagozatos, 
fakultációs osztályok. Így azonban kimaradt az átlag a fejlesztésből. A 80-as években 
fokozatosan jelent meg az egységesség és a differenciálás szemlélete az oktatás folyamatában. 
Nádasi Mária ezt adaptív oktatásnak nevezi:  „A differenciálással együtt, azzal 
összekapcsolódva, azt váltva megjelenő egységesség az oktatás folyamatában …az egyéni 
sajátosságok ismeretében valósul meg. … Az egyéni sajátosságokra tekintettel levő 
differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységes oktatást együtt 
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adaptív oktatásnak nevezzük.”13  

Mi indokolja ma is az adaptív oktatás szükségességét? 
Napjainkban egyre inkább eltűnik, egybeolvad a gyermekkor és a felnőttkor. A 

tömegkommunikáción keresztül rengeteg olyan információhoz jutnak a gyerekek, ami nem 
felel meg az életkori sajátságoknak, így koraérett gyerekekké válnak. Ugyanakkor az 
osztályainkba járó gyerekek sokfélék: eltérő szociális, családi háttérrel rendelkeznek, más-
más az érdeklődési körük, más a tanulásra való motiváltságuk is.  

Gyakran kell együtt foglalkoznunk a tehetséges és a kevéssé tehetséges gyerekekkel. 
Ez komoly megterhelést, igazi kihívást jelent. Nemcsak bizonyos területeken tud többet a 
tehetséges gyerek, hanem gondolkodása gyorsabb, logikusabb, sok esetben állandó 
aktivitásával, „humorával” az órát is zavarja. Noha csak ugyanazt igénylik, mint a többi 
gyerek: kedvességet, egyedi voltuk elfogadását, ugyanakkor nagyobb önállóságot.  

Továbbá manapság az iskolákra hárul az a feladat, hogy diákokat alapvető 
készségekkel és ismeretekkel lássa el és a társas viselkedést valamint, a kommunikációs 
készségeiket úgy fejlessze, hogy a gazdaság világában boldoguljanak. 

Fontos, hogy a különböző etnikumú, kultúrájú vagy a többségtől valamilyen 
szempontból eltérő gyerekek, akik felnőtt életüket várhatóan egymással együttműködve töltik 
el, már az iskolában elsajátítsák az együttműködés készségeit.  

Ezeket, a tanulók közötti különbségeket, a fejlődésbeli eltéréseket az iskola nem 
igazán és nem mindig tudja kezelni, mivel a tanítás többnyire osztálykeretben folyik.  

Mégis, az a dolgunk, hogy minden gyerek számára hatékonnyá tegyük az iskolát. 
Mindannyian tudjuk, hogy ez nem könnyű feladat.  

Szükséges lenne azonban a tanárok olyan eszközökkel olyan készségekkel és 
képességekkel való „felszerelésére”, amelyekkel eredményesen taníthatnak heterogén 
osztályokban. 

A differenciált oktatás 
A tanórai munka hatékonyabbá tételére a differenciáló tanulásszervezési módok 

nagyon alkalmasak. A differenciált oktatás alkalmazása jelentős mértékben fejlesztheti a 
kulcskompetenciákat, ezzel hozzájárulva az esélyegyenlőség erősítéséhez is. Tehát egyre 
inkább elkerülhetetlen az egységes alapokra épülő differenciált oktatás minél szélesebb 
körben való alkalmazása.  

Minden hatékonysága ellenére nagyon nehéz átállnunk a differenciáló oktatásra. 
Hosszabb felkészülési időt, átgondoltabb óraszervezést jelent. Akkor valósítható meg a 
differenciálás hatékonyan, ha a tanár rendelkezik az ehhez szükséges autonómiával, másrészt 
rendelkezésre állnak különféle programok, taneszközök. Ha ezek hiányoznak bizonytalannak 
érezzük magunkat, mivel sok esetben hiányzik a személyes tapasztalat is. Gyakorlatilag egy 
óra helyett három-négy párhuzamosan tartott órára kell készülni. Ami elég megterhelő a 
pedagógusoknak. (A tananyagot természetesen elő lehet készíteni differenciáltan, eltenni a 
következő évfolyamoknak, csakhogy ez nem jelenti a gyerekek képességeihez való 
adaptálást.) 

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk fejleszteni készségeket és képességeket, szükséges, 
hogy az egyes tanulókról részletes diagnosztikus adatokkal rendelkezzünk, aminek alapján 

                                                 
13 M. Nádasi Mária: Adaptivitás az oktatásban, Pécs, Comenius Bt. 2001. p.29. 
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pontosan tudjuk, hogy hol tart a tanuló, mi az, amit már elsajátított, melyek a fejlesztés soron 
következő tennivalói.  

Lényeges, hogy a differenciálás, nemcsak a jókra és a tehetségesekre vagy a 
problémás gyerekekre, hanem minden tanulóra vonatkozzon. A differenciálás lényege a 
tanítás-tanulás folyamatának a tanulókhoz történő hozzáigazítása. 

A differenciálásnak rengeteg formája létezik, de a lényege az, hogy megvizsgálja a 
pedagógus – akár szakemberek segítségével –, hogy milyen a gyerek, és őrá szabja a 
tanulnivalót, a tanítási, nevelési módszereket. A differenciálás adhat különböző feladatokat az 
egyes gyerekeknek, de teremthet olyan helyzeteket is, amelyekre jó példák a kooperatív 
tanulási technikák, hiszen lehetőséget adnak arra, hogy maga a gyerek válasszon feladatot 
vagy feladatrészletet, és ő lépjen abba a helyzetbe, csoportba vagy feladatba, amelyik neki a 
legoptimálisabb. 

Óraszervezések 
Jó lehetőséget biztosít a differenciálásra a csoport-, a páros-, és az egyéni óraszervezés. 

Ehhez két dolog szükséges:  

• ismerni kell a tanulók képességeit, tudását,  

• illetve a tanulásszervezési módokban való jártasság. 
 
A csoportmunka nem azáltal teszi lehetővé a differenciálást, hogy a csoportok mást tanulnak, 
hanem azáltal, hogy a feladatokat úgy oldják meg, hogy az a csoporttagok sajátosságainak 
megfeleljen. Úgy kell a feladatokat szervezni, hogy egymás nélkül ne tudjanak boldogulni, a 
versengés funkcióját a kooperációs tevékenység váltsa fel. A gyerekek a kooperatív tanulás 
módszerével nemcsak a másikra való figyelést tanulják meg, hanem azt is, miként törődjön 
azzal, hogy társa érti-e a feladatát.  

Csoportmunkához olyan feladatok kellenek, amelyek megoldásához szükséges a 
véleménycsere, a munkamegosztás, és amelyek jelentőségét látják a tanulók. A feladatok 
megoldása során lényeges, hogy a csoportok tagjai valamilyen interakcióba kerüljenek 
egymással (megosztják a feladatokat, megoldási variációkat készítenek, kicserélik 
véleményeiket, megbeszélik a megoldások helyességét, helytelenségét stb.). Beszámolnak a 
többi csoportnak s a pedagógusnak a feladatról és annak megoldásáról, így szervezett 
kapcsolatba kerülnek az osztály más kiscsoportjaival. 

A csoportok képességek szempontjából lehetnek heterogén összetételűek (véleményem 
szerint sokkal életközelibb, hatékonyabb). Ekkor ugyanazt a feladatot kapják, értelmezik a 
feladatot, megbeszélik, megosztják a munkát, segítséget adnak egymásnak stb. A kiscsoport 
saját munkatempójában haladhat, így biztosított a feladat megoldásához szükséges időtartam, 
ezáltal differenciált körülmények teremtődnek.  

Ha a kiscsoportok képességek szempontjából homogén összetételűek (gyorsan haladók, 
közepes teljesítményű, gyengén teljesítők csoportja stb.), még ekkor is lehetséges azonos 
feladatok adása az összes csoportnak, a kiscsoport saját munkatempójában haladhat, és a 
feladat megoldásához szükséges időtartam biztosított. Ebben az esetben a gyorsabban haladó 
csoportok munkájuk végeztével más vagy mélységében differenciált feladatokkal 
foglalkoznak a továbbiakban. 

A differenciált foglalkoztatás a homogén csoportmunka mellett a differenciált 
csoportmunkában is lehetséges. Ekkor a csoportok különböző feladatot oldanak meg, 
egymástól eltérő témát dolgoznak fel. A képességfejlesztés mellett ebben a munkaformában a 
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hátrányos helyzetű diákok kommunikációs, az együttműködési készsége is jobban fejlődik. 

A tanóra kínálta lehetőségek a differenciálásra sokszínűek, a tanulók egyéni jellemzői alapján 
választhatunk oktatási stratégiát. A módszer fő sajátossága, hogy a csoportmunkát a 
résztvevők irányítják, azaz, a csoport önirányítással, önállóan teljesíti a munkát.  

Az azonos vagy különböző feladatokat lehet mennyiségileg és minőségileg variálni, 
módszerekben és foglalkozásszervezésben különbözőképpen megközelíteni. 

Ez a fajta tanulásszervezés azonban feltételez egy fontos dolgot: a gyerekeknek a tanulási 
helyzetekben felelősséget kell érezniük a saját tanulásukért, erősen motiválva kell lenniük a 
saját tanulásukra, hiszen nagyon sok tanulási helyzetben önállóan vagy párjukkal együtt 
dolgoznak. Ehhez azonban meg kell őket tanítani tanulni.  

Nemcsak feladatok, módszerek szükségesek, hanem tárgyi feltételek is. Feltétlenül szükséges 
egy mobilis, alakítható, formálható osztályterem, ahol van elegendő hely, ahol nyugodt 
körülmények között tudnak tanulni, ahol a gyerekek nem zavarják egymás munkáját. 

Az egyéni tanulásszervezésnek több módja is van. Gyakran alkalmazzák az egyedül végzett 
munkát, amikor mindenki ugyanazt a feladatot végzi, ez nem alkalmas a differenciálásra.  

A rétegmunka amikor padsoronként kapnak egyéni feladatot a diákok. Gyakran hallani, hogy 
képesség alapján alakították ki a csoportot, pedig többnyire teljesítmény alapján történik a 
beosztás. Elég kasztjellegű, mivel nagyon nehéz az átjárás a csoportok között.  

Igazándiból a teljesen egyénre szabott munka alkalmas a tehetséggondozásra, és a 
felzárkóztatásra. Valljuk be ez 25 fős osztálynál nem igazán kivitelezhető.  

Milyen szempontok alapján döntsünk a módszerről? 
• A gyerekek előzetes tudása. 

• Mennyire képesek az önálló munkára. 

• Milyen a gyerekek egymás közti kapcsolata. 

Mindegyik módszer másra alkalmas. Nekünk kell eldönteni, hogy mit szeretnénk elérni. 
Akkor hiteles az egész differenciálás, ha képesek vagyunk mindenkit a saját képességeihez 
mérten értékelni. Ha osztályozni kezdünk, a differenciáló munkát tönkretehetjük.  

Számos lehetőség van még a differenciálásra.  

• Lehet érdeklődés szerint is differenciálni. Amikor a tantárgy iránt mélyebben 
érdeklődő tehetséges diákok számára fakultációt szervezünk. 

• A tanítási órán kívül is számos lehetőség nyílik a differenciálásra, a szakkörökön, a 
terepgyakorlatokon, a tanulmányi kirándulásokon.  

• Lehetőséget biztosít a differenciálásra a számítógéppel segített oktatás. Ez valóban 
lehet teljesen egyénre szabott munka. Mind a tehetséggondozásnál, mind a 
felzárkóztatásnál is használható. Sok digitális tananyag és egyéb program is jól 
használható. Sok esetben önmaga ellenőrizheti a tudását, feladat megoldását. (Ezt a 
témát a dolgozat más része érinti, így nem térek ki rá részletesen.) 

 

Tehetséggondozás 
A tehetséggondozás mindenképpen komoly kihívás, de ha a tehetséges gyerek 

részképesség-zavarokat mutat, még nehezebb a feladat. A tanulási és magatartási problémák 
az ő csoportjukban is megtalálhatók. Az is előfordul, hogy kiemelkedő képességeik válnak a 
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zavarok forrásává: a gyors gondolkodás sokszor türelmetlenné teheti a tehetségeseket a 
tanulásban, kapkodóvá az írásban. Sok esetben nehezítheti a társas kapcsolatok kialakulását 
is. A tanulmányi munkában tehetségesek számára fontos, hogy megkapják a megfelelő 
terhelést, mert ha ez nem történik meg, alulteljesítőkké válhatnak. A nemzetközi 
szakirodalom alulellátott tehetségeknek nevezi őket, jelezve a pedagógusok felelősségét.  

Sajnos ma is gyakran tűnnek el, vesznek feledésbe kiváló adottságokkal rendelkező 
tehetséges diákok. Ahogy 1973-ban Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós fogalmazta meg: 
„Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csodát tör 
utat! Azt úgy el lehet nyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.” Különösen igaz ez a 
hátrányos helyzetű tehetségek, az alulteljesítők csoportjára. Annak ellenére, hogy a 
kiemelkedő képességű gyermekek támogatását egyre fontosabb feladatnak tekintik.  

Mit tudunk tenni, mit tehetünk mi tanárok annak érdekében, hogy ez a veszteség csökkenjen?  

A válasz egyszerű: felfedezni, gondozni, fejleszteni és kibontani a tehetséget. A válasz 
egyszerűsége ellenére mégis sok kérdést, problémát rejt magában.  

Mi a tehetség? Ki a tehetséges? 
A tehetségről fogalma szinte egyidős az emberiséggel, kortól és kultúrától függően 

változott. A tehetségnek igen sokféle meghatározása van. Sternberg14 könyvében (1986) a 
tehetség 17 féle felfogását ismerteti, rendszerezi. Szerinte: „A használhatóság a legfőbb 
próbája annak, hogy a tehetség valamely fogalma mennyire bizonyul jónak vagy rossznak. 
Minden társadalom maga dönti el, hogy mit tekint tehetségnek, ezért a fogalom tartalma az 
idő és a hely függvényében változhat.” 

Harsányi15 a következőképpen határozta meg a tehetséget. „Tehetségen azt a velünk 
született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott 
képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat 
messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” 

A tehetségesek azonosítására részben azok a mérési eljárások használatosak, 
melyekkel az elmaradás is megállapítható. Fontosnak tartják az érdeklődés, a motiváció 
szintjének és a személyiség tulajdonságainak, elsősorban a kreativitás mértékének 
megállapítását is. A tehetségesek diagnosztizálásának ma sincs intézményesített háttere. 

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a tehetséges gyerekek? 

• sokoldalú érdeklődés, nyitottság  

• kíváncsiság, divergens gondolkodás  

• életkorukhoz képest szokatlanul szigorú logikus gondolkodás  

• egy-egy területről meglepően sokat tudnak  

• igény az összefüggések megértésére.  
 
Milyen összetevői vannak a tehetségnek, milyen feltételei vannak annak, hogy a 
kimagasló teljesítmények létrejöhessenek? 

Tehetségmodellek egyre inkább segítették megmagyarázni a tehetség természetét. 
Egyfelől hangsúlyozták a fejlesztés lehetőségét és szükségességét. Másrészről, hogy milyen 
                                                 
14 Sternberg, R.J. and Davidson (1986). Conceptions of GiftednessCambridge University Press Cambridge  
 
15 HArsányi István: A tehetségvédelem kis kalauza Pest megyei Pedagógiai Intézet, 1988. 
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sok általunk ismert, de gyakran befolyásolhatatlan tényezők határozzák meg a tehetség 
alakulását. A legismertebb modell Mönks-Renzulli háromoldalú modellje, mely a következő 
ábrán található.  

A három kört, (az egyén átlagon felüli képességeit, a feladat iránti elkötelezettségét, a 
kreativitását) melyek a személyiségen belüli egymásra ható fő területeket jelöli a háromszög, 
vagyis a szociális erőtér ( család, iskola, kortársak) veszi körül, mely külső tényezőként 
befolyásolja a tehetség (T) alakulását. 

 
1. ábra Mönks-Renzulli háromoldalú modellje16 

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük azoknak a pedagógusoknak, akik tehetséges 
gyerekeket tanítanak? 
„Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és segítsük őket 
abban, hogy azzá váljanak, amivé válni képesek.”  

Goethe szavai nagyon helytállóak, a mai társadalomban is. Azonban tudni kell, (mint 
korábban írtam) hogy a tehetséges gyerekek kihívást jelentenek a tanároknak. Nemcsak arról 
van szó, hogy az ilyen gyerek egy-egy részterületen többet tud a tanáránál, hanem 
gondolkodása is sok esetben gyorsabb, logikusabb.  

A tehetséges gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak a legfőbb feladata, hogy 
ösztönözze őket, és kihozza belőlük mindazt, ami bennük van. A segítő magatartás a tanulási 
motiváció felkeltésére és megtartására kell, hogy irányuljon. Az ismeretek átadását 
legtöbbször nem előadás vagy magyarázat formájában valósítja meg, hanem önálló 
ismeretszerzésre, tananyag-feldolgozásra ösztönözni a diákot.  

AZ USA-ban egy vizsgálat során arról kérdezték a tehetséges tanulókat, hogy milyen 
az ideális tanár. A következőket írták: olyan legyen, aki megérti őket, akinek van 
humorérzéke, aki barátságos és segítőkész, aki megadja nekik a tiszteletet, és aki türelmes és 

                                                 
16 Mönks: A tehetséges gyermekek társas-érzelmi fejlődése. IN Herskovics Mária és Polonkai Mária: Tehetség 
és társadalom, Debrecen 
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rugalmas.  

Mindemellett Kalifornia államban összeállítottak egy olyan listát, amely a szakmai igényeket 
próbálja felsorolni, melyet azóta csak „Kaliforniai kritériumok” néven emlegetnek. 

1. Táblázat: Kaliforniai kritériumok a tehetségesek tanárai számára 
1.6. Rugalmasság 

1.6.1. a környezet tárgyi feltételeinek a kialakításában és átszervezésében 
1.6.2. az anyagok és eszközök használatában 
1.6.3. az érdeklődés-, tanulás-, és személyiségfejlesztő csoportok ki- és átalakításában 
1.6.4. az óratervezésben, az óravezetésben, illetve a tanulásra alkalmat adó 

pillanatnyi helyzetek kihasználásában 
 
Szükséges-e a tehetségesek külön fejlesztése? 
Milyen útjai vannak a tehetségfejlesztésnek? 

Egy dolgot le kell szögezni, hogy a tehetségfejlesztés nem jelenti a nagyobb 
mennyiségű ismeretanyag elsajátítását. Sok esetben jellemzi ez a hat- és nyolcosztályos 
gimnáziumok programját.  

Fontos az életkori fejlődés-lélektani szempontok figyelembevétele. 

Több útja van a tehetséggondozásnak: 

Gyorsítás, léptetés: A motiváltság miatt gyorsabban tudnak haladni, a gyerekek évet ugranak, 
egyszerre több év anyagát sajátítják el. Nem alakulnak ki a szociális készségek, 
elszigetelődhet, koraéretté válhat a gyerek. Lehetőség van arra, hogy egy-egy tantárgyból 
előrehozott vizsgát tegyen, és felvehet helyette egy új tárgyat.  

Elkülönülés, szegregáció: Külön helyszíneken, homogén csoportokat hoznak létre. Igen nagy 
hagyománya van hazánkban. Gondoljunk a tagozatos iskolákra, vagy az elit egyetemi 
gyakorlóiskolákra. A tehetséges gyerekek egy csoportja szempontjából ez kedvező. (Nem 
unatkoznak, demoralizálódnak.) Felvet azonban egy kérdést: milyen hatása lesz az egyre 
koraibb életkorra levitt teljesítménykényszer a személyiségfejlődésre? 

Gazdagítás, dúsítás – programtervezése abból indul ki, hogy a tehetséges gyerekeknek mást 
és másképpen kell tanítani, személyiségük egészének fejlesztését célozva. Nagy hangsúlyt 
helyeznek a gondolkodás és kreativitásfejlesztésre, az empátiás készség a személyiség 
fejlesztésére. Ezek a programok beépülhetnek az iskolarendszerbe tanórán belüli kiscsoportos 
vagy egyéni munka keretében, vagy délutáni foglalkozásokon.  

„A Politechnikum elkötelezett a tekintetben is, hogy a sokféle érdeklődésű gyerekek 
számára terepet nyújtsunk a kibontakozáshoz, hogy a tanórán kívüli tevékenységek során 
megmutatkozzék a személyes ambíció, a speciális tehetség”.  

Nagy hagyománya van az iskolánkban a diákszínjátszásnak, a sportfoglalkozásoknak a 
mozgóképkultúrának (videókör, filmklub, rádiós-szakkör). A szakirányú tehetséggondozás 
színtere az emelt szintű és a fakultációs képzés, mely 11-12. évfolyamon minden tanulót érint. 
Az itt biztosított időkeret és tantárgyi kínálat az emelt szintű érettségi lehetőségét is megadja. 

A tehetséggondozás nehézségei 
A tehetséges gyerekek fejlődése számára a természetes iskolai környezet a 

legmegfelelőbb. Ugyanakkor az is igaz ha hiányoznak a személyi és tárgyi feltételek, akkor 
nem bontakoznak ki a tehetséges gyerek képességei. Az elsődleges cél a gyerekek 
képességeinek feltárása, és intenzív fejlesztése. Fontos szempont, hogy az intellektuális és 
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speciális képességeket párhuzamosan fejlesszük. Ugyanis fejlett személyiség nélkül nehezen 
képzelhető el a tehetség kibontakoztatása. 

Nehéz helyzetbe kerül az a tanár, akinek az osztályában egy-két tehetséges tanuló van 
és külön szeretne foglalkozni. Miközben a többi diák a tananyaggal foglalkozik, addig, a 
tehetséges diákok önállóan külön feladatok alapján dolgoznak. 

A gyerekek nagyon különböző képességekkel jönnek az iskolába. A mai tanítási 
gyakorlat nem törődik azzal, hogy a tanulók genetikailag is különböznek egymástól, és az 
otthoni viszonyok, amiből jönnek, az is más-más. A differenciálást nem mi találtuk ki, hanem 
ez már adva van, így jönnek a gyerekek. A differenciálás mélyén az a gondolat húzódik meg, 
hogy a gyerekek nem tartályok, amiket meg kell tölteni, hanem különböző személyiségek. 
Ugyanarra a módszerre a gyerekek nem egyformán reagálnak.  

Nemcsak a tanárszerep változik meg. Még sok minden következik: az osztályterem, 
illetve térelrendezés, a tananyag-elrendezés új formái, más tanítási stratégiák és módszerek.  

A szabályok közös kialakítása fontos része a nevelő folyamatnak. Fontos lenne elérni 
a pedagógusnak azt, hogy a diák szabálybetartása belülről fakadjon; és a gyerek is úgy érezze, 
hogy azt szeretné tenni, ami a szabályban foglaltatik. 

A tehetségesek tudatában vannak problémáiknak, és sok esetben ezt nehezebben 
fogadják el, mint gyengébb képességű társaik. A tanulási és magatartási problémák az ő 
csoportjukban is megtalálhatók.  

Ahogy Ranschburg Jenő fogalmazza: a család és társadalom értéket ad, a tanár 
kapukat nyit, a társak katalizátorok. E környezeti tényezők folyamatos biztosítása, az 
önbizalom és motiváció állandó ébrentartása nélkül a tehetség stagnál vagy elkallódik. Mivel 
a tehetséges tanuló vagy pozitív vagy negatív irányban mindenképpen kiemelkedik, a 
tanárnak meg kell tanítania a mássága elviselésére.. 

Amint láthattuk, a gyerekek problémái részben abból adódnak, hogy az iskolai oktatás 
nem elégíti ki szükségleteiket. A felismert tehetség esetében gondot jelenthet, hogy nem esik 
egybe érdeklődésével. A közoktatásban azokat a tehetségterületeket fejlesztik, amelyek az 
általános képzés részét alkotják. Ez már önmagában is korlátozza a lehetőségeket. A 
tanulmányi munkában tehetségesek számára fontos, hogy megkapják a megfelelő terhelést, 
mert ha ez nem történik meg, alulteljesítőkké válhatnak.  

Segítenünk kell a gyerekeket úgy, hogy az erősségükre figyelve sikerélményhez 
juttatjuk őket, inkább szóban feleltetjük őket, és inkább összefüggéseket kereső, nehezebb 
feladatokat adunk nekik. 

A közfelfogás igazságos tanárnak nevezi azt, aki a gyerekekkel egyformán bánik. 
Valójában azonban igazságos az, aki egyformán figyelembe veszi a gyerekek 
személyiségének különbözőségét, és mindegyikkel annak fényében, annak megfelelően bánik, 
vagyis különbözőképpen. 

Milyen lehetőségek vannak a tanórákon a fejlesztésre? 
A tehetséges gyerekek fejlesztésének leggyakoribb módszerei a csoportmunka és a 

gazdagítás. A gazdagítás néhány formája csoportmunkát tesz szükségessé. Számtalan olyan 
tevékenység és téma van, amelyre lehet e programok során támaszkodni.  

Fontos, hogy a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás hangsúlyát a tartalom irányú 
fejlesztésről áthelyezni a folyamat irányú fejlesztésre, amikor készségeket tanítunk a 
gyerekeknek. A projektek például korlátlan lehetőségeket kínálnak.  
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Nézzünk néhány példát a képességfejlesztésre: 

Gondolkodásfejlesztés  

• A 7. évfolyamon a dinamika témakörében a gépkocsik iránt érdeklődő diákok 
készítettek kiscsoportos projektet a közlekedésbiztonságról. Hogyan oldják meg a 
kocsiknál a nagyobb biztonságot, melyek a legbiztonságosabb kocsik, hogyan lehet a 
baleseteket elkerülni?  

• A súlytalanság témakörében a súlytalanság hatását kutatták az emberi szervezetre.  

Kreativitás fejlesztés 
Ezt szolgálja az a feladat, hogy találjanak annyi magyarázatot, amennyit csak lehet arra a 
kérdésre, hogy pl. 

• hogyan tudjuk a mindennapi életben a súrlódási erőt csökkenteni? 
A valódi problémák megoldása igazi alkotó munkát kíván.  

A gyerek aktívan részt vesz a probléma megtalálásában, és a megoldáshoz szükséges 
módszerek kidolgozásában. Alkotó tevékenységet folytatnak, nyers adatokkal dolgoznak, 
információk megszerzése révén újat hoznak létre. Így nem mások által felfedezett tényeket, 
ismereteket sajátítanak el. 

A természettudományi jellegű vizsgálódásokat korlátozza az a körülmény, hogy 
milyen eszközök, berendezések állnak rendelkezésre.  

Speciális igényű tanulókkal való foglalkozás 
A Politechnikum alapértékei közé nemcsak a tehetségekkel való foglalkozás tartozik, 

hanem a befogadás, a szociális, mentális hátrányok leküzdése iránti szándék.  

Értékelési rendszerünk lehetőséget ad a javításra, a felzárkóztatásra, abból indulunk ki, 
hogy az iskolánkba felvett gyerekeknek minden esélyt meg kell adnunk az eredményes 
érettségihez. 

Sokféle oka lehet a tanulási zavar kialakulásának, pl. szociális hátrány, családi 
problémák, a két agyi félteke nem kiegyenlített fejlődése, unalmas tanterv, megromlott tanár-
diák, illetve társkapcsolatok.  

A tanulási zavar jelei lehetnek teljesítmény jellegűek. 

• Rendetlen munka 

• Csúnya rajzok 

• Összerendezetlen, ügyetlen mozgás 

• Ingadozó teljesítmény 
A tanulási zavar azonban sok esetben viselkedési zavarként jelenik meg. Ilyen másodlagos 
jelek: 

• Nyughatatlanság, szétszórtság 

• Tétovaság, bizonytalanság 

• Agresszivitás vagy szorongás 
A tanulási zavar és a viselkedési zavar jelei is könnyen azonosíthatók így könnyű támpontot 
biztosítanak a fejlesztéshez.  
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Gyakran feltételezzük azt, hogy gyenge teljesítőképesség mögött rendszerint gyenge 
képességek állnak. A fejlesztés hatékonysága érdekében azonban fontos tisztázni az eredetet: 

• nem megfelelő adottságok, képességek;  

• kulturális eltérés;  

• szociális hátrány. A szociális hátrány sokszor nem látványosan nyilvánul meg, nem 
azonosítható minden esetben kulturális lemaradásként is. 

A hátrányos helyzetet a gyermekvédelem állapítja meg. A képességbeli lemaradások, hiányok 
diagnosztizálása a nevelési tanácsadók, szakértői bizottságok feladata. A hátrányos helyzetre, 
kulturális hiányosságokra következtetni lehet, amennyiben ép értelem mellett az általános 
tájékozottság hiányosságait tapasztalják. Ez a hiányosság kihat a képességekre, így a 
fejlesztés során fokozott nehézségekre, lassabb haladásra, a fejlődést kevésbé segítő családi 
háttérre lehet számítani.  

A hiányosság mindig egyfajta elváráshoz képest nyilvánul meg, nem abszolút érték. 
Ezért fordulhat elő, hogy egy adott szituációban jól teljesít valaki, de más 
követelményrendszerhez nem tud igazodni.  

A hiányosságok pótlásának hagyományos eszköze a korrepetálás, melynek célja a 
tantárgyi hiányosságok pótlása tanításon kívüli időben.  Ez külön leterheltséget jelent a 
tanulóknak.  

Kevesen teremtenek lehetőséget a számítógépes feleletkészítésre. Ugyancsak segítséget 
nyújthatna a diszlexiásoknak egy egyszerű magnó használata.  

Mivel az alulteljesítők egy része globális gondolkodású, ezért nagy segítség számukra 
a gondolat-térkép, mivel így az anyagot egészlegességében látja át. Nagy előnye, hogy a képi 
és a verbális jelek egyszerre jelennek meg. Az emlékezést hatékonyabbá teszi, a tanulást is 
segíti. Jól használható előadás, fogalmazás vázlataként.  

A hiperaktív gyerekeknek már az is megkönnyítené a dolgát, ha nem egyszerre kellene 
kitölteniük a többoldalas feladatlapokat. (A mozgékonyság, figyelem-megosztottság előny 
egy vadásztársadalomban, hátrány a négy fal között.) 

Genetikai, szerzett fiziológiai vagy nevelési okok kereshetők a másság mögött. Csak 
vizsgálatokkal, és nehezen állapítható meg, melyik a felelős. Az esetek többségében tüneti 
kezelésre szorítkozunk, vagyis döntő szerepe van a nevelésnek.  
„Mondd és elfelejtik, 
mutasd meg és emlékeznek, 
vond be őket és megtanulják.” 
Confucius  szavai ma is helytállóak. Jó lenne, ha minden pedagógus szem előtt tartaná az 
idézett sorokat.  
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A kooperatív tanulás 
Bevezető 

A kooperatív tanulás olyan kollaboratív tanulási forma, melynek középpontjában a 
csoportmunka áll. A kooperatív csoportmunka a tanulók együttműködésére, egyéni felelősség 
vállalására alapuló tevékenységi forma. 

Kooperatív tanulás történik, ha a diákok kis csoportokban, egy helyen egy jól felépített 
rendszerben dolgoznak együtt. 

A diákok megmérettetnek csoportban is és egyéni munkában is. 

A kis létszámú csoportokban a tanulók megoszthatják erősségeiket és fejleszthetik gyengébb 
képességeiket, együttműködési készségüket. Megtanulják a konfliktusok kezelését. 

A kooperatív tanulás szervezéséhez három dolog szükséges. Először is a diákoknak 
biztosnak kell lenniük a feladat értelmezésében és megoldásában, viszont kihívásnak is kell 
érezniük a feladatot. Másodszor a csoportnak elég kicsinek kell lennie ahhoz, hogy mindenki 
hozzáadhassa a részét a munkához. Harmadszor a feladatot, amin a diákok dolgoznak 
világosan és jól kell meghatározni. 

A kooperatív tanulásban a kis csoportok sikeres munkájának feltételei: 

• A tanulók aktívan részt vegyenek a munkában; 
• A tanárok időnként tanulókká, a diákok tanárokká váljanak; 
• Minden tag kapja meg a tiszteletet; 
• A feladat különböző megközelítése megengedett, sőt minden ötlet értéket képvisel; 
• A tanulók megtanulják a felmerülő konfliktusok kezelését; 
• A tagok építenek a múltban megszerzett tudásukra; 
• A célok egyértelműen meghatározottak és vezérfonalul szolgálnak; 
• A források keresése, mint pl. az Internet biztosított és hozzáférhető; 
• A tanulók érdekeltek a munkájukban 
 

Miben különbözik a kooperatív csoportmunka a hagyományos módszerektől? 
A kooperatív tanulásnál a tanárnak nagyon fontos előkészítő funkciója van. A 

csoportok kialakításánál gondosan kell eljárnia, figyelembe kell venni a fejlesztendő 
kompetenciákat, a munka célját. Az egyéni munkát a csoporton belül megfelelően kell 
biztosítani. A diákoknak érezniük kell, hogy a munkájuk fontos a csoport teljesítményében. 
Az együttműködést és az egyéni felelősséget ráhangoló feladatokkal lehet erősíteni. Az órán a 
tanár egy segítő, facilitátor szerepet tölt be.  

A diákok kommunikációs lehetőségei bővülnek, a kritikai gondolkodásuk és toleranciájuk 
jobban fejlődik, mint a hagyományos módszereknél. 

Mi a kooperatív tanulás előnye? 
A kutatások azt sugallják, hogy ez a tanulási forma pozitívan hat a tananyag mélyebb 

megértésére, növeli az osztályok általános teljesítményét, javítja az önbecsülést és a diákok 
elmélyülését az adott témában. A kooperatív tanulás segíti a diákok kreativitásának fejlődését, 
növeli az aktivitásukat és érdeklődésüket a tanulmányaik iránt. 
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A kollaboratív környezetbe illesztett kis csoportos kooperatív tanulás előnyei: 

• A különbözőség megjelenése. A diákok sokféle típusú egyéniséggel dolgoznak együtt, 
s az együttműködés során lehetőségük van mérlegelni a problémák megoldásának 
különféle javaslatait. A csoportmunka megengedi a tanulóknak, hogy hozzátegyék a 
saját kulturális környezetükből származó értékeiket, segítve másokat a különféle 
nézőpontok megismerésében. 

• Az egyéni különbözőségek tudomásul vétele. A kérdés megválaszolásánál a 
különböző diákoknak más és más lehet a megközelítési szempontja, ezek segíthetik a 
csoportot a mindenki által érthető, átlátható megoldás keresésében. 

• Az együttműködés fejlesztése. A diákok megtanulják a munka során, hogy hogyan 
viszonyuljanak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakításának érdekében. Ez 
jelentős mértékben elősegíti majd a szocializációt. 

• Aktív tanulás. Mindenkinek lehetősége van kommunikálni a társaival és a közös 
tevékenységhez hozzáadni a saját munkáját. A kritikai szemlélet kialakításában is 
fontos szerepe van a csoportmunkának. 

• Többszöri személyes visszajelzés. A különböző diákok több személyes visszajelzéssel 
szolgálnak az egyénnek a munkájával kapcsolatban. Nagyobb csoportok esetén ez a 
lehetőség eltűnhet. 

 
Néhány kritikai észrevétel! 

Az egyik leggyakoribb kritika a kis csoportos munkával kapcsolatban a túl általános 
számonkérés lehetősége. Néhány diák kibújhat a munka alól, s megmenekülhet a 
felelősség alól.  

Egy másik fontos kritikai észrevétel szerint a csoport tagjait teszi felelőssé ez a 
munkaforma a társak tanulása miatt. Ez néhány tanuló számára nagy terhet jelenthet. 

Csak az alsószintű gondolkodást segíti elő, nem veszi figyelembe azokat a stratégiákat, 
melyek a magas szintű gondolkodást teszik lehetővé. 

Némelyik kooperatív tanulási forma, pl. a dr. Spencer Kagan által kifejlesztett módszerek 
figyelembe veszik ezeket az észrevételeket és ajánlanak olyan módszereket, melyek 
kiküszöbölik ezeket a hátrányokat. 

A csoportok munkájának szervezésénél nagyon kell ügyelni arra, hogy mindenkinek 
legyen olyan önálló feladata, melyet csak ő tud megoldani. Ha a diák úgy érzi, hogy fontos 
láncszemként vesz részt a munkában, s tőle függ a lánc egyben maradása, akkor 
képességeinek megfelelően fog részt venni a munkában. 

Lehetőséget kell adni az egyéni munkára is annak, aki nem szeretne a csoporttal együtt 
dolgozni. 

A számonkérés során az egyéni értékelésre figyelni kell. Ezáltal minden diák érdekelt lesz 
a csoport és a saját munkájában. 

A Kagan-féle kooperatív tanulás használata a Politechnikum 
természetismeret óráin 

Az eltelt időszakban sok problémánk adódott a csoportmunkák lebonyolításában, 
értékelésében. 

A csapatok munkájában az egyéni értékelésnek döntő fontossága van. A diákok 
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részvétele a csoportok munkájában nem volt egyforma, néhányan a társaik munkáját is 
magukra vállalták azért, hogy a csoport ne kapjon rossz értékelést. Mások kihasználták ezt, 
s nem vettek részt a közös munkában. 

Azt már az elejétől fogva tudtuk, hogy a diákokat hatékony munkamódszerek 
alkalmazásával az órákon elsősorban munkáltatni szeretnénk. Az órai differenciált 
foglalkoztatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mindenki a képességeinek 
megfelelő feladat mellett azonos minőségű oktatásban vegyen részt. Az egyéni fejlődéshez 
ismerni kell a diákok háttértudását, a világról alkotott elképzelésüket, modelljeiket. 

A munkacsoport tagjai a módszertani munka javulásának egyik lehetőségét a 
kooperatív tanulás egyes elemeinek alkalmazásában látja. A munkacsoport minden tagja 
részt vett egy Kagan-féle kooperatív tanulást bemutató és alkalmazó továbbképzésen 
2002/2003-ban. Itt egyértelművé vált számunkra, hogy sokkal hatékonyabban tudunk 
dolgozni ennek a kooperatív tanulásnak az alkalmazásával. Nincs elég tapasztalatunk a 
kooperatív módszerek és eszközök használatában, de érezzük a hatékonyságunk 
növekedését. A diákok érdeklőbbek, kreatívabbak. 

A szemléletváltást a diákoknál elsősorban a felelősségvállalásban, az együttműködési 
szándékban és készségben érzékeljük. 

Milyen problémák adódtak az órai munkában? 
1. A diákok fegyelmezetlensége sokszor lehetetlenné tette a folyamatos, egymásra 

épülő gondolatok közlését. 
2. A diákok viselkedése egymással és a tanárral szemben sokszor nélkülözte a 

kooperációt és a helyes kommunikációt. A diákok társas kompetenciájának a 
fejlesztését tanórán is meg kell oldani. 

3. A csoport munkájának az értékelése és az egyéni munka értékelése csak 
szélsőséges esetekben különbözött egymástól, így kialakulhatott a lógósok és a 
húzók csapata. 

4. A diákok képességei közül csak néhányat fejlesztettünk. 
5. Lassan haladtunk a tananyagban a tanári magyarázat és a csoportmunkák mellett. 

 
Milyen lehetőségeket találtunk a kooperatív tanulásban? 

1. A személyes és társas kompetenciák fejlesztése összekapcsolható a 
természetismeret tantárgy sajátosságaival. 

2. Lehetőséget ad a csoportmunka mellett az egyéni értékelésre. 
3. A diákok azonnal érezhetik a saját munkájuk fontosságát, nő az önbecsülésük és a 

felelősségérzetük is fejlődik 
4. A diákok az órákon lehetőséget kapnak bizonyos módszerek – pl. villámkártya – 

használata során a nehezebb fogalmak, anyagrészek gyakorlására, beemelésére. 
5. A tanár szerepe nem a „tananyag leadása”, hanem a jól szervezett tanulás 

megteremtése. A jól összeállított feladatok, módszerek segítségével a diákok 
többet tanulnak az órán, mintha „csak figyelnének és jegyzetelnének”. 

 

Kollaboratív tanulás  
A tanórai és azon kívüli projektekben az elmúlt évben kezdtük alkalmazni a Synergeia 

elnevezésű kollaboratív tanulást támogató web-boardot. A European Schoolneten volt 
olvasható az eszközt bemutató írás, ezután tanári regisztrációval lehetett megkezdeni a 
munkát. Ma már több osztályban és a Comenius Iskolai Együttműködési projektben is 
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használjuk, valamint ezen történik a természetismeret munkacsoport pedagógiai 
rendszerfejlesztő munkájának koordinálása is (nem csak a gyerekek tanulhatnak 
együttműködve…) A Synergeia az általunk korábban már használt BSCW (Basic Support for 
Cooperative Work) web-board továbbfejlesztett, oktatási célokra átalakított változat, ezért 
nem volt teljesen újdonság a vele való munka. Az alábbiakban röviden ismertetjük a program 
pedagógiai alapjait és technikai jellemzőit a programot bemutató bulletin alapján 17: 

A Synergeia-program a nemzetközi ITCOLE projekt egyik terméke. A mozaikszó 
jelentése: Innovative Technologie for Collaborative Learning, amely elnevezés a kollaboratív 
tanulás technológiájának fejlesztési célját takarja. A projektben résztvevő partnerintézmények 
három csoportba sorolhatók: tervező és koordináló a Helsinki Egyetem (Univ Art and Design) 
Média Laboratóriuma volt, technológiai fejlesztők a német Fraunhofer Intézet és a 
spanyolországi Murciai Egyetem számítógéptudományi tanszéke voltak, a pedagógiai kutatói 
körben finn, olasz, holland és görög intézetek voltak. Az ITCOLE együttműködés egyik első 
példája volt a számítástechnika és a pedagógia hatékony és célorientált együttműködésének, 
amely a jövő iskolájának kifejlesztésében azóta egyre újabb eredményeket hozott. A 
projektben a Synergeia mellett a FLE-3 elnevezésű kollaboratív web-boardot, illetve a Map 
Tool nevű, fogalmi térképezésre és szinkron kommunikációra alkalmas eszközt fejlesztették 
ki. A csoport 2001 és 2003 között három fázisban tesztelte a  Synergeia rendszert, amely ma a 
Fraunhofer Intézet szerverén, angol nyelven(!) működik és a szolgáltatása bármely 
tanulóközösség számára szabadon hozzáférhető. 

A Synergeia a számítógéppel segített tanulás kollaboratív tanulás (CSCL – Computer 
Supported Collaborative Learning) eszköze. Ez a tanulási forma növekvő szerepet játszik a 
fejlett országok oktatási és képzési rendszereiben, a modernizáció és hatékonyságnövelés 
egyik ígéretes eszközeként. Segítségével a tanulás csoportban együttműködve, 
elmélyültebben folyhat. A korábbi hasonló konferencia- illetve tanulást segítő rendszerek, 
virtuális tanulási környezetek igen költségesek voltak, így nehezen kerülhettek iskolai 
alkalmazásra. A program lehetőséget ad helyi, vagy virtuális tanulóközösségek alakítására és 
működtetésére, az aktív tudásépítésre. A hálózati technológia rohamos fejlődése olyan 
változást hoz a társadalomban, mint korábban pl. az ipari forradalom. A csúcstechnológiai 
iparágak összeforrnak a globális és digitális gazdasággal. Ebben a közegben a munka 
csoportokban folyik, számítógépes környezetben. A folyamat kölcsönhatásban van a 
tudásalapú társadalom igényével és kiépülésével, az oktatás és képzés kiemelt gazdasági 
ágazattá válásával. A számítógéppel segített kollaboratív tanulás (CSCL) újraszerkeszti a 
tanulási környezetet és a tanulási folyamatot. Az aktív és önvezérelt tudásépítés során a 
gyerekek kérdeznek, elméletet állítanak fel, értelmezéseket tesznek, gyakorolják a kritikus 
információhasználatot. A program kialakítja és fejleszti a tudományos gondolkodást, 
önismeretre, önfejlesztésre és önellenőrzésre tanít. A CSCL alapelképzelése szerint a tanulás 
probléma alapú megközelítéssel történhet. A koncepció kialakítására nagymértékben hatott a 
kognitív tudományok 20. század végi forradalma, így a pedagógiai konstruktivizmus és a 
metakogníció elmélete. A gyakorlati útmutatások a felhasználók tapasztalatai, a pedagógiai 
„best practice” alapján alakultak, alakulnak ki. 

A kollaboratív tanulás meghatározása az utóbbi években tisztázódott és határolódott el 
a hasonló értelmezésű kooperatív tanulás fogalmától. A mi értelmezésünkben és 
gyakorlatunkban a kollaboratív módszerek tanórán általában tanórán kívül, de 
osztálykeretben,  vagy IKT eszközökkel létrehozott virtuális tanulócsoportokban működnek. 
A koopoeratív technikák Kagan-féle változatait atanórai csoportfoglalkozásokban használtuk, 
általában számítógépes segítség nélkül. 

                                                 
17 http://www.euro-cscl.org/site/itcole/itcole_brochure.pdf 
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A kollaboratív tanulás társas kapcsolatokon, csoportmunkán alapul, melynek során a 
tudás együttes összegyűjtése és megosztása történik. Néhány kulcsszó jól jellemzi ezt a 
módszert: 

Együttműködés: 
együttes tudásépítés, a résztvevők egymást segítése, koordinált együttes cselekvés, egy 
probléma közös értelmezésének megalkotása és megoldása. 

Felfedező folyamat (Progressive Inquiry): 
folyamatos erőfeszítés a tudás   építésére (elméletek, értelmezések és magyarázatok 
felkutatása és felállítása). 
Elemei:  
• A való világ problémáihoz való kapcsolódás, 
• Saját kérdések megfogalmazása, 
• Munkahipotézis kidolgozása az információforrások használata előtt,  
• A felállított elmélet kritikai értékelése 
• Elmélyítés külső információforrások használatával, 
• Részletező kérdések feltétele, 
• Az elmélet fejlesztése, 
• Az eredmény megosztása a tanulóközösséggel. 
 

Probléma alapú tanulás (Problem Based Learning): 
A tanterv probléma alapú, nem tudományközpontú. A probléma leírása: 

• Konkrét és hiteles, 
• Alkalmas az önálló tanulásra, 
• Felkelti az érdeklődést (motivál a vele való foglalkozásra) 
 

Építkező tanulás (Cumulative Learning): 
A tartalom mélysége nem egy lépésben, hanem több körben érhető el (ugyanazzala 
problémakörrel többször, több tanév alatt visszatérően foglalkoznak). 

Integrált tanulás: 
A tantárgyak a probléma köré épülnek, nem elkülönülve jelennek meg. 

A tanulási módszerek lépcsőzetessége: 
A tanulási tartalom és módszer az életkorral változik, ahhoz igazodik. 

A tanulás összhangja (Consistency in Learning): 
A célok és módszerek összhangba vannak hozva a tanulás / tanítás minden aszpektusával (pl. 
tanulási környezet, értékelés) 

Problémamegoldás: 
A problémamegoldás a kompetenciafejlesztés kulcseszköze. Középpontba állítása átrendezi a 
hagyományos pedagógiai modelleket. A kollaboratív és probléma alapú tanulás az alábbi 
lépésekből szerveződhet:  
A meghatározások (fogalmak tisztázása), 
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• A probléma megfogalmazása – alapkérdések feltevése, 
• A probléma elemzése, a meglévő tudás alapján elmélet állítása, 
• A meglévő tudás rendezése és fejlesztése, 
• Megismerési (tanulási) célok állítása) a gyerekek megbeszélik, hogy milyen tudásra van 

még szükségük), 
• Használható információk keresése, 
• Az információ újrarendezése és átadása másoknak. 
 

A tanulóközösség (Community of Learners) 
A tudás alapú társadalomban a tanulás életszükséglet az egyén számára, amely többféle 
közösségi szintéren zajlik. A számítógép alkalmazása nagyobbá teszi ezeket a 
tanulóközösségeket, ki lehet lépni egy osztály, vagy tanulócsoport keretéből.      

Konceptuális váltás: 
A konstruktivista pedagógia tanuláselméletének céleleme, megvalósulási kritériuma. A tanuló 
által birtokolt elméletek a környezettel való interakcióban ellentmondásosakká válnak és az 
emiatt halmozódó kognitív feszültség hatására módosulnak, vagy újabb elméletek 
konstruálódnak helyettük. A kollaboratív tanulás során ezt segíthetjük elő a hibák 
észlelésének és javításának tudatossá tételével. 

Szociális hatás: 
A tanulóközösségben a résztvevők egymás véleményével szembesülnek, így sokoldalúbb 
valóságképük alakul ki. A folyamatos és többoldalú kommunikáció segíti a meglévő tudás 
megfogalmazását, megosztását. 

Metakogníció: 
A program használata során a tanulók megtanulnak mélyebben gondolkodni, megfigyelik és 
ellenőrzik saját gondolkodási tevékenységüket. A tanulási folyamatban való aktív részvétel, 
az együttgondolkodás és kommunikáció formáinak tudatos megválasztásával történik. Ezt a 
Synergeia „Tudásépítés” szolgáltatása segíti, a tanulók „gondolkodás típusainak” 
megkülönböztetésével és leírásával. Az eddigi felhasználás során ezt a területet „Üzenetek” 
néven működtettük. Egy Üzenetek – ablak nyitásakor választani kell a tevékenységi formák 
közül, ezzel a hozzátartozó gondolkodástípus készletet nyitjuk meg. Amikor a tanuló leírja a 
gondolatait, ezekből választja ki a megfelelő formát, amely egy ikonnal is jelzi az olvasó 
számára a közlés fajtáját. 

Gondolkodás típusok  
1) Felfedező folyamat 
A tanulás olyan kutatási tevékenységnek tűnik, amelynek célja egy csoport egyetértésre jutása 
kutatási ötletekről, elméletekről, tudományos tényekről és összefoglalásokról folyó 
beszélgetések során. A folyamat célja a fenti értelemben vett előrehaladás a tanulók kiindulási 
problémáitól és elméleteitől a probléma összetettségének feltárásán, elméletállításon és 
kutatási tevékenységen keresztül. 

A felfedező folyamat gondolkodási típusai segítik a tanulóközösséget a kutatási cél 
meghatározásában, világossá téve a meglévő tudást és az üzenetváltások  által elmélyítik azt. 
Ezeknek az írása és olvasása kulcsmomentuma a tanulási folyamatnak, amely segíti a tanulót 
saját elméletei megalkotásában, követve a tudományos kutatás eljárásait. 
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Probléma: a kutatás során általad tanulmányozandó probléma. A tanulási folyamat célja a 
kutató kérdések megválaszolása. A probléma megfogalmazása egyben a tanulási cél 
megjelölését is szolgálja, kifejezi az érdeklődésed valami iránt és irányítja a kutatást. A 
meglévő elgondolásaid kritikus elemzése és a tudásod elmélyítése után további részproblémák 
merülhetnek fel.   

Értelmezés: 
Bemutatja a problémához kapcsolódó saját, vagy a csoport által állított elképzeléseket 
(feltevés, elmélet, magyarázat…). A kutatás elején még nem feltétlenül kidolgozott, de fontos, 
hogy az előrehaladás során fejlesszük és finomítsuk 

Tudományos magyarázat: 
Az általad feltárt tudományos tények és elméletek. Beemelhetsz a beszélgetésbe új 
nézőpontokat, segítheted a kutatási folyamat előrehaladását. Abban különbözik az 
Értelmezéstől, hogy nem a te véleményedet közlésére, hanem valamilyen elismert tudós, 
tudományos forrás közvetítésére szolgál. 

Folyamat értékelés: 
A kutatási folyamatra vonatkozó vélemény, mindenekelőtt a kimenet értékelésére szolgál, 
hogy a tanulási folyamat valóban a kívánt irányba halad-e? Jelzés lehet az alkalmazott 
módszerek helyességével, a feladatmegosztással kapcsolatban.  

Összegzés: 
Összegzés és reagálás a tudásépítési folyamat, az üzenetváltások addigi tartalmaira, esetleg új 
tartalmi elemek felvetése. 

2) Kollaboratív tudásépítés 
A kollaboratív tudásépítés a különböző nézőpontok egyeztetésének ismétlődésére épülő 
folyamat, melynek célja a gondolkodás elmélyítése és a gondolatok megosztása másokkal. A 
gondolkodási típusok vezetik a tanulóközösséget, a tanulási folyamatot, használható 
javaslatok közlése, értékelése, új információk keresése által, elmélyítve a téma ismeretét. 

Javaslat: 
Javaslat felvetése, amit a tanulóközösség tagjai elfogadhatnak, vagy elutasíthatnak. Az 
általános formában megfogalmazott javaslat a tudásépítés során egyre kidolgozottabb formát 
ölthet.  

Javaslat értékelése: 
Egy javaslat ellen vagy mellett szóló vélemény. A véleményt érvekkel kell alátámasztani. Az 
értékelés egyben a tudás mélységét is tükrözi. 

Új információ: 
Egy javaslat a folyamat elején még nem feltétlenül jól kidolgozott, ezért szükség van új 
információk beszerzésére és beillesztésére.  

Folyamatszervezés: 
Az együttes tudásépítés során fontos a kivitelezés, feladatmegosztás pontos meghatározása. El 
kell dönteni, hogy miként oldjátok meg a különböző feladatokat, értékelni kell a folyamat 
menetét. 
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Kérdés: 
Egy új kutatási irány felvetése. 

Összegzés: 
A kollaboratív tudásépítés végén a különböző nézőpontokat egyesíti. Újra feltehető és 
megválaszolható a kiindulási kérdés. 

3) Informális beszélgetés 
Kevésbé kötött kommunikációs forma, könnyebben értelmezhető gondolkodási, illetve 
kommunikáció típusokkal, ezek: 

Ötletek, egyetértés, ellenzés, tisztázás, segítségkérés. 

A Synergeia használatának módja: 
• Regisztráció a program belépő oldalán (http://bscl.fit.fraunhofer.de).  

• A tanárként való regisztráció és a belépés után létrehozható a kívánt kurzus, pl. egy 
projekt. 

• A tanár e-mailben meghívja a projekt résztvevőit. 

• A meghívólevél kézhezvétele után a megadott címen regisztrálnak a diákok. 

• A kurzuson belül munkacsoportok alakíthatók, a regisztráció után belépő tanulók 
ezekbe sorolhatók. 

• A projekt indítása, témavázlat, kiindulási kérdések feltétele. 

• A diákok belépnek a saját munkaterületükre és elkezdik a munkát. 
 
A Map Tool 

A Synergeia rendelkezik egy szinkron kommunikációt lehetővé tevő beépített 
szolgáltatással, amelynek Map Tool elnevezése arra utal, hogy ez a programelem lehetőséget 
biztosít fogalmi térképek készítésére, így a metakognitív képességek fejlesztésére is szolgál. 
Az általunk Rajztáblának nevezett ablak jobb oldalán egy egyszerű rajzkészlettel kör, ellipszis 
és négyszög rajzolható, nyilak és vonalak húzhatók, valamint írhatunk is a képre. Mindez 
elegendő egy fogalmi térkép közös elkészítésére, pl. egy témakör tartalmi összefüggéseinek 
ábrázolása céljából. Lehetőség van képek importálására is, az elkészített rajz elmenthető és 
később további munkát végezhetünk rajta. A Rajztábla bal oldalán lévő chatpanelen  a közös 
gondolkodást, fogalmi térképezést segítő beszélgetést folytathatunk. 

Az alkalmazás néhány tapasztalata 
Az osztályokban folyó kollaboratív tanulás során egy közös projektben dolgoztak a tanulók, 
ilyen volt pl. a 11.osztályosok Mars-projektje. A munka indítása egy témavázlattal történt, 
amely informálta és motiválta a gyerekeket. Kiadásra került egy termékkatalógus is, amely 
alapján kiválaszthatták a munkaterületüket és az elkészítendő alkotások fajtáit. Ebben találtak 
az értékelésről szóló információkat is, így össze tudták állítani a vállalt teljesítményszint 
feladatait. A munka megkezdésekor a csoportok tagjai saját mappát nyitottak, amelybe az 
általuk összegyűjtött és a csoport számára felkínált anyagokat elhelyezhették, valamint később 
az önállóan elkészített termékeik is ebbe kerültek. Ez a portfólió képezte az egyéni értékelés 
egyik elemét. A csoport tagjai a mappában lévő dokumentumokat és képeket kölcsönösen 
megnézhetik, erről a tényről a program tájékoztatót is elhelyez (szemüveg ikon). Lehetőség 
van megjegyzések, vélemények írására is, közvetlenül az adott anyaghoz kapcsolódóan. 
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Ennek jelzése is egy kis ikonnal történik (szögre tűzött papír). A csoportok és az egész projekt 
is rendelkezett a saját szintjén működő Üzenetek-ablakkal, ahol a fent ismertetett módon, azaz 
a gondolkodási-, kommunikációs típusok kiválasztásával folyhatott a munka. Ez a tanulási 
folyamat nagyon hatékony eszköznek bizonyult, az együttműködés irányítása és értékelése 
ennek révén valósulhatott meg.  

A tanári értékelés egyrészt formatív jelleggel és folyamatosan történt, elsősorban az Üzenetek, 
másodsorban az adott dokumentumok mellé tűzött megjegyzések segítségével. Az áttekintés 
és értékelés általában esténként történt, másnap már visszajelzések is érkeztek. A lezáró 
értékelés részben az egyéni munka, részben a csapat összteljesítménye alapján történt, így az 
egyéni- és a kollektív felelősség is érvényesült. A csapatok igyekeztek sarkallni gyengébben 
teljesítő tagjaikat. Az elkészült munkákat, pl. a Power Point prezentációkat a csoportok 
előadták, a tárgyi alkotásokat pedig kiállításon mutatták be.   

 

ITCOLE Vízjelek projekt 
 
Az ITCOLE projekt fókuszában a számítógéppel segített kollaboratív tanulás állt. Az európai 
innovatív iskolák (ENIS), köztük a Közgazdasági Politechnikum bevonásával megvalósított 
oktatási kísérlet a 2003. szeptember-december időszakban zajlott le.  
A magyarországi projekt fő szakmai témája a VÍZ volt. 
 
A szakmai munka főbb elemei: 
• Egy, az iskola környezetében levő élővíz környezeti vizsgálata, melynek során a 
diákok kémiai gyorstesztek segítségével megmérték a víz kémhatását, a keménységét, a nitrát-
, nitrit- és foszfát koncentrációt. Az iskola diákjai a Duna Petőfi-hídhoz közeli szakaszán 
végeztek méréseket. 
• A Dunával kapcsolatban a diákok művészeti, történelmi, irodalmi érdekességeket, 
alkotásokat gyűjtöttek. Ezeket a természettudományos mérésekkel és megfigyelésekkel együtt 
web alapú anyag formájában foglalták össze. Az iskolások munkája nyomán egyéni hangulatú 
műfordítások, virtuális képtárak és érdekes történetek láttak napvilágot. 
• Az ITCOLE Vízjelek projekt során a természettudományos, illetve művészeti, 
történelmi feladatok kapcsán a diákok a FLE3 kollaboratív platformon dolgoztak. Ez a 
szoftver eszköz nemcsak kommunikáció, hanem a közös munka és tudásépítés színtere volt. 
• Az elkészült anyagok alapján a Közgazdasági Politechnikum csapata is prezentációt 
készített, melyet az ITCOLE Vízjelek záró konferenciáján Budapesten, a Csodák Palotájában 
be is mutattak. 
 
Az ITCOLE Vízjelek projekt időbeosztása 
 
Előkészítő szakasz 
2003. szeptember  

• A FLE3 szoftver telepítése a Közgazdasági 
Politechnikumban (http://faber.poli.hu:8000/fle3) 

• Nyitó konferencia és tanári tréning 
Aktív szakasz 
2003.10. 06-13. 

• Előkészületek az iskolában, a csapat megalakulása. A 
résztvevő tanárok (Barta Géza és Bíró Ágota) egyik 
első fontos feladata volt az, hogy a projektmunkát 
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integrálják az iskolai és szaktantárgyi programokba. Ahogyan a projekt végén kiderült, 
ez az előkészítés nagymértékben meghatározta a projekt sikerességét. 

• Ebben az időszakban a csoport kitöltötte az első kérdőívet.2003.10.13-12.02.  
• A diákcsoport elvégezte a természettudományos vizsgálatokat, valamint a művészeti, 

történelmi és irodalmi tevékenységet. Ekkor került sor a FLE3 kipróbálására oktatási 
környezetben.Ebben az időszakban került sor egy második FLE3 tréningre, mely 
kiegészítette a rendszeres online tanácsadást a platform használatával kapcsolatban. 

• 2003. november 27-30. között került megrendezésre az Educatio Nemzetközi Oktatási 
Szakkiállítás és Vásár, ahol a 
Sulinet előadótermében 
(mind a 4 napon) a 
projektben résztvevő iskolák 
diákjai (így a Politechnikum 
is) és tanárai élő, interaktív, 
FLE3 alapú tanórán vettek 
részt.  

 
Értékelő szakasz 
2003.12.01-12.19.  

• Az értékelési folyamat 
részeként kapták kézhez az 
iskolák a kérdőívek újabb 
körét, melyben az iskolák 
vezetői, a tanárok és a diákok 
fejthették ki véleményüket. 

• Iskolalátogatás keretén belül interjúk készültek a projektben résztvevő tanárokkal és 
diákokkal. 

• A projekt zárásaként minden iskola elkészítette beszámolóját és a CD-ROMon leadták 
azokat a honlapokat, amelyeket készítettek. 

–  
Záró szakasz 
2004. 02. 06. 
– ITCOLE Vízjelek projekt záró konferencia 
A rendezvényen, melyet Sipos János az Oktatási Minisztérium közoktatási helyettes 
államtitkára és Könczöl Tamás a Sulinet Programiroda igazgatója nyitott meg, a projekt 
koordinátorai és résztvevői prezentációkban mutatták be az elvégzett munkát és a 
tapasztalatokat. A záró konferencia helyszíne a Csodák Palotája volt, ahol a diákok 
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kipróbálhatták az interaktív, tudományos játékokat és kísérleteket, valamint a konferencia 
záró akkordjaként egy látványos fizikai kísérletekkel tűzdelt bemutatót is megtekinthettek. A 
Sulinet Programiroda az ITCOLE Vízjelek Projekt minden résztvevőjének kisebb ajándékkal 
köszönte meg az együttműködésben végzett munkáját. 

 
A projektben résztvevő partneriskolák és mérési helyeik 
 

iskola neve Helység élővíz neve  
Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre 
Középiskolája Szekszárd Duna 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Duna 

Borbély Lajos Szakközépiskola Salgótarján Zagyva 
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola, 
Általános Iskola és Gimnázium Budapest Duna 

Kooperatív Művészeti Alapiskola Jászfényszaru Zagyva 
Kossuth Zsuzsanna Műszaki 
Szakközépiskola és Gimnázium Hódmezővásárhely Tisza 

Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg Zala 
Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és 
Szakközépiskola Budapest Duna 

Móricz Zsigmond Általános Iskola Pátroha Tisza 

Surányi Endre Szakképző Iskola Kazincbarcika Sajó 
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Az életet átfogó tanulás  
Life-wide learning (LWL) 

Mi az életközeli tanulás? 
Az életet átfogó tanulás olyan stratégia, amely a tanulókat a tantermek falain kívüli tanulási 
helyzetekhez juttatja. Feltételezi, hogy a tanárok képesek jól használni az iskolában és a helyi 
közösségben rendelkezésükre álló forrásokat, a megfelelő tanulási környezet kialakítása és a 
tanulási célok elérése érdekében (összekapcsolva időt, helyet és embereket). A 
tapasztalatokon alapuló tanulás hozzásegíti a tanulókat a tantermieknél összetettebb tanulási 
célok vállalásához. 

Az életet átfogó tanulás értelmezése és céljai 
Az életet átfogó tanulás valós környezetbe helyezi a tanulást és összetettebb tanulási célok 
megvalósítását is lehetővé teszi. Például a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a 
mindennapi életben és a társadalmi fejlődés iránti elkötelezettséggel végezve általában sokféle 
emberrel való találkozást, sokféle környezet és helyzet megismerését igényli. Az életközeli, 
tapasztalatokon alapuló tanulás segíti a tanulók személyiségfejlődését és növeli az élethosszig 
tartó tanulás képességét, amelyre a változó társadalomban nagy szükségük lesz. 

Az életet átfogó tanulás lehetséges előnyei 
Az alábbi értékelés tanárok és tanulók véleményén és tíz év tapasztalatán alapszik (Hong-
Kong, Nagy Britannia, USA). Elsősorban a tartalomtól független előnyökre összpontosít, 
amelyekre a tanulóknak szükségük lehet későbbi életszakaszukban (készségek, attitűdök, 
szemléletmódok és értékek). 

A tanulók szintjén: 
• növekvő tanulási kedv 

• hatékonyabb tanulás 

• önszabályozó tanulás 

• növekvő felelősségérzet 

• a mindennapi élethez szükséges készségek megszerzése 

A tanárok szintjén: 
• jobb tanár – diák viszony 

• a tanulás új módjai tárulnak fel 

• a tanárok jobban megismerik tanítványaikat 

Az iskolafejlesztés szintjén: 
• javul a tanulási kultúra 

• elősegíti az iskola tanuló közösséggé válását 
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A helyi közösség szintjén: 
• növekvő szociális tőke és bizalom 

• a hátrányok csökkentése 

• az élethosszig tartó tanulás kultúrájának növekedése 

• a tanuló társadalom kialakulásának elősegítése 
•  

A 21. század tanulással kapcsolatos négyes célrendszere Jacqes Delors (1966) szerint az 
alábbi: 

• megtanulni tudni, 
• megtanulni élni, 
• megtanulni cselekedni, 
• megtanulni együtt élni. 
 

Az életen át folyó és az életet átfogó tanulás 
Az életen át folyó és az életet átfogó tanulás nem egyenlő az ismétlődő tanulással. A 

tanulás holisztikus, teljességre törekvő szemléletéről van szó, amely szerint a tanulás sokféle 
környezetben mehet végbe. Ez a megközelítés két dimenzióban értelmezi a tanulást. Az életen 
átívelő dimenzió jelzi, hogy az emberek egész életük során tanulnak. Az életet átfogó 
dimenzió arra utal, hogy a tanulás formális, informális és nem formális módokon történhet. 
Ha ezekből a kiindulási pontokból vizsgáljuk a tanulást, akkor három politikai terület 
érdekeltségére bukkanhatunk. Szerepet kap az oktatáspolitika, a foglalkoztatáspolitika, és a 
civil társadalom. 

A formális oktatási rendszer számára két szempontból előnyös az életen át folyó 
tanulás. Az alap- és középfokú oktatás fekteti le az alapjait, az olvasás, írás, számolás 
képességét. Az életen át folyó tanulás azonban ennél több, szükséges hozzá az egyén akarata, 
motivációja és a tanuláshoz, tudáshoz való megfelelő viszonya. Másodsorban a formális 
oktatási rendszer fontos feladata az esélyegyenlőség erősítése, a szociális háttér 
különbségeinek csökkentése. A felnőttoktatás útján csökkenthető a meglévő oktatási szakadék 
és elkerülhető az életen át folyó tanulásból való kirekesztődés. 

A foglakoztatáspolitika eszközei fontos részét képezik az állam életen át folyó 
tanulásba való beruházásának. A munkahelyek számos módot szolgáltathatnak a tanulásra, 
nem csak továbbképzés és képességfejlesztés formájában, hanem a munkahelyi szerveződések 
lehetőségének kihasználásával is. A lehetőségek elosztása azonban eléggé egyenlőtlen. 
Egyesek számára az életen át folyó tanulás régóta valóság, ők képesek kihasználni a 
lehetőségeket és önálló, igényes, változatos és kihívást jelentő feladatokat  oldanak meg. 
Mások elveszítik ezeket az egyéni fejlődést segítő lehetőségeket és monoton feladatok 
végzésére kényszerülnek.  

A civil szervezetek régóta kísérleti terepei a demokráciának. Kutatások szerint a civil 
szerveződések és a népi mozgalmak fokozzák a társadalmi összetartozást (szociális kohéziót), 
felelősségérzetet és megalapozzák az állampolgárok demokratikus gondolkodását. Az életen 
át folyó tanulás ezen oldala azonban mintha veszítene jelentőségéből, mivel megerősödött az 
iskolarendszerben történő demokráciára nevelés.  

Az életen át folyó tanulás feloldja a határokat a különféle politikai területek között. 
Oktatáspolitika, foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika közös felelősséggel rendelkezik az 
életen át folyó és az életet átfogó tanulás megvalósítása iránt. A minisztériumok, hatóságok, 
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intézmények és szervezetek közötti koordináció és kommunikáció nemzeti és helyi szinten is 
fontos. Ezen szektorok közti szakadék gátja a további fejlődésnek. 

Változóban van a felelősség megosztása is, az életen át folyó, de még inkább az életet 
átfogó tanulás hatásaként az oktatás és tanulás felelőssége a közszférától a magán és 
civilszféra felé tolódik el. Az oktatási monopóliumok megszűnőben vannak és 
behelyettesítődnek a tanulási környezetek, szereplők és szervezők sokféleségével. Ezzel 
együtt az oktatási feladatok elosztása is változik. A formális oktatás felelőssége lesz az egyéb 
oktatási formák segítése is.  

Az életen át folyó tanulás a felelőssége az államtól az egyénhez való áttolódását is 
jelenti. Az életen át folyó és az életet átfogó tanulás az egyén érdekeltségét és képességét is 
igényli, hogy el tudjon igazodni az oktatási kínálatban és képes legyen élni a lehetőségekkel. 
Ebben a helyzetben az állam felelőssége az, hogy biztosítsa mindehhez a feltételeket. 
Elengedhetetlen az a gondolkodásmód és magatartás, hogy az egyén ismerje fel a saját 
tanulási szükségleteit, fejlessze tanulási képességeit és alakítson ki megfelelően pozitív 
viszonyt a tanulással kapcsolatban. A tartalom alapú tudást támogatni kell a tanulási vággyal, 
felelősségérzettel, öntudatossággal, a változások kezelésének tudásával és a szokatlan 
helyzetekben mutatott magabiztossággal. Az egyén növekvő felelőssége saját tanulási céljai 
iránt kiemeli a szociális háttér fontosságát, ahol az egyének és csoportok közti különbségek 
következményei egyre fokozódnak. az állam feladata, hogy minden eszközzel szembeszálljon 
ezzel a kedvezőtlen folyamattal.  

Az egyén középpontba állítása 
Az életen át folyó tanulás és az életet átfogó tanulás összehangoltságot, megfelelő 

infrastruktúrát, együttműködést és összehangolt vezetői stratégiát igényel. Ugyanakkor nem 
elvárható a kellő végiggondoltság valamennyi terület és szereplő esetében. Az új szemlélet és 
gyakorlat nem vezethető be felülről, csak fokozatosan és szabályozottan. Minden erőltetett 
lépésnek negatív következményei lehetnek. Az államnak a feltételek megteremtése, az 
egyének és csoportok, az oktatásba befektető közszereplők mozgósítása a feladata.  

A kiindulópont annak felismerése, hogy az egyének szükségletei különbözőek és az 
időben is változnak. Minden életszakaszban és helyzetben a megfelelő oktatási lehetőségekre 
van szüksége. A megfelelő forma kialakításában is a szubszidaritás elvének kell érvényesülni. 
Az oktatás tartalmának és szintjének megállapítása nem alapulhat kizárólag az egyén formális 
oktatási hátterén, hanem tekintetbe kell venni azt a tényt is, hogy a tanulás sokféle 
környezetben történik, és az iskolán kívül is.  

Az egyéni tanulási perspektívák kialakítása felhívja a figyelmet a tanulmányi 
tanácsadás, segítségnyújtás szükségességére, az egyéni tanulási tervekre, és a változó 
tanulmányi körülményekre, amelyek képesek kielégíteni a különféle egyéni igényeket. 
Hangsúlyozódik a hatóságok szervező szerepe is, hogy elősegítsék, támogassák és 
részvételükkel segítsék az egyének tanulását. Az egyént és az élet teljességét kell a 
középpontba állítani, az ő szükségletein alapuló oktatási lehetőségeket kell megteremteni. A 
társadalom felelőssége a feltételek kialakítása és a hozzáférés elősegítése azok számára is, 
akik nem képesek lépéseket tenni ezért. 

Az oktatás és tanulás új szemléletmódja 
Napjainkban a társadalom és a gazdaság rendkívül gyorsan változik. A gazdaságban 

meghatározó a technológiai fejlődés, a szerkezetváltás és mindezek következményeként nagy 
az igény a tudás megújítására, egész életen át való építésére. A tudás növekedése és a 
technológiai fejlődés lehetetlenné teszi az egyén számára szükséges kompetenciák egy 
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csomóban való megszerzését. A tudás és a kompetenciák romlandó áruvá váltak. Részben a 
technológiai fejlődés következtében a a munkahelyek szerveződése is megváltozott. A 
hierarchikus modell helyébe a kompetenciákat fejlesztő intézmények tág köre lépett. A tudás 
alapú társadalom már nem ködös álom, hanem létező valóság. 

A gazdaság globalizációja felerősítette a humán tőke jelentőségét: a szállítás és a 
kommunikáció olcsóbbá vált, és az új technológiák gyorsan terjednek. A kereskedelmi 
korlátok leomlottak, a tőke és a vállalkozások szabadon mozognak a nemzeti határokon át. A 
termelési helyek közti nemzetközi verseny egyre keményebbé válik. Ez megnöveli azon 
termelési tényezők fontosságát, amelyek nem olyan könnyen mobilizálhatók egyik országból 
a másikba. A lakosság kompetenciáinak fejlesztése stabilabb versenyelőnyt jelent, mint a 
hagyományos fizikai tőkébe történő beruházások. Minden azt mutatja, hogy egy ország 
versenyelőnye az oktatásba és a tanulásba való befektetéstől függ.  

A gazdasági szempontok nem kizárólagosak és talán nem is a legfontosabbak. A 
változások kihívást jelentenek a demokrácia és a társadalmi összetartozás számára. A legtöbb 
társadalmat ma kulturális sokféleség, plurális értékrend jellemez és növekvőben van a 
szakadék a társadalmi csoportok között. Ráadásul a politikai aréna kiszélesedett, a helyi 
dimenziók nemzetközivé alakulhatnak és nem könnyű a helyi érdekeltség kialakítása. Egyre 
kevesebb ember vesz részt ifjúsági mozgalmakban, szervezetekben és politikai pártokban. Az 
emberek politikai érdeklődése csökken, vagy stagnál. Kevesebb a kapcsolat a polgárok között, 
a demonstrációkban való részvétel csökken, kevesebb lesz a politikával foglalkozó ember, a 
politikai pártok elszigetelődnek és kevesebben vesznek részt a parlamenti választásokon. 

A marginalizálódó és a társadalomból kizáródó csoportok egyre nagyobb problémát 
jelentenek. A munkanélküliek, a bevándorlók és a hiányos képzettségűek nem válnak 
részesévé a társadalom fő áramlatának, de arra is vannak adatok, hogy az iskolázottabbak is 
elfordulnak a politikában való részvételtől. Ez hosszabb távon veszélyes folyamat lehet, mivel 
a demokráciát minden generációnak újra és újra fel kell építeni.  

A társadalom megfelelő fejlődése azt igényli, hogy a tanulás életen átívelő egyéni 
program legyen de nem csak a formális tartalmak, hanem a társadalmi aktivitás szempontjából 
is. Az embereknek a bölcsőtől a sírig kell tanulniuk, az élet minden oldaláról. Az életen át 
folyó és az életet átfogó tanulás gondolata az oktatáspolitika rég-új szemléletmódja.  

Az életen át folyó tanulás négy fő elvét az OECD 1996-os miniszteri értekezletén 
nyilvánították ki: 

• javítani kell az iskolázást előkészítő és az egyénhez alkalmazkodó kötelező oktatást, 
általánossá kell tenni a középiskolát a felsőbb évfolyamokon is, széleskörűen 
támogatni kell a nem formális oktatás különféle formáit. 

• Elő kell segíteni az oktatás és a munka világa közti kapcsolatok kialakítását, rugalmas 
átmeneteket kell képezni az oktatás, a gyakorlati képzés, és a munkahelyi 
továbbképzés között. Kidolgozandó és fejlesztendő a kompetenciafejlesztés és 
értékelés eszközrendszere. 

• Ösztönözni kell az egyének, a munkaadók és oktatási szolgáltatók életen át folyó 
tanulásba történő beruházásait. 

• Át kell tekinteni a szerepeket és felelősségeket valamennyi partner tekintetében, 
különösen a munkaadók, és a különféle nem kormányzati szervezetek, hatóságok és 
ügynökségek tekintetében. 

 
A következő évben az OECD munkaügyi miniszterei fogalmazták meg az életen át folyó 
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tanulás stratégiai alapjait: 

• A munkaerőpiaci politikát ki kell szélesíteni több célcsoport igényeinek 
megjelenítésével, pl. a munkanélküliekkel, a kevésbé képzettekkel és a veszélybe 
került munkaadókkal. 

• A tágabban értelmezett foglalkoztatáspolitika fókuszában az alapvető 
kompetenciáknak kell állniuk. 

• A hosszabb távú elképzelésekben figyelembe kell venni a tanulási lehetőségekhez való 
hozzáférést. 

• Új minőségi megközelítéseket kell alkalmazni, amelyek függetlenek a tudás 
megszerzésének helyétől és a tudást a munka világa felé vezető kapcsolatként kell 
értelmezni.  

 

A tanulás két dimenziója  
Az életen át folyó tanulás kifejezése, mint longitudinális dimenzió arra utal, hogy az 

egyén egész élete során tanul. A gyorsan elavuló tudás és kompetencia naprakész cseréje 
életfontosságú folyamat. Az oktatás nem ér véget az iskola elhagyásával, egész életen át 
keresni kell a lehetőségeket a folytatásra. 

Az életet átfogó tanulás, mint transzverzális dimenzió azt jelenti, hogy a tanulás 
valójában sokféle környezetben és helyzetben valósul meg, nem köthető kizárólagosan a 
formális oktatási rendszerekhez. Az életet átfogó tanulás formális, informális és nem formális 
módokat foglal magában. A tanulás kétdimenziós ábrázolásában az életen át folyó tanulás 
dimenziója az életkor szerint halad előre, a közoktatás, felsőoktatás és felnőttoktatás vonalán. 
Az életet átfogó dimenzió a formális, informális és nem formális oktatást, tanulást jelenti.  

 

Tanulásmódszertan 
A kommunikáció-magyar nyelv tantárgy órakeretéből a hatéves középiskolai oktatás 

első esztendejének első félévében heti két tanórát a tanulásmódszertannak szánunk. Az 
időkeret megállapítása, valamint a tanterv és tanmenet kidolgozása akkor történt meg, mikor 
még nem ismertük testközelből a hetedikes gyerekeket. Az azóta befejeződött öt hónap 
tapasztalatai részben megerősítették szándékaink létjogosultságát, részben pedig a gyakorlat 
módosítását sugallják. 

Megállapíthatjuk, hogy a kurzus fontos, segíthet a tizenkét évesek politechnikumi 
beilleszkedésében, megfelelő tanulási szokásainak kialakításában. A tanterv profilját 
meghatározó játékosság, sokszínűség változatosabbá, elviselhetőbbé teszi a gyerekek hatórás 
munkanapjait. 

A tananyag első témaegysége a „Mire való az iskola?, tanulási szokások, 
körülmények” tárgykört érinti. A sok beszélgetés, beszéltetés fejleszti a verbális 
kifejezőkészséget, a kulturált vitakészséget, az egymás meghallgatásának nehéz gyakorlatát. 
A gyerekek szívesen mesélnek tanulási tapasztatlataikról, és persze minden másról, így a 
témára szorítkozás problémájával is szembesülnek, egyesek az önmérsékletet is kipróbálják. 
A tanuláshoz adott tanácsok (és nem direktívák) komoly ellenvéleményeket fogalmaztatnak 
meg a diákokkal, és ez jó terep az objektív tényezők és szubjektív meglátások ütköztetésére, 
az egyéni szokások eltérő vonásainak tudatosítására, ideális esetben a rögzült, de nem 
hatékony módszerek megváltoztatására. 
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A relaxációs gyakorlatokat élvezik a gyerekek, noha a hozzá szükséges objektív és 
szubjektív feltételek, körülmények csupán részben adottak. A tanterem csak korlátozott 
mértékben teszi lehetővé a megfelelő testhelyzet megtalálását, azt, hogy ne zavarják - 
ütközésekkel - egymást a relaxálók. A testi közelség óhatatlanul késlelteti, hogy a kellő 
fegyelem, önfegyelem meglegyen az intenzív ellazuláshoz. 

A koncentrációs feladatokat kedvelték a hetedikesek; ezek talán a legalkalmasabbak 
arra, hogy viszonylagos fegyelmet teremtsenek a csoportban. Természetesen a megoldások 
időigényének különbsége, az áhított sikerélmény csak az órák töredékére redukálják a 
csendet, az összpontosítást, és nagyon élesen kirajzolódnak a határok az egymás iránti 
tolerancia terén. Ezek a versenyek, gyakorlatok igen fontosak az önismeret szempontjából is. 

A kiselőadás mint a tananyag megtanulásának és visszaadásának egy formája újszerű 
volt a gyerekeknek. Ennek a módszernek a megismertetése, értékeléssel egybekötött 
kipróbálása segítség lehet a diákoknak a későbbi tanulmányaik során, viszont nagy-nagy 
időmennyiséget igényel a megvalósítása. 

A könyvtárral való megismerkedés szerepelt a tantervben, a valóságban azonban csak 
egy csoportban történt meg. Oka a terveket kivitelezhetetlenné tevõ sokkal lassabb haladás. A 
kézikönyvek, szótárak, lexikonok használata viszont könyvtártól függetlenül része kell hogy 
legyen a kurzusnak, az órákon gyakran felmerül egyik-másik szakkönyv igénybevétele. 
Szeretnénk, ha fokozatosan elláthatnánk a tantermeket, elsõsorban a hetedikesek-
nyolcadikosok “fõhadiszállását” alapvetõ szakkönyvekkel (értelmezõ szótár, idegen szavak 
szótára, helyesírási szabályzat, etimológiai szótár stb.), hogy a mindennapos tanulási folyamat 
szerves részévé váljon ezek használata. 

Nehéz tizenhat-tizenhét gyerekkel hangosan olvastatni, a memoritereket kikérdezni, a 
táblára készítendõ jegyzetelést mindenkivel gyakoroltatni. Ideális lenne a csoportlétszámot 
tovább csökkenteni, hogy az alapvetõ kommunikációs gondokat, az olvasási- , írási 
rutintalanságot fokozottabban enyhíthesse a szaktanár. A füzetek folyamatos ellenõrzése, az 
áttekinthetõség, az igényes külalak gyakoroltatása szintén csak részben valósulhat meg ilyen 
létszám mellett. A B/23. terem sem alkalmas a tanulásmódszertan-órák megtartására, mert bár 
jó, hogy a terem fele üres tér, mozgásgyakorlatokra ideális, ám a három személyes padok, a 
sötét sarok a szaktanár ellenõrzõ tevékenységét korlátozzák. 

A gyerekek tartós használatú könyvbõl dolgoznak, a félév végén visszaadják a 
könyvtárnak ezt a segédeszközt. Ez a megoldás egyrészt értéket képvisel pedagógiai és anyagi 
szempontból: a gyerekek találkoznak a kölcsönkönyvek megbecsülésének, megóvásának 
szükségességével, felelõsségével. Másrészt viszont sajnálatos, hogy a tankönyvek visszaadása 
gyakorlatilag azt is jelenti, hogy többé nem kerül ez a könyv a diákok kezébe, pedig igen sok, 
különféle helyzetekben, különféle tanulási nehézséggel küszködõ gyereknek jelenthetne 
segítséget az egyéni útkeresésben, problémamegoldásban. Érdemes valamennyi kollégának 
átfutnia-áttanulmányoznia Oroszlán Péter: Könyv a tanulásról c. könyvét, hogy javasolhassa a 
késõbbiekben egyik-másik feladattípus egyéni gyakorlását. 

Az idei órarendben a tanulásmódszertan-óra egyik alkalommal ¼ 9-kor kezdõdött, a 
másik óra pedig az ebédidõt követte. Sejthetõ, hogy milyen figyelem, elmélyedés jellemezte 
ez utóbbit. Úgy kellett a tematikán változtatni, hogy ezeket az órákat inkább a játék, a 
szókincsfejlesztõ verseny, a relaxáció, a mozgás töltse ki, az elméleti témák, a logikai 
gyakorlatok, a lényegkiemelõ feladatok pedig az elsõ órákra jussanak. 

Elõfordult, hogy egyes gyakorlatokhoz, azok érdemi tudatosításához, elmélyítéséhez 
szükséges lett volna 90 perces gyakoroltatásra. Ez nem azt jelenti, hogy ajánljuk a jövõ tanév 
órarendjébe a dupla órák beiktatását, csupán azt sejteti, hogy alkalmanként órát cserélnénk 
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egyes kollégákkal, ha az anyagrész sikeresebb elvégezhetõsége ezt sugallja. 

A három csoportban eltérõ mértékben, de megjelentek a fegyelmi gondok. Hátráltató 
tényezõ volt a közös munkában a felszerelés hiánya, a csoport élénksége. Igen lassan alakult 
ki a szükséges munkafegyelem. 

Megtartandó tapasztalat, hogy a feladatokat többször, nagyon egyértelmûen, lehetõleg 
szóban és írásban (a táblára!) egyaránt közöljük a gyerekekkel.  

Az osztályzás hiánya több diáknak a tantárgy komolytalanságát jelentette. Ajánlott az 
elvégzett feladatokat minõsíteni, akár jeggyel is, még ha nem is kerül sehová sem ez az 
osztályzat. 

A szaktanárok együttmûködését, a gyerekek több oldalról megerõsített 
készségfejlesztését szolgáló hálóterv elkészült az idei hetedikeseknél. Megvalósulásáról, 
gyakorlatáról, eredményérõl nem egyeztettünk. A jövõben erre is célszerû visszatérni a 
negyedévet vagy félévet záró osztályértekezleteken. 

Az elsõ év tapasztalatait figyelembe véve most már elvárható, sõt elhagyhatatlan, hogy 
a következõ évben az elsõ perctõl kezdve mûködjön a hálóterv, az emlékezetfejlesztés, az értõ 
olvasás gyakoroltatása, a vázlatkészítés, a jegyzetelési technikák, a kiselõadások alkalmazása 
csak így nyernek értelmet, csak így válnak igazán kis diákjaink rendelkezésére álló eszközzé. 
/Ezt erõsíti az a - gyerekekben is felmerült - igény (amit az utolsó órai értékeléskor 
fogalmaztak meg), hogy több idõ szánjunk a jegyzetelés gyakoroltatására./ 

Alánlott a majdani szaktanároknak, hogy pontos dokumentációt készítsenek menet 
közben a gyerekek szerepléseirõl, elért eredményeirõl, nehézségeirõl, fejlõdésérõl. Ez a 
dokumentálás is a kisebb csoportlétszám mellett lehet kellõen alapos, személyre szóló, tehát 
valamennyi tevékenység, készség kezdeti és az intenzív fejlesztés végi állapotát tükrözõ. 

A Kommunikáció tantárgy 

A tantárgyblokk célja 
A kommunikáció tantárgy a tágan értett nyelvi kultúrát képviseli; a szövegértésre, a 
szövegmondásra, a szövegalkotásra, az írásbeli és szóbeli minőségi megnyilatkozásokra 
helyezi a hangsúlyt. 

Biztos és állandó értékek felmutatásával - a művészetismeret tantárggyal együttműködve - 
kívánjuk elérni, hogy tanulóink mindenfajta szöveg pontosabb értőivé váljanak; különféle 
élethelyzetek, döntési szituációk, megoldási minták, magatartásformák, elvek, értékek, 
eszmék és gondolatok közvetítésével szeretnénk középiskolásainkat empatikus, toleráns, 
meggyőződéses felnőttekké nevelni. 

Fő törekvésünk tehát, hogy tanítványaink hatékonyan tudjanak kommunikálni: 

• tudják magukat pontosan, árnyaltan, hitelesen kifejezni a magánélet és a közélet 
különböző területein, 

• legyenek képesek megérteni másokat, 
• rendelkezzenek megfelelő ítélő és érdekérvényesítő képességgel, 
• fejlődjön a szaktudományos ismereteket elsajátító, illetve az idegennyelv-tanulási 

képességük. 
 
A tanulóknak - ahhoz, hogy folyamatosan gyarapítsák tudásukat, lépést tartsanak a szakmai 
fejlődéssel, s megfeleljenek a kor változó követelményeinek - szükségük van a tartós 
koncentráció és a gyors, pontos megértéssel járó olvasás képességére, nagy emlékezeti 
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kapacitásra, alkotóerőre, önállóságra. Ahhoz, hogy minden élethelyzetben kellő módon 
tudjanak írásban és élőszóban megnyilatkozni, tisztában kell lenniük a nyelvi és a társadalmi 
viselkedéskultúra szabályaival, elvárásaival, a metakommunikáció mibenlétével, illetve a 
közlést alátámasztó-módosító szerepével, s az adott nyelvi regiszternek megfelelően pontosan 
kell kifejezniük magukat. El kell tehát érni a nyelvismeretnek és a nyelvhasználatnak azt a 
szintjét, amely a befogadás (a szóbeli és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (a beszéd és 
az írás) területén szilárd alapot ad az önálló ismeretszerzésre, az egyre gazdagodó 
tudattartalmak kifejezésére. A mondanivaló világos, átgondolt, logikusan felépített, érthető-
követhető előadásához pedig biztos helyesírási, önkifejezési és szabatos fogalmazási 
készségre kell szert tenni, s ismerni kell a nyelvtani alapfogalmakat. Ez utóbbi nélkül az 
idegen nyelvek eredményes tanulása is sokkal nehezebb az átlagosnál, szinte lehetetlen 
feladattá válik. 

A fentiek tükrében a tanórákon a képesség- és tudásszint-fejlesztés egy időben, egymást 
kiegészítve folyik. 

 

A kommunikáció tantárgy követelményei 
Alapvető elvárás középiskolásainktól a biztos anyanyelv-használat a szóbeli és írásbeli 
megnyilvánulásokban; a különböző műfajú, tematikájú és nézőpontú szövegek megértése, 
értelmezése, a nyelvi eszközök jelentésének és jelentőségének felismerése; a szövegalkotás, a 
szabatos, árnyalt, gazdag szókincsre épülő, megszerkesztett kifejezésmód írásban és szóban. 

Mindez feltételezi a fejlett kapcsolatteremtő (beszédtárssal, illetve szöveggel) képességet; a 
problémamegoldó, logikus gondolkodást, a vitakészséget, az elemző és összegző eljárások, 
rendszerek ismeretét, valamint a nyelvi és non-verbális viselkedési normák fejlettségét, 
stílszerűségét, a nyelvtani és alapvető nyelvészeti ismereteket (ide értve a helyesírást, az 
olvasható kézírást és a rendezett írásképet is). 

A tizenkettedik évfolyam végére tehát a diákoknak el kell sajátítaniuk az értelmes olvasás 
képességét (vagyis érteniük, reprodukálniuk kell a tanulmányaik és művelődésük körébe vágó 
szövegeket), a lényegkiemelő jegyzetelési és vázlatkészítési technikákat. Meg kell tanulniuk 
pontosan fogalmazni a megadott kereteken belül (irányított fogalmazás), érzékelniük és 
érzékeltetniük kell az árnyalatnyi különbségeket. Ezzel összefüggésben a tanítási órákon kell 
tudniuk önállóan dolgozni; biztos helyesírással kell rendelkezniük. Ismerniük és alkalmazniuk 
kell a bevezetett nyelvtani fogalmakat, kategóriákat, összefüggéseket és szabályokat a jeltan, 
a kommunikációelmélet, a hangtan, a szótan, a mondattan, a frazeológia, a szövegtan, a 
stilisztika, a retorika és a nyelvtörténet köréből. 

Tudniuk kell használni a különböző - értelmező, szinonima, idegen nyelvű stb. - szótárakat, 
kézikönyveket, illetve a könyvtári szolgáltatásokat. 

Füzetük, írásbeli munkáik külső megjelenésükben legyenek igényesek, áttekinthetőek, jól 
használhatóak, esztétikusak. 

Értékelés 
A tananyag elsajátíttatásának, továbbá a tanulói aktivitás mérésének és értékelésének 
változatos, mindenki számára kötelező, illetve egyénre szabott lehetséges módjai vannak. A 
mérések írásbeli (témazáró dolgozat: esszé, kisértekezés, szövegalkotási, szövegelemzési és 
szöveg-szerkesztési feladat, teszt, tollbamondás stb.) és szóbeli (szövegolvasás, felelet, 
kiselőadás, retorikai- és helyzetgyakorlat, helyzetelemzés, gyűjtőmunka ismertetése stb.), 
valamint egyéni és csoportos módjait egyaránt alkalmazzuk. A tanulócsoportok életkorától, 
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összetételétől, érdeklődésétől, aktivitásától stb. függően sor kerül egyrészt játékos, gyakorlati 
jellegű megmérettetésekre, másrészt önkéntes, illetve iskolán kívüli feladatok (kiselőadások; 
kutató munka valamely témában; bibliográfia-készítés; a tananyagrészhez kapcsolódó 
szakirodalom, cikkek ismertetése; esszéírás; különféle műalkotások stíluselemzése stb.) 
felkínálására és jutalmazására is. 

A helyesírás, a nyelvhelyesség és a fogalmazások megszerkesztésének, stílusának esetleges 
javítása, valamint értékelése minden - más tantárgyakhoz is kapcsolódó - írásbeli munka 
esetében a kommunikációtanár feladata. 

A negyedévi teljesítmény tanári minősítése a leckekönyvbe írt osztályzattal, illetve néhány 
mondatos szöveges értékeléssel történik. Mindez kiegészülhet a tanuló önértékelésével és a 
tanulócsoport diák tantárgyfelelősének megjegyzéseivel, bírálatával is. 

 

A tananyag felépítése 
A kommunikáció tantárgy időkerete a kilencedik és tizedik évfolyamon heti 2 óra, a 
tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon heti egy óra. 

A kommunikáció tantárgy rendszerező és új ismereteket közlő, valamint képességfejlesztő 
tananyag a 9. évfolyamban tanulásmódszertani modult tartalmaz 

 

A tananyag részletezése 
9. évfolyam 

 
Cél: A hatékony tanulást segítő módszerek megismertetése, az információhordozók főbb 
típusainak áttekintése, a forráshasználat fejlesztése; a kommunikációs ismeretek áttekintése, a 
kommunikációs készség fejlesztése; a jelentéstani ismeretek kiegészítése, a szófajtani, 
szóalkotási és jelentéstani ismeretek rendszerezése, a helyesírási és önálló tanulási készség 
fejlesztése. 
 
Tartalom: Az információhordozók főbb típusai és használatuk; az önálló jegyzetelés és 
lényegkiemelés, a kiselőadás felépítése, megtartása; a szóelemek felismerése; a 
kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, a jeltani alapfogalmak ismerete, szóalkotási 
módok, hangalak és jelentés viszonya, jelentésváltozások. 
 
Főbb tevékenységformák: Kommunikációs gyakorlatok, kiselőadások, hangos értelmező 
olvasás, koncentráció-, szókincs-, memóriafejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos versenyek, 
előre kiadott feladatok elvégzése, közös és önálló feladatmegoldások, verbális gondolkodási 
teszt, szövegalkotási, transzformációs és kreatív gyakorlatok. 
 
 
1. témakör: Tanulásmódszertan (18 óra) 
• A tanulás megtanulása - bevezetés a tanulás módszertanába 
• A különböző tudományok, tantárgyak sajátosságai, tanulási módszerei, tanulási problémái 
• Olvasási-tanulási szokások; Mi az olvasás? 
• Skimming 
• A hatékony tanulás – koncentrációs, kommunikációs gyakorlatok 
• Olvasni és választani: a könyvtár - könyvek, folyóiratok 
• Könyvtári gyakorlat: katalógus-, bibliográfia-használat, -készítés 
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• Lényegkiemelés, vázlatkészítés 
• A jegyzetelés technikája 
• Felelet, témaismertetés 
• Az önálló „tudományos” munka (pl. kiselőadás) elkészítésének lépései 
• Az idegen nyelvek tanulása 
 
 
A továbbhaladás feltételei: 

A tanuló ismerje az információhordozók főbb típusait, ismerje és tudja használni a különböző 
szótárakat (értelmező szótárak, szinonimaszótár stb.). 

Legyen képes a hallott és olvasott szövegek alapján a lényeg kiemelésére, ismerje a 
jegyzetelés technikáját. 

Legyen képes gondolatait árnyaltan, választékosan, a közlés körülményeihez alkalmazkodva 
megfogalmazni írásban és szóban egyaránt. 

Aktívan vegyen részt az ún. közösségi kommunikációs helyzetekben. 

Ismerje és tudja alkalmazni a bevezetett fogalmakat; legyen fejlett hangtani és szófajtani 
elemzőkészsége; legyen gyakorlott a Helyesírási kéziszótár használatában, az 
önellenőrzésben, hibajavításban. 

Ismerje a szókincsbővülés különböző fajtáit, magabiztosan tudja a szavakat szóelemekre 
bontani. 

Rendelkezzék rendezett, olvasható kézírással. 

 

Tankönyvek, taneszközök 
A kommunikáció tantárgyat tanító tanárok munkacsoportja kötelességének tartja, hogy 
folyamatosan tájékozódjon a tankönyvpiacon megjelenő régi és új tankönyvekről, 
taneszközökről. Hogy éppen melyik tankönyvcsalád, feladatgyűjtemény stb. segítségével 
tanítsunk, arról több szempont figyelembevétele után döntünk, így a változtatás lehetősége 
évről évre fennáll. 

Jelenleg az alábbi kiadványokkal rendelkezik minden diákunk: 

• Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról (AKG Kiadó) 
• Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv 9-12. osztály (Pedellus Tankönyvkiadó) 
• A magyar helyesírás szabályai (Akadémia Kiadó) 
 
 
Hálóterv 
(mellékletben minta) 
Még a tavaszi tréningen beszéltünk a hálótervrõl. Emlékeztek? Elérkezett az idõ a 
megvalósításra. 

Mindhárman (Tünde, Andrea, Judit) úgy gondoljuk, hogy a tanulásmódszertan-órákon 
bevezetett technikákat, feladatokat úgy lehet elmélyíteni, rutinná tenni, ha a gyerekek 
különféle szituációkban, tantárgyaknál, témáknál gyakorolhatják, alkalmazhatják. 

A hátralevõ három hónapban a következõ témákkal foglalkozunk: 

november: 



 101

• szótisztázás, szótár- és lexikonhasználat 
• kérdezve összefoglalás 
• témaismertetés 
december: 

• kritikus olvasás: hamis adatok, elõbbvaló adatok 
• olvasottak rögzítése, felidézése 
• bevésés: kiemelés, kulcsszavak, jegyzet, vázlat, demonstráció 
• könyvtárhasználat 
• felelet, témaismertetés, kiselõadás 
január: 

• a lényeg megragadása 
• a jegyzetkészítés technikája, jegyzetelés 
 
Arra kérünk Benneteket, hogy ha lehet, a szakórákon ilyen jellegû feladatokat is adjatok a 
gyerekeknek. 

Segítségeteket köszönjük! 
 

Környezeti nevelés 
Jóllehet többféle értelmezése létezik a „környezetei nevelés” fogalomnak, mégis egyre 

inkább egyértelmű a jelentéstartalma. Jelen tanulmány nem vállalkozik arra, hogy a 
környezetei nevelés fogalmát meghatározza, részletesen körüljárja - erre már sokan tettek 
kísérletet - a nemzetközi és a hazai szakirodalomban remek munkák készültek már ebben a 
témakörben. Azt azonban fontos leszögezni, hogy a Közgazdasági Politechnikumban milyen 
gondolati alapról indulunk, és milyen elemekből építkezik az itteni környezeti nevelés. 

A Közgazdasági Politechnikumban a környezetei nevelés az iskola alapítása óta fontos 
szerepet kap, igaz a 90-es évek elején még sokkal inkább a természet iránti érzékenység 
kialakítása volt fontos - más hazai iskolákhoz hasonlóan. 

A „környezet” fogalom azonban azóta óhatatlanul kibővült, 

• az épített, mesterséges környezetre (ami nem csak az épületeket, hanem pl. a 
világhálón teremtett virtuális környezetet is jelenti), 

• a kulturális környezetre, (az iskolai csoportoktól, a szubkultúrákon át a globális 
kultúráig), 

• sőt az egyén saját maga által megélt, kialakított környezetére, (ami a saját testtől a 
különböző saját terek kialakításáig terjedhet). 

 
Így tehát a környezetei nevelés nem lehetett egyetlen szakmai munkacsoport „belügye”, 

hanem az egész iskolára kiterjedő változtatások rendszerévé kezdte/kezdi kinőni magát. 

A folyamat motorja a természetismeret munkacsoport, de az interdiszciplinaritás és a 
holizmus alapfelfogásaink közé tartoznak, tehát nem gondoljuk azt, hogy csak a 
természetismeret feladata lenne a környezeti nevelés megvalósítása. 

A környezeti neveléshez nem kapcsolódik merev tananyag. Fontosnak tartjuk, hogy 
lehetőleg minden tantárgyban jelenjen meg valamilyen formában. Iskolánkban jelenleg 
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leginkább a természetismeret, a társadalomismeret és az „alkotás” nevű tantárgyakban 
található meg, de előfordul másutt is. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben a közgazdaságtan, a 
vizuális kultúra és a testkultúra tantárgyaknál egyre inkább megjelenjen. 

A környezeti nevelés nem csak a 45 perces tanórákon jelenik meg, hanem különböző 
formális és informális iskolai akciókon, rendezvényeken. 

A fenti közvetlen nevelési helyzetek mellett vannak közvetett módon megjelenő formái is 
a környezeti nevelésnek. Ilyen lehet a tanári attitűd, az iskolai környezet, stb. 

A környezeti nevelés témái egyébként is gyakran komplexek és nem köthetők egy-egy 
tantárgyhoz kizárólag. A Közgazdasági Politechnikumban abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a tantárgyi integráció már az iskola alapításánál megfogalmazódott (1990), így 
a komplex témák tőlünk nem idegenek. Diákjaink a természettudományokat, a társadalom- és 
művészetismeretet integrált tantárgyként tanulják, de más tantárgyaknál is megjelennek 
bővebb, az interdiszciplinaritást segítő tartalmak (földrajz, testkultúra, közgazdaságtan). 

Iskolánk elfogadja, és fontosnak tartja a környezeti neveléssel foglalkozó Tbiliszi jelentés 
ajánlásait. 

E szerint fontos számunkra, hogy a környezeti nevelés 

• diákjaink számára ne csak gimnáziumi éveikre korlátozódó tevékenység legyen, hanem 
tudatosuljon bennük, hogy egy egész életre szóló folyamatról van szó. Könnyen lehet, 
hogy a későbbiek során, mikor ők kerülnek döntéshozó pozícióba, alkalmazniuk, 
használniuk kell az iskolában megismerteket. Egyéni életük során valószínű, hogy 
nemcsak használni, felhasználni kell az iskolában megalapozott tudást, hanem kiegészíteni 
és felfrissíteni is. Az egész életen át tartó tanulás a környezeti nevelésre is igaz. 

• természetéből és alkalmazásmódjából fakadóan sem lehet más, mint interdiszciplináris és 
holisztikus. 

• a nevelési spektrum legszélesebben értelmezett körét lefedi. 
• ritkán irányul egy tantárgyra és ritkán indul ki kizárólag egy tantárgyból. 
• a természeti rendszerek és az ember kölcsönhatásait, összefüggéseit vizsgálja. A 

Közgazdasági Politechnikumban az integrált természetismeret tantárgy révén ez a 
kritérium hangsúlyosan és speciálisan jelen van. A rendszer szemléletű oktatás 
tantervünkből is kiderül és már a hetedikeseknél alkalmazzuk. 

• a környezetet a maga teljességében, holisztikusan szemléli: nem szűkíti le a természeti 
környezet fogalmára, hanem annak társadalmi, politikai, technikai, erkölcsi, esztétikai és 
szellemi vonatkozásait is figyelembe veszi. 

• hangsúlyt helyez az aktív felelősségvállalásra. 
• a tanítási-tanulási technikák széles körét alkalmazza, és hangsúlyozza a gyakorlati nevelés 

és a közvetlen tapasztalatok jelentőségét, ezekről a tanulmányban már részletesen lehetett 
olvasni. 

• a „gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan” elvet betartja és nagy figyelmet szentel 
neki. 

• igényli a tanulási szituációk megszervezését és a felépítésének, valamint az iskola 
egészének támogató segítségét. 

• megpróbálja elősegíteni az érzékenység és a tudatosság fejlődését, a megértést, a kritikai 
és problémamegoldó gondolkozás kibontakozását. 

• megpróbálja bátorítani a környezeti értékek iránti megbecsülés és a helyi, illetve globális 
értékek iránti tisztelet kialakulását. 
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Fontos alapelveket fogalmazott meg 1988-ban az Európai Közösség is, iskolánk ezeket is 
szem előtt tartja és megpróbálta/megpróbálja beépíteni a tanmenetbe. Ezek szerint a 
környezeti nevelésnek különösen figyelembe kell venni, hogy: 

• a környezet az emberiség közös öröksége; 
• a környezet minőségének, fenntartása és javítása közös kötelesség, az általános emberi 

egészségvédelem és az ökológiai egyensúly védelmének része; 
• a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználásának szükségessége; 
• nem érdektelen, sőt igen fontos, az a mód, ahogy minden egyes ember saját 

viselkedésével, különösen mint fogyasztó, hozzá tud járulni a környezet védelméhez. 
 
A környezeti nevelés a Közgazdasági Politechnikumban is a „híres” három vezérfonal mentén 
valósul meg.  

A „nevelés a környezetről” elv mögött leginkább az ismeretek átadása, a különböző 
megismerési folyamatok sokasága húzódik meg. Ezek persze lehetnek rendkívül sokfélék, 
színesek és változatosak. Inkább formálisak, mint informálisak, határozottabban és 
jellemzőbben beépülnek a 45 perces tanórákba. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak 
így és ilyen körülmények között valósul meg (ld.: Erdei Iskola, Szakkörök, egyéb akciók). 

A „nevelés a környezetben” elv mögött az életszerűség és a közvetlen tapasztalatok 
megszerzése húzódnak meg. Itt válnak jelentőssé azok a terek, amelyeket az iskola nyújtani 
tud diákjai számára egy tanóra, egy foglalkozás, egy kirándulás vagy bármilyen más „akció” 
formájában. Fontos szerepet kapnak azok a tantárgyak is, amelyek „tradicionálisan” nem 
kapcsolódtak a környezeti neveléshez (pl. testkultúra). Az ilyen közegekben megjelenő 
környezeti nevelés elmélyíti és segíti a „hagyományosan” környezeti nevelő tantárgyakat. 

A „nevelés a környezetért” elv mögött leginkább az attitűdformálás húzódik meg. A 
környezetért érzett felelősség, aggodalom kialakítása fontos célkitűzés. De a környezet iránti 
érzékenység mellett egyfajta tudatosság, aktív cselekvőkészség és képesség kialakítása is a 
célok között található. 

Természetesen a három vezérfonal nem elkülönülten, hanem egymást át- meg átszőve 
jelenik meg. Nem lehet csak és kizárólag az egyiket kiemelni: a három elv egymást 
kiegészítve, együttesen segíti megvalósítani az óhajtott célt. 

 
Ha a hazai környezeti nevelésről beszélünk megkerülhetetlen egy új tudományág a 

humánökológia megemlítése, mely Magyarországon a 90-es évek közepe óta vált igazán 
ismertté. A humánökológiai szemléletmód megváltoztatta a környezeti nevelés addigi 
irányait, és ahogyan a fentiekben már említettük, kitágította a környezet fogalmát, sőt 
filozófiai tartalommal is megtöltötte. Iskolánkban a humánökológiai szemléletmód még nem 
mondható elterjedtnek, fontos feladataink egyike, hogy ezt jobban elmélyítsük 

A humánökológia egészen máshogy tekint a környezetre, mint azt korábban mások 
tették. A humánökológia kulcsszavai a kölcsönhatás és a viszony, ha környezetről beszél. 
Határozottan elkülöníti a környezet és a külvilág fogalmakat, amely nem rokon szavak ebben 
az értelmezésben. A környezetet nem az élő szervezetet körülvevő különböző dolgok 
összességeként értelmezi, nem valamiként, ami csak külsődlegesen tartozik az élethez. A 
humánökológia szerint a környezet nem az élet helye, hanem az élet megnyilvánulása. 

Az élőlények és környezetük bonyolult hálózatának feltérképezésében az ökológia 
játszik fontos szerepet, és ennek egyik nemzetközi hírű magyar szakembere Juhász Nagy Pál 
fogalmazott meg a humánökológia számára is fontos tételeket. A Juhász Nagy által 
szünbiológiának nevezett tudományt Lányi András nevezte együttéléstannak, ami a környezeti 
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nevelés számára is kulcsfogalomnak bizonyul. 

Az együttéléstan a természetben, a mikro-, illetve makroközösségekben és a különféle 
szimbolikus terekben élő ember kölcsönhatása, viszonyrendszere, ahol a rendszerek is 
összefonódnak. A rendszerek között nincs állandó hierarchikus kapcsolat, egyszer az egyik, 
máskor a másik tűnik fontosabbnak. A rendszerek ráadásul vissza is hatnak egymásra, illetve 
az emberre, amivel nekünk embereknek van ismét dolgunk. 

Ha jobban megvizsgáljuk nem más ez, mint a környezeti nevelés tágabb értelemben 
vett vizsgálati tárgya. Igaz, a humánökológia leginkább a szimbolikus környezetben zajló 
emberi együttélést vizsgálja, míg a környezeti nevelésnek ez részterülete „csak”. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a középiskolai környezeti nevelés ne foglalkozhatna 
szimbolikus tartalmakkal. 

Azt, hogy a környezetet kölcsönhatásként és viszonyként értelmezzük, kitágítja a 
környezeti nevelés lehetőségeit és feladatait. Ez azonban azt is jelenti, hogy több ember, 
szakember és tanár vehet részt a környezeti nevelés iskolai megszervezésében. 

A kölcsönhatást és a viszonyt Martin Buberi értelemben használja a humánökológia. 
Martin Buber filozófiája mély gondolati hátteret kölcsönöz a humánökológiai 
gondolkodásnak és így a környezeti nevelésnek is. A filozófiai háttér az „Én és Te” című 
munkájában lelhető fel. Az alábbi idézet megpróbálja ezt a gondolati hátteret felvillantani: 

„A világ kétarcú az ember számára, amiként kétarcú az ember magatartása a világban. 
Az ember magatartása kétarcú, amiként kettő az alapszó, amit kimondani képes. 
Az alapszók nem szavak, hanem szópárok. 
Az egyik alapszó az Én-Te szópár. 
A másik alapszó az Én-Az szópár, ahol az Az helyett Ő is állhat, anélkül, hogy az alapszó 
megváltoznék. 

Így hát az ember Én-je is kétarcú. 

Hiszen az Én-Te alapszó Én-je más, mint az Én-Az alapszó Én-je. 

Mikor az ember azt mondja: Te, az Én-Te szópár Én-jét is kimondja. 
Mikor az ember azt mondja: Az, az Én-Az szópár Én-jét is kimondja. 
Az Én-Te alapszót csak egész lényével mondhatja az ember. 
Az Én-Az alapszót sohasem mondhatja egész lényével az ember. 
 
A világ mint tapasztalás az Én-Az alapszóhoz tartozik. Az Én-Te alapszó alapítja meg a 
viszony világát. 

Három szféra van, melyben a viszony világa támad. 

Az első életünk a természettel. A viszony homályban lüktet, a nyelv előtti viszony. A 
teremtmények meg-megrebbennek átellenben velünk, de átjutni hozzánk képtelenek, s ha 
kimondjuk nekik: Te, szavunk a nyelv küszöbénél elakad. 

A második: életünk az emberek között. A viszony nyilvánvaló, és a nyelvben testet ölt. Te-t 
adhatunk, és befogadhatunk. 

A harmadik: életünk a szellemi létezőkkel. A viszonyt felhő fedi, mégis megnyilvánul, nyelv 
nélkül, de nyelvet létrehozón. 

(…) 
Minden szférában, minden által, ami jelenvalóvá lesz számunkra, az örök Te nyomába 
tekintünk, mindenkiben az ő szelét érezzük, minden Te-ben az örök Te-hez szólunk, minden 
szférában e szféra módja szerint.” 



 105

Martin Buber: Én és Te 

 
∗ 
 

Végül is a legfőbb cél, hogy a jövő nemzedék ne úgy tekintsen erre a nemzedékre, 
mint akik tönkretették az élhető környezetet, mint akik nem figyeltek arra, hogy saját „önző” 
céljaikon kívül vannak mások is. Ha jövő iránti elkötelezettség a jövő nemzedékének 
tekintetbe vételén keresztül valósul meg, jó úton haladunk. Természetesen másfajta 
megközelítések is lehetségesek, de ez a szempont semmiképpen sem kerülhető meg. 

A fentiekből is következik, hogy a környezeti nevelés módszertana is más és feszegeti 
a hagyományos kereteket. 

A környezeti nevelés esetén a különböző kooperatív és kollaboratív technikák 
fölértékelődnek. Hisz az „együttéléstan” alapvető szemlélete az együttműködés. Fontos terepe 
a módszertannak a tanórákon kívüli, a különböző „életszerű” helyszíneken történő 
foglalkozások megszervezése és lebonyolítása. A gyakori interdiszciplinaritás is újabb 
kihívásokat ad a módszertan kezébe. 

A máshol is jól ismert egyénre szabott tanulás és ismeretszerzés, illetve a 
differenciálás a környezeti nevelés módszertanába is beletartozik. 

 
A fentiek alapján összegezzük a környezeti nevelés elemeit, illetve helyszíneit, 
tereit a Közgazdasági Politechnikumban: 
Tantárgy, tananyag 

A környezeti nevelésnek nincs külön tantárgya. Legfőbb segítője a természetismeret, 
innen kapja a legtöbb innovációt, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben is így lesz. 

A környezeti nevelés témái komplexek, gyakran interdiszciplinárisak. 

Idő 
A környezeti nevelés folyamatosan jelen van az iskola életében. Az iskola vagy mások 

által szervezett különböző akciókon markánsabban jelen lehet, de ezenkívül nem kötődik 
bizonyos időszakokhoz vagy témákhoz és áthatja a nevelési folyamat egészét. 

Tér 
Ez a fentiekből következően nagyon komplex. Először is létezik egy térrendszer, amit 

egymásba épülő szerveződési szintekkel tudunk körül írni. Az egyén és a kisközösség (pl. 
osztály, iskola) felől tart a helyi (pl. a IX. kerület, Budapest), és a regionális (pl. Budapesti 
agglomeráció, Magyarország, Európa) tereken keresztül egészen globális szintekig. 

De megközelíthető a kérdés a terek különböző típusai felől is. Az iskolai terek közül 
fontosak a különféle csoportok (pl. tanárok, diákok, egyéb alkalmazottak) által kialakított 
helyszínek. Ilyen pl. az osztályterem, az iskolaudvar, a tanári, stb. 

A lokális-globális dichotómia fontos szerepet kap. 

Fontos tér a természetes környezet, a különböző társadalmi-gazdasági terek vagy a 
világhálón található virtuális terek. A szimbolikus terek, mint pl. a jelek, vagy a nyelv világa 
már messzebb vezetnek, de fontos szerepük van szintén. 

Adaptivitá: 
A környezeti nevelés megpróbál a különböző kihívásokra adaptív válaszokat adni. 

Megpróbálja az adott lehetőségeket maximálisan kihasználni, hogy aztán újabb tereken is 
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megjelenhessen. 

Adaptív abban az értelemben is, hogy megpróbál az egyénhez igazított tartalmat és 
módszert alkalmazni. 

Az adaptivitás a jelenhez való igazodást, az aktualizálást is jelenti. Az aktuális témák 
feldolgozása, az aktuális szerepek eljátszása vagy eljátszatása, az aktuális helyszíneken való 
jelenlét a nagyfokú adaptivitást tükrözi. 

Világkép 
A környezeti nevelés világképe holisztikus. Van egy egységesítő, összefogó szellemi 

alap, amiből kiindulva más-más úton lehet eljutni, a szintén egységes célokhoz. 

A természet-, ember- és társadalomkép közös, az összetartozás és a közös felelősség 
érzését mélyíti. 

Jövőkép 
A környezeti nevelés jövőképe pozitív kicsengésű, ami csak akkor csak a közös 

cselekedetek során valósulhat meg. Ily módon integrál és kooperációra serkent. Ez fontos 
szempont, mert a kizárólag kritikán alapuló, a világról (még a jövőben is) csak negatív képet 
nyújtó, elidegenítő szemléletet tagadja. Ha a diákok csak a negatív képeket látják maguk körül 
és a megoldás lehetőségét sem fedezhetik fel, könnyen az aktív cselekvésről lemondó polgár 
válhat belőlük. 

Szemléletmód 
A környezeti nevelés szemléletmódját a kettőség jellemzi. Az integráló, egységesítő 

szemléletmód mellett ott találjuk az analitikus, részletekbe menő vizsgálatokat is. A lokalitás 
hangsúlyozása mellett ott találjuk a globalitást is. 

Szociális tanulás 
A környezeti nevelés attitűdformálása társas interakciókon keresztül valósul meg. 

Éppen ezért a különféle kooperációs, kollaboratív módszereknek óriási szerepük van. Ezek a 
legkülönbözőbb helyszíneken, tereken valósulhatnak meg, de nem könnyű megszervezni egy 
45 perces tanóra keretében, ami a legfőbb korlátja lehet az ilyen foglalkozások gyakoribbá 
tételének. 

Érzelmi nevelés 
Az érzelmi nevelés a motivációs bázis kiépítése szempontjából mindenképpen 

jelentős. Ha ez megvalósul, a cselekvőképesség is jellemzővé válik. Az érzelmi nevelés 
elengedhetetlen feltétele, nélkülözhetetlen része a környezeti nevelésnek. Egy olyan 
élményeken alapuló biztos bázist építhetünk így ki, ami az életen át tartó tanulást is 
befolyásolja a későbbiekben. Ha művészi nevelés is bekapcsolódik a folyamatba kialakul a 
művészeti és a környezeti nevelés együtthatása, ami szintén érzelmi folyamatokat erősíti. A 
Közgazdasági Politechnikum évente megrendezendő Erdei Iskoláiban, mindig vannak olyan 
foglalkozások melyek a művészetek segítségével próbálnak megragadni egy-egy környezetből 
származó élményt, benyomást vagy problémát. 

Nem elhanyagolható a különböző taneszközök érzelemfelkeltő világa sem. Ha a képi, 
a hang és egyéb adathordozók világa vonzó, figyelemfelkeltő és hatásos, az érzelmi nevelés 
fontos terepét jelentik. 

Természetesen nem szabad eltekintenünk a különböző, tanárok által motivált 
helyzetektől, tevékenységektől, hatásoktól sem, illetve hasonló, spontán kialakult 
változataiktól. Ezek érzelemfelkeltő hatása egyértelmű és fontos környezeti nevelés 
szempontjából. 
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Magatartásformálás 
A diákok belső értelmező kereteinek tartós megváltoztatása a tanulmányban 

részletesen vázolt konstruktivista pedagógiai és tanítási módszerekkel érhető el. Ennek a 
környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van, mert a legkülönfélébb hatásokat 
kell feldolgozni, látni és láttatni a környezeti nevelés segítségével. 

Formális és informális nevelés 
  Legjobb, ha a környezeti nevelés nem csak formális (iskolai, szervezeti) keretek között 
valósul meg. A szervezeten, iskolán kívüli spontán tanulási helyzeteknél nagyobb lehet az 
önállóság, az érzelmi motiváció és az elkötelezettség, de ezek alapját, tudatosságát az iskolai 
keretek adják meg. Az iskolai és az iskolán kívüli tanulási helyzetek kettőssége jellemző, 
tehát a környezeti nevelésre, egészséges arányának felismerése és tartása pedig fontos 
szempont. 

Az elmélet és a gyakorlat közötti gyakori eltérés vagy máshogyan a „szavak” és a 
valós élethelyzetek közötti különbségek is arra figyelmeztetnek, hogy az informális nevelés 
hatása negatív is lehet, kiküszöbölése szintén fontos kritérium. Ha a korábbiakban már 
felsorolt feltételek (az iskola egészét érintő, mindenhol jelenlévő, érzelmi nevelés erőteljes, 
stb.) teljesülnek a valós élethelyzetek és az „elmélet” közötti szakadék is kisebb lesz, illetve 
más szemszögből nézve más értelmezést is kap. 

Tárgyi környezet 
A diákok által (az iskolában és azon kívül) felhasználható anyagok választéka nem 

elhanyagolható szempont. Nevelési hatása van annak, hogy a felhasználható anyagok 
környezetbarát termékek-e, de az őket körbevevő funkcionális tárgyak (pl. bútorok, épületek) 
anyaga és milyensége is fontos. Ebből a szempontból a Közgazdasági Politechnikumnak van 
még mit fejlesztenie. Az iskola funkcionális és dekorációs anyagai még nem elégítik ki a 
környezeti nevelés igényeit. 

A különböző ideiglenes prezentációk, kiállítási anyagok felépítése, vizualitása és 
anyaghasználata is fontos üzenettel bír.  

Természeti környezet 
Az iskolán belüli természeti elemek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni: egy-

egy élősarok gondozása és karbantartása fontos feladat és az érzelmi neveléshez is jó terepet 
kínál. Az iskolában található növények állapota és gondozása is hasonlóan fontos. A 
Közgazdasági Politechnikum természetismeret tanterme előtti folyosón élősarok (halak, 
hüllők) találhatók és rengeteg növény. Gondozásuk példaértékű, fontos részét képezik a 
természetismeret „előterének”. 

Nemcsak az iskola épületében, hanem az iskola udvarán, illetve azon kívül, de a közelben is 
lehetnek helyi természeti értékek. A környezetei állapot ismerése, javítása és értékelése 
szintén fontos szempont. 

Iskolán kívüli kapcsolatok: 
Az iskolán kívüli kapcsolatok fontos terepét adják a tanulási környezetnek. A 

különböző szervezetekkel, múzeumokkal való kapcsolattartás természetes velejárói a 
környezeti nevelésnek. Az iskolán kívüli kapcsolatokat egy következő részben még 
részletesen tárgyaljuk. 

A környezeti nevelés kereszttanterviségére már többször utaltunk. A kereszttantervi 
kompetenciák közül néhánynak fontosabb, másoknak viszont különösen fontos szerepe lehet. 
Egyes kereszttantervi kompetenciák fejlesztésére kifejezetten alkalmas a környezeti nevelés, 
más kompetenciákat pedig felhasznál. 
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A következőkben a környezeti nevelés szempontjából fontosabb kereszttantervi 
kompetenciákat vizsgáljuk meg. 

Módszertani kompetenciák: 
Megfigyelés 

A körülöttünk lévő élő és élettelen környezet, természeti és technológiai rendszerek 
megfigyelése, leírása alapvető feladat és fontos kiindulópontja bármilyen környezeti 
neveléssel kapcsolatos programnak. 

Kísérletezés 
Ahhoz, hogy ne csak leírjuk, hanem értelmezzük is környezetünket fontos felhasználni 

a kísérleti eredményeket. Az eredményekhez pedig legjobb, ha maga a kérdést feltevő jut, 
azaz megtervezi és végrehajtja a kísérletet. A folyamat során a téma iránti érzelmi viszonyulás 
is könnyebben kialakul, nem beszélve a precizitás, a figyelemösszpontosítás és egyéb fontos 
képességek fejlődéséről. 

Mérés 
A környezetben található különböző faktorok mérése az igen egyszerű hagyományos 

és a bonyolultabb, akár számítógépes szoftver tudását is igénylő mérőműszerekkel végezhető. 
Mivel a Közgazdasági Politechnikum az „Innovatív iskolák” hálózat tagja, rendelkezik egy 
olyan meteorológiai állomással (Ecolog Weather Station), mely a legkülönfélébb adatokat 
méri, egy számítógépes szoftver segítségével. Ez különösen alkalmas az adatok 
szemléltetésére és kiértékelésére, ráadásul az IKT egy fontos eszköze. 

IKT használat 
A különféle projektek, iskolai, órai és az iskolához lazábban kötődő környezeti 

neveléssel kapcsolatos feladatok elengedhetetlen eszköze. Az környezeti nevelés és az IKT 
használat kapcsolata széles spektrumú: információgyűjtéstől a prezentációkon keresztül a 
bonyolultabb feladatok elvégzéséig használják ki ezt a lehetőséget diákjaink a Közgazdasági 
Politechnikumban. 

Kommunikációs kompetenciák: 
Szóbeliség és írásbeliség 

Természetes, hogy az iskolai és iskolán kívüli feladatok elvégzése, a különböző 
környezeti neveléssel kapcsolatos projektek elvégzése szorosan kötődik a környezeti 
neveléshez is. Az otthon elkészítendő házi dolgozatok, különféle projektek írásos és szóbeli 
részei lehetőséget adnak diákjainknak, hogy ezek a kompetenciák fejlődjenek. 

Információk kezelése 
Ma már nem az információk megtalálása a legnehezebb feladat, hanem annak 

eldöntése, hogy a megszerzett információval mit kezdjünk. A környezetről, a 
környezetünkben zajlódó globális és lokális problémákról gyakran téves, ál- vagy 
féltudományos információk keringenek. Ezek kiszűrése és az egyébként fontos és használható 
információk feldolgozása, értékelése, kiemelten fontos a környezeti nevelés számára. 

Intellektuális kompetenciák: 
Problémamegoldás 

A különböző környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok, projektek elvégzése közben 
rengeteg elméleti és gyakorlati problémával szembesülnek a diákok. A problémamegoldás 
helyes útja és a problémamegoldás során alkalmazott metakognitív stratégiák alkalmazása 
hozzásegíti a diákokat a hatékony munkához és a sikeres eredményhez. 
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Kritikai szemlélet 
Az információkezelésnél már utaltunk, rá, hogy a modern társadalmak emberének fel 

kell készülnie a rázúduló információk szűrésére, rendezésére. Ezeket azonban kritikai 
szemlélet nélkül nehezen lehetne megvalósítani. A politechnikumi környezeti nevelés 
megpróbálja a diákokat a kritikai szemlélet alkalmazására rávenni, a különféle vitázó és 
példakereső lehetőségek ennek a kompetenciának a fejlődését segíti elő. 

Alternatívaállítás 
A környezeti problémákkal nem elég szembesülni, hanem jó, ha alternatívákat is 

tudunk állítani. Ha állandóan csak a bajokkal foglalkoznak a diákok, nehezen alakulhat ki egy 
pozitív jövőkép. Az alternatívák keresését tehát a környezeti nevelés sem nélkülözheti, amire 
a Politechnikumban több lehetősége is van diákjainknak a különféle feladatok elvégzése 
során. 

Rendszerelemzés 
A környezeti rendszerek vizsgálata, részekre bontása és a bennük található 

kapcsolatok elemzése az elmélyülést és a komolyabb ismeretek megszerzését teszi lehetővé. 
A környezeti rendszerek bonyolultságának és a benne található hálózatok felismerése a 
hitelesebb kép kirajzolódását teszi lehetővé. 

Összehasonlítás 
A globális – lokális szemlélet, a különféle környezettípusok összehasonlítása, illetve a 

hasonlók összehasonlítása segíti és közelebb hozza saját környezetünk megértését is, de az 
alternatívaállítás, a rendszerelemzés és a problémamegoldásnak is fontos segítséget nyújt. 
Diákjainknak módjukban áll a különböző tanórai és tanórán kívüli feladatoknál ezt a 
kompetenciát gyakorolni, elmélyíteni. 

Oksági gondolkodás 
Az okok keresése és megtalálása is a jól felépített projektek és különféle tanulási 

helyzetek fontos velejárója. Környezetünk folyamatai és problémái, illetve azok megoldása az 
okok keresése nélkül elképzelhetetlen. 

Példakeresés 
A példakeresés szorosan kapcsolódhat az összehasonlításhoz. Ma már rengeteg jó és 

rossz példát találhatunk, melyek egy-egy környezeti probléma vagy alternatíva alátámasztását 
vagy éppen cáfolatát segít megtalálni. A Politechnikum különféle projektjei, a diákoknak 
adott feladatok tartalmazzák segítik ennek a kompetenciának a fejlesztését. 

Kapcsolatkeresés 
Mivel a környezeti rendszerek gyakran bonyolultak a kapcsolati háló feltérképezése 

nem egyszerű feladat. A környezeti rendszerek különféle bonyolult kapcsolatainak keresése, 
felismerése és felhasználása, a tudás rendezését és megerősítését segíti. Az iskola tananyagai 
arra törekednek, hogy minél több ilyen feladattal szembesüljenek diákjaink. 

Személyes és társas kompetenciák: 
Társadalmi érzékenység 

Ez a kompetencia önmagáért beszél. A társadalmi érzékenység kialakulása, kialakítása 
a legfontosabb környezeti neveléshez kapcsolódó kompetenciák közé tartozik. A 
Közgazdasági Politechnikum STS szemléletű tananyagai, a probléma alapú tanulás és a 
társadalmi összefüggésekre való figyelés hangsúlyozása ezeket segíti. Ugyanígy a témahetek, 
a „Tolerancia nap”, a különféle projektek megszervezése és lebonyolítása. 
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Etikai szemlélet 
A környezeti nevelés rengeteg etikai kérdést is felvet. Az etikai problémák 

megbeszélése, (pl. bioetika, állatkísérletek, GM élelmiszerek, stb.), megvitatása vagy a 
tudomány társadalmi ellenőrzésének kérdése mind a környezeti nevelés részét (is) képezik a 
Közgazdasági Politechnikumban. 

Felelősségérzet 
A környezeti nevelés érzelmi felületéhez szorosan kapcsolódik a tudatos 

felelősségérzet kialakulása. A különféle zöld szervezetekkel való együttműködés sokat segít 
ennek kialakításában. 

Döntésképesség 
A döntési helyzetek kialakítása a tanár által irányított csoportos feladatok 

végrehajtásánál, illetve (mivel a Politechnikumban a diákok gyakran dönthetnek közösségi 
ügyekben demokratikus szavazással), „élesben”, más döntési helyzetekben kap fontos 
szerepet. A csoportos döntéshozatali módok gyakoroltatása igen fontos, mert a környezeti 
problémák gyakran vetnek fel olyan problémákat, ahol az érdekek ütköztetése után a 
határozott döntésképesség is fontos. 

Esztétikai érzék 
A természettudományok körében felfedezhető esztétikai élmények befogadásának 

képessége a környezeti nevelés során is fejlődhet. A mikro- és makrokozmosz esztétikája a 
megfigyelhető világ mellé helyezhető. A szépségélmény pozitív érzelmi hatást is kiválthat, 
keresése, a személyiségfejlődésben, a lelki egyensúly megőrzésében is szerepet játszik. A 
természeti szépség keresése az iskola által szervezett különböző terepmunkákban is helyet kap. De a 
tananyagban is megjelenik. 

Környezettudatosság 
Ez a kompetencia szinte a végcél maga. Ha sikerül a diákok környezettudatos 

szemléletét kialakítani, akkor a legfontosabb célt elértük. Természetesen ezzel szinte minden 
korábbi kompetencia összefüggésben van. A természeti környezet állapota és az emberi 
tevékenység közötti kapcsolat felismerése, egyre mélyebb átlátása, a jelenlegi folyamatok 
fenntarthatatlanságának felismerése, a fenntartható fejlődés gondolatának elfogadása és 
feltételeinek ismerete, a környezeti nevelés talán legfontosabb célja. 

A Közgazdasági Politechnikumban különféle környezeti neveléssel kapcsolatos akciók 
vannak. Az Erdei Iskola és a Városi Iskola ennek a kompetenciának az egyik legfontosabb 
terepe. De a vendégelőadók, szakemberek oktatásba történő bevonása is ezt segíti, nem 
beszélve az állandóbb iskolai környezet és a tanári attitűd formáló erejéről. 
 

A Közgazdasági Politechnikum szem előtt tartja a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 
ajánlásait is, amikor a tanulási folyamat megszervezését bonyolítja. A Nemzeti Környezeti 
Nevelési Stratégia az iskolai, tanórán kívüli nevelés tanulási környezeteire a következő 
javaslatokat adja: 

• szakkör (természettudományi, ökológiai, gyógynövényismereti, gombász, 
csillagászati, meteorológiai, természetfilm-klub, művészeti, néprajzi, életmódbeli 
stb.); 

• önképzőkör; 

• terepgyakorlat (természetben, településen stb.); 

• intézménylátogatás (múzeum, könyvtár, üzem, kutatóintézet, egyetem stb.); 
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• kirándulás; 

• tábor; 

• utazás; 

• erdei iskola; 

• kertészkedés, állattartás, iskolai füvészkert, tankert; 

• akciók indítása és részvétel akciókban, mozgalmakban: csapadékmérés, savaseső-
program, patakvizsgálat, energiahasználat felmérése, környezet átalakítás (takarítás, 
mázolás stb.), szelektív hulladékgyűjtés, vetélkedők, pályázatok, zöld szervezetekkel 
való kapcsolattartás (levelezés, rendezvények) stb.;  

• egyéb területek: az iskolai étkeztetés minősége és formái, taneszközök és irodaszerek 
beszerzése, könyvtári állomány összetétele, higiénia, iskolakörnyéki közlekedés, a 
tanév rendje, a tanév rendezvényei (az iskola életének időbeli ritmusa). 

 
A Nemzeti Környezeti 
Nevelési Stratégia által 
javasolt pontok alpontjai 
közül a legtöbb 
megtalálható a 
Közgazdasági 
Politechnikumban életében, 
más kérdés, hogy ezek a 
rendezvények és projektek 
nem szerveződnek még egy 
központi környezeti 
nevelési koncepció köré. 

 
 
 
Jól látható, hogy a 

politechnikumi környezeti nevelés tanulási környezetei széles spektrumúak, diákjainkat 
sokféle hatás éri, ami a környezeti neveléssel hozható összefüggésbe, de sok munka van még 
a környezeti nevelési stratégia iskolai szintű megvalósításával és minden munkacsoportra 
kiterjedő megjelenítésével. 

Egészségnevelés 
Mivel az egészség alapvető emberi jog, amelynek biztosítása és fenntartása egyéni és 

társadalmi cél, és megléte a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődés egyik döntő feltétele, 
elengedhetetlenül fontos az iskolai és kívüli tanulási folyamatban. 

A magyar társadalom és azon belül a fiatalok egészségi állapota arra figyelmeztet, 
hogy az egészségnevelés rendkívül fontos. 

Az egészségnevelést ugyanúgy nem lehet kizárólag tanórai tantárgyakhoz kötni, mint 
a környezeti nevelést. A Közgazdasági Politechnikumban ez a terület leginkább két 
tantárgyhoz, a természetismerethez és a testkultúrához kapcsolható, ami nem jelenti azt, hogy 
más tantárgyaknál egyáltalán nincs, de ott megjelenése és szerepe alárendeltebb. Az 
egészségnevelésnél is nagy szerepe van azonban a tanórákhoz szorosan nem köthető iskolai, 
illetve az iskolán kívüli akcióknak egyaránt. 
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A természetismeret tantárgy tananyagai óhatatlanul tartalmaznak az 
egészségneveléssel kapcsolatos területeket. A 12-ik évfolyam azonban különleges ebből a 
szempontból is. Ezen az évfolyamon az év egyik kiemelt témája az egészségvédelem. Ebben a 
„kimeneti” évben ugyanis már fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatba kerüljenek diákjaink 
azokkal a helyzetekkel, témákkal, amelyeket az iskola után fognak megtapasztalni. A 
meghívott előadók mellett rengeteg kiselőadás és kisebb-nagyobb projektmunka 
alkalmazásával jutnak közelebb az általuk is érdekesnek tartott témákhoz. 

A természetismeret munkacsoport által szervezett Erdei Iskola egyes programjai 
szintén kapcsolatba hozhatóak az egészségneveléssel (gyógynövények ismerete, kirándulás az 
erdőben, stb.). 

A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia egyik fejezete az egészségneveléssel 
foglalkozik. A Stratégia szerint a közoktatási intézményeinkben meg kell teremteni a 
feltételeket a következő egészségnevelési feladatok megoldásához: 

• a szenvedélybetegségek megelőzése pl. egészséges tevékenységek örömforrásként 
történő megélésével, mentálhigiénés neveléssel (pozitív értékrend, reális énkép, 
önbizalom, pozitív önértékelés életkoradekvát megvalósítása, döntéshozatali, 
konfliktuskezelői képességek fejlesztése 

• mint a közoktatási törvény is megfogalmazza, 3 éves kortól a mindennapos testnevelés 
biztosítása, a test- és mozgáskultúra fejlesztése és a testedzés lehetőségének biztosítása 

• egészséges táplálkozási szokások kialakítása, rokonszenvessé tétele, egészséges 
élelmiszerek, biotermékek iránti igény felkeltése, a közétkeztetésbe való bevezetése 

• az egészséges napi, heti, évszakos ritmus kialakítása 

• szexuális felvilágosítás, felelős nemi magatartás alakítása 

• fertőző betegségek, nemi úton terjedő betegségek megelőzése 

• beteg társaik elfogadása és segítése 

• a reklámpszichológia alapjainak megismerése, az iskolai reklámok alapos 
megválogatása 

• kisállattartási, állatgondozási alapismeretek, egészségügyi vonatkozásaik 

• növényfajismeret bővítése gyógyhatású, mérgező, allergiát kiváltó fajok 
megismertetésével 

• tapasztalatszerzés arról, hogy a tanulók hogyan érvényesíthetik jogaikat egészségük 
megőrzése érdekében, milyen magatartási technikákat alkalmazhatnak ehhez, hogyan 
határolódhatnak el a veszélyhelyzetektől. 

A testkultúra tantárgyon belül iskolánkban az egészségnevelést az alábbi módon 
igyekszünk megvalósítani. A különböző sportágakon kívül elméleti képzésben is részt 
vesznek diákjaink egy ún. életmód blokkal, ahol is a már fent megemlített egészségnevelési 
témakörökkel (pl. szenvedélybetegségek, törekvés az egészséges táplálkozás igényének 
kialakítására, a szexuális kultúra kialakítása, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésének 
lehetőségei)  foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak a városi 
életmódjukat kompenzálván minél több alkalmuk nyíljon a szabad levegőn való 
tartózkodásra. Mindezek érdekében különböző sportprogramokat szervezünk; mint pl. a Nagy 
Durranás elnevezésű háromnapos sportesemény; melyen futva, kerékpározva vagy felváltva a 
kerékpározást a futással több száz km-t teszünk meg együtt, tanárok és diákok. A másik 
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nagyobb sportrendezvényünk a minden évben megszervezésre kerülő sítábor, ahol szinte 
egész nap friss levegőn tartózkodva tapasztalhatják meg a téli sportok hasznosságát. Ezekkel a 
rendezvényekkel és az életmód blokkal próbáljuk meg kialakítani tanulóinkban, hogy 
egészségesebb és teljesebb életet tudjanak élni, kritikusan szemléljék cselekedeteiket, 
tudatosan törekedjenek a jó egészségi állapotuk fenntartására, s változtatni tudjanak az 
életmódjuk egy-egy helytelen, káros összetevőin. Testkultúra tanáraink személyes 
példamutatásukkal ösztönzik a diákokat az egészségmegőrzésük tekintetében.                        
Az utóbbi években megnövekedő gerincbántalmak és mozgásszegény életmód következtében 
egyre fontosabbnak érezzük, hogy diákjaink prevenciós és korrekciós foglalkozásokon 
vehessenek rész, azért az egészségnevelés másik kiemelkedő fontosságú feladatának tartjuk, 
hogy megelőzzük és korrigáljuk a tanulók tartáshibáit, gerincproblémáit. Szakképzett 
kollégánk rendszeresen vezet gerinctorna foglalkozásokat, melyet az iskolaorvossal való 
folyamatos kapcsolattartás kísér. 

A Közgazdasági Politechnikumban a fenti feltételek adottak és az iskola tanárai és 
munkatársai azon munkálkodnak, hogy maradéktalanul teljesíteni lehessen ezeket a 
feltételeket. 
 

Emberismeret 
Az emberismereti tartalmak több munkacsoport és tantárgy között oszlik meg a 

Közgazdasági Politechnikumban. Iskolánk célja az, hogy korszerű, történeti-antropológiai és 
kulturális szempontok szerint árnyalt emberkép alakuljon ki a tanulási folyamat során. 

Az emberismeret szorosan kötődik a társadalmi folyamatokhoz, tehát a környezeti 
neveléshez is. Iskolánk pedig megpróbálja érvényesíteni a környezeti nevelés 
társadalomorientáltságát, vagyis azt, hogy a környezeti problémák, feladatok, a 
szemléletformálás, a környezettudatos magatartás kialakítása elsősorban társadalmi viszonyok 
formálásával lehetséges, s mindenekelőtt az emberi társadalmak felelősségét kell felvetni ezen 
a nevelési területen. nevelési egységek segítségével. 

A társadalom, a gazdaság és a természet viszonyának története, kapcsolódási pontjai 
és a köztük feszülő ellentmondásoknak szintén van emberismereti tartalma. 

Az emberismeretnek fontos része az emberi természettel való foglalkozás, törődés. 
Ennek evolúciós, evolúciós-pszichológiai, humán-etológiai és egyéb társadalomtudományi 
megközelítési is lehetségesek, melyek valamelyest megjelennek a természetismeret tantárgy 
tartalmi követelményeiben. 

Ezeknél a témáknál az igen gyakori módszerek közé a cikkfeldolgozás, a 
csoportmunka és a vita tartozik. Ez a fajta tanulási környezet ugyanis jobban inspirálja a 
diákokat saját sztereotípiáik elmondására. A tévhitek és hibás megközelítések kiküszöbölését 
pedig gyakorlatilag maguk végzik el, fogalmazzák meg. 

Kiemelt szerepe van ennél a témakörnél az emberi kommunikációnak. Ha erről a 
témáról van szó, legjobb ha a tanulási környezet is hasonló: kommunikatív csoportok és 
egyének együttes munkájából tevődik össze leginkább. 

Az önismereti fejlődésnél is fontos szerepe van az emberismereti tartalmaknak. Itt is 
szerepel sok tévhit és a feltáró, kutató munkák során (pl. projekt módszer alkalmazása, iskolai 
közvélemény kutatás megszervezése, stb.) az önbizalom növelése és a helyesebb önértékelés 
kialakítása is létrejöhet. 

Az emberi testtel való viszony szintén lehet igen sokrétű. Létezik ennek művészi, 
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anatómiai és kulturális megközelítése is. Természetismeret órákon ezeket a szempontokat sem 
mulasztják el körüljárni a diákok, miközben itt hangsúlyosak a biológiai tartalmak is. 

Ezeknél a témáknál fontos szerepe lehet a legkülönfélébb filmeknek és a 
könyvtárazásnak, könyvolvasásnak is. Az egyéni feltáró munka és a látvány összekapcsolása 
igen gyümölcsöző lehet a tanulási folyamat során. 

 

 

A társadalomismeret tantárgy és tanulási környezete 
Kapcsolatok, hasonlóságok a természetismerettel 

Bevezetés: 

A Közgazdasági Politechnikum társadalomismeret munkacsoportja által kifejlesztett integrált 
TÁRSADALOMISMERET tárgy megfelel a NAT „Ember és társadalom” 
műveltségterületében megfogalmazott elvárásoknak. A program a hagyományos értelemben 
vett történelem szaktárgyon túl számos egyéb társadalomtudomány (gazdaságtörténet, 
életmód, vallástörténet, jogtörténet, szociológia, politológia stb.) alapvető elemeit 
tartalmazza. A „Társadalomismeret” tárgy jelentős mértékben kapcsolódik a NAT „Magyar 
nyelv és irodalom”, „Művészetek”, „Ember a természetben”, illetve „Földünk-környezetünk” 
műveltségterületeihez. A közös tartalmakat a szaktárgyak szerint tagolt oktatási folyamatban a 
Közgazdasági Politechnikum természetismeret, közgazdaságtan és művészetismeret 
munkacsoportja által kifejlesztett tananyagokkal összhangban dolgozzuk fel. 

A társadalomismeret tanterv tematikailag megfelel a kétszintű (történelem) érettségi 
követelményeinek. Évfolyamokra lebontott szerkezete a hat, illetve négyosztályos képzés 
szerint eltérő. 

Az iskola és a tárgy sajátos profiljának megfelelően az előírtnál nagyobb súlyt kap a 
gazdasági folyamatok, illetve a gazdaságtörténet tanulmányozása, továbbá a jelenelvűség 
és a jelenre való folyamatos reflexió szempontjának érvényesítése. 

Tanulóink a 10. évfolyam végén komplex záróvizsgát tesznek. 
A 11-12. évfolyamon diákjaink a kétszintű érettségi előírásokhoz igazodva választhatnak, 
hogy a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő képzésben kívánnak részt venni. 

A program elsajátításához kifejlesztett taneszközök homogén és vegyes, szociálisan hátrányos 
vagy kedvezőbb összetételű csoportok esetén egyaránt sikerrel alkalmazhatóak. Fontos, hogy 
a tanításra vállalkozó pedagógus, munkaközösség önképzés és továbbképzés formájában 
tanulmányozza az “Ember és társadalom”, illetve “Földünk-környezetünk” műveltségi 
területek új, eddig az iskolai oktatásban kevéssé alkalmazott elemeit (szociológiai, 
politológiai, gazdálkodási, embertani, interkulturális ismeretek; interaktív oktatási technikák 
stb.). 

A tananyagok szerkezete: 

• Az egyes leckék nem túlságosan hosszúak (maximum három oldalasak). A szöveget 
vizuálisan és tartalmilag gyakran törik meg új bekezdések, más betűtípussal szedett 
kiemelések, képek, amelyek nem egyszerűen illusztrálnak, hanem fontos információk 
hordozói, táblázatok, térképek, forrásrészletek. 
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• Gyakran előfordulnak hosszabb források, olvasmányok, amelyeket tanórán csoportmunka 
formájában, vagy önkéntesen vállalható kiselőadás formájában dolgozunk fel. (Pl. 
Részletek Hammurapi törvényeiből tematikusan csoportosítva; az ókori kínai faluközösség 
életének bemutatása a Dalok könyvén keresztül; a görög-perzsa háborúk csatái 
Hérodotosz segítségével; lovagkori életmódtörténeti olvasmányok stb.) 

• Minden lecke után feladatok következnek, amelyeket változatos formában (egyéni, 
pármunka, csoportmunka; kötelező és választható feladatok; órai, illetve tanórán kívüli 
tevékenység) építünk be a feldolgozásba. A feladatoknak három alapvető típusa van: 

• A „Házi feladat” otthon önállóan elkészíthető. Egy-egy feladatot írásban szoktunk 
kérni. 

• A „Gondolkozz el rajta” – elsősorban az emlékezetet, a kreativitást, a kooperációt, a 
tájékozottságot, az asszociációs képességet és jelenismeretet teszi próbára. 

• A „Kérdések és feladatok” a tanulási folyamatot segítik. Önellenőrzésre, kontrollra, 
ismétlésre adnak alkalmat. 

Értékelés: 

A tananyag elsajátításának, a tanulói aktivitás mérésének változatos, mindenki számára 
kötelező, illetve egyénre szabott lehetséges mérési módjai vannak. Az értékelésben 
megjelenik mind az egyéni, mind a csoportmunkában nyújtott teljesítmény. A fiatalabb 
korosztályoknak egyrészt a játékos, gyakorlati jellegű feldolgozások nagyobb arányban 
ajánlhatóak, másrészt az önkéntes, illetve iskolán kívüli feladatok esetében a pedagógus 
segítsége fokozottabban kell, hogy érvényesüljön. 

Az egyéni értékelés kötelező és lehetséges módjai: 

• Szóbeli felelet (akár egy téma bemutatása, akár egy történelmi-társadalmi probléma 
felvezetése köré szerveződhet) 

• Témazáró dolgozat (egy-egy korszak lezárásakor). 
• Rövid írásbeli számonkérés (kb. 20 percben: adatok, események, nevek pontos 

rögzítéséhez, topográfiai ismeretek rutinos alkalmazásához) 
• A tananyag feldolgozását segítő múzeumi kutatólap kitöltése (a helyi lehetőségek 

függvényében; a helytörténet tanulmányozásához, tananyagba történő beépítéséhez is 
ajánlható) 

• A korszakhoz kapcsolódó cikkek, szakirodalomból vett részletek segítségével kiselőadás 
(önkéntes vállalás, egyéni érdeklődés esetén) 

• Egy-egy korszakhoz kötődő művészfilm kapcsán írt esszé megadott szempontok alapján. 
(Az órakeret terhére nem igazán vállalható, az esetleges óracserék miatt technikailag is 
nehézkes. Egy működő iskolai filmklubhoz vagy szakkörhöz illeszthető leginkább.) 

Feltételek: 

• vetítésre alkalmas terem (ha ez állandóan megoldhatatlan, akkor alkalomszerűen, amikor a 
tananyag kívánja) 

• falitérképek 
• szakkönyvtár 
• szöveggyűjtemények 
• TELEVIDEO-kazetták (pl.: a „Századunk nagy napjai“ c. összeállítás a XX. század 

tanulmányozásához) 
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• a Rubicon, História, HVG folyóiratok, mint segédanyagok 

Csoportlétszám: 

• legalább 15, legfeljebb 30 fő; 
(30 fő felett nagyon nehéz a módszertanilag alapvető csoportmunka alkalmazása, mivel 5-6 
főnél több diák egy csoportban nem igazán tud együtt dolgozni. Ha pedig öt csoportnál több 
dolgozik együtt, a közös megbeszélés elhúzódhat, az óra szétesik. Másrészt három csoport 
léte minimálisan indokolt, hogy differenciált munka folyhasson. Ezek a szempontok 
indokolják a tanulócsoportok létszámának határait.) 

Módszertani megoldások, munkáltató feladatok 

A tananyagok feladattípusai 

A „házi feladat” néhány változata 
• Keresd meg az Értelmező Szótárban a … kifejezéseket! A pontos meghatározásokat 

vezesd át a füzetbe! 
• Irj össze minél több mai eszközt, amelynek alapanyaga „egyszerű” természetes anyag! 
• Készítsd el a füzetedbe a Te anyajogú illetve apajogú nemzetséged ábráját! Melyiket 

könnyebb összegyűjteni? 
• Foglald össze a saját szavaiddal… - keresd ki az Értelmező Szótárból – vesd össze a két 

meghatározást! 
• Számold ki – népsűrűség 
• Írj két mondatot az idegen szó jelentésének értelmezésére! 
• Nézz utána, hogy pontosan hogyan készül a vályogtégla! 
• Nézz utána – monszun éghajlat, zebu, gyapot! 
• Számold ki, hogy mekkora a knósszoszi palota területe! 
• Idegen Szavak Szótára – pejoratív – keress öt, ma használatos névszót vagy igét, 

amelyeknek pejoratív a jelentése! 
• Ismételd át, amit a … -ról tanultál! 
• Gyűjts olyan szavakat, amelyek a … szóból származnak! 
• Keress három azonos, valamint három különböző vonást az ókori és a modern … 

próbáld megindokolni, hogy mi lehet az azonosságok és a különbségek oka! 
• Próbáld meg kideríteni, hogy a Szolón által meghatározott jövedelmek ma hány 

forintnak felelnek meg! Kutatásod eredményét ábrázold a füzetben egy táblázatban! 
• Járj utána, mi jellemző a mai magyar választókörzetekre! Hogyan vélekednél arról, ha 

valaki az athénihez hasonló módon akarná átnevezni? Támogatnád őt? Válaszodat 
indokold meg! 

• Járj utána, hogy vannak-e vámok a mai Magyarországon! 
 
A „Gondolkozz el rajta!” feladattípus néhány változata 
• Vajon miért váltott ki felháborodást az ember és az emberszabásúak rokonságának 

felvetése? 
• Mit jelent a „rasszizmus” fogalma? Kire használjuk a „rasszista” megjelölést? 
• Melyek a mai eszközkészítés jellegzetes anyagai? 
• Mennyire van jelen a hagyományos férfi-női munkamegosztás a Ti családotokban? Mi 

erről a véleményed? 
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• Ha októbertől együtt akarna élni a Te nemzetséged, akkor sokaknak kellene költözködni? 
• Gyűjtsd össze, hogy pontosan mit pakolnál össze, ha a jövőben nomád körülmények 

között kellene élned és maximum két nagy bőröndöt vihetnél! Sorold fel azokat a 
dolgokat, amelyekkel képtelen lennél állandóan vándorolni! Mi hiányozna legjobban 
közülük? 

• Ma miben mérjük a gazdaságot? 
• Melyik szó a … kifejezés ellentéte? Mikor , milyen értelemben használjuk? 
• Ma mely szervezetek, intézmények … (foglalkoznak….)? Honnan szerezhetünk 

információt róluk? 
• … (valamivel kapcsolatban)  Próbálj megfogalmazni egy-két jelentős érvet! 
• Forráselemzés – egyiptomi vallás  -  Halottak Könyve 

• melyek azok az erkölcsi elvek, amelyeket ma is fontosnak tartunk? 

• van-e olyan bűn, amelyet ma már hivatalosan nem kezelünk annak? 
• Ismersz-e hasonló konfliktust más történetből? 
• Lehetséges lenne a modern világban, hogy „kasztok” alakuljanak ki a foglalkozási 

csoportok alapján? Indokolj! 
• Mi a mai állampolgárság tartalma Magyarországon? 
• Milyen érveket tudnál felsorolni az (egy bizonyos) állítás mellett, illetve ellene? 
• Hogyan szerveznél meg egy cserépszavazást Magyarországon? Készíts részletes tervet a 

lebonyolításhoz! 
• Spárta – mai gyermekvédelem, szülői hatalom, családtervezés. 
• Ha ma sem lenne tankötelezettség , miben lenne más a mi világunk? 
 
A „Kérdések, feladatok” feladattípus néhány változata 
• Hol találták meg a …… leleteket? 
• Melyik mai országban található ez a hely? (Földrajzi Atlasz, mint segédeszköz) 
• Keresd meg a Történelmi Atlaszban…. oldalon…! 
• Mit jelent a …… kifejezés? 
• Hol ……? 
• Mikor ……? 
• Sorold fel ……! 
• Kiket jelöl a …… kifejezés? 
• Foglald össze ……! 
• Időrend szerint sorold fel! 
• Mondd el ……! 
• Keress példákat ……! 
• Hogyan mondjuk idegen szóval? 
• Magyarázd el a …… fogalmát! 
• Sorold fel az ……intézményeket! 
• Indokold a …….! 
• Határozd meg, hogy mit jelent ……! 
• Említs néhány példát ……! 
• Hogyan készül ……? 
• Hogyan keletkezett …….? 
• Hogyan működik ……..? 
• Hogyan lehet datálni …….? 
• Mire következtetsz abból …….? 
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• Hallottál már előző tanulmányaid során …….? 
• Húzd alá a szövegben a ……. vonatkozó információkat! 
 
Az órai feldolgozáshoz kapcsolódó egyéb feladattípusok: 
Írásban vagy szóban megoldandó feladatok (egyéni vagy pármunka) 

• vázlatírás a lecke szövege alapján 
• értő olvasás gyakorlása 
• hiányos szövegrészlet kiegészítése a tanult tananyag alapján 
• szóbeli felelet, kiselőadás 
• hamis-igaz állítások 
• totó 
• keresztrejtvény 
• a Történelmi Atlasz ábrája alapján készíts táblázatot a füzetedben! 
• olvasd le az ábráról az időpontokat, ábrázold a füzetedben! 
• információk, szövegelemek szempontok szerinti táblázatba foglalása 
• az ékírásos sumer írásjegyek segítségével fogalmazz meg egy-két rövid üzenetet – 

padtársaddal próbáljátok elolvasni egymás üzenetét! 
• Hammurapi törvényei – hogyan számolna be a kormányzati feladatok elvégzéséről egy 

mai miniszterelnök? – készíts rövid beszámolót! 
Melyek a kölcsönfelvétel feltételei ma Magyarországon? Mennyi a kamat? 

Keress olyan törvényt, ami a mai napig érvényes! 
Hogy hívják ma ……? 

Mi a hasonlóság és a különbség a korabeli és a mai pénz között? 

• Történelmi Atlasz – különböző helyszínek távolságának megmérése 
 
A csoportmunka lehetséges formái: 
Adott téma problémacentrikus feldolgozása tanulócsoportokban megadott szempontok szerint 
(forráselemzés vagy más típusú szövegek elemzése, esetleg órán bemutatott filmrészlet 
feldolgozása). 

Csoportos gyakorlati tevékenység (valamely történelmi-társadalmi helyzet, konfliktus 
megjelenítése vagy arról folytatott vita). 

Csoportos vetélkedő: az adott korszak komplex megközelítése: a tematikai tudnivalókon túl a 
jellegzetes öltözködés, ételek, élethelyzetek bemutatása kötetlen, játékos keretben. 

A szibériai hantik élete; segédanyag: szövegrészletek Kerezsi Ágnes néprajzkutató „Hideg 
ország varázslói” című könyvéből (Bp. 1996) 

A diákok négy csoportban (A-B-C-D) dolgoznak; a mellékelt feladatleírás 
alapján 
Megjegyzés: a feladatok leírásában szereplő „GER” a tananyagban a „Gondolkozz el rajta!” 
feladatok között szereplő, megfelelő sorszámú kérdésre utal. A szövegrészleteket a „Kora 
középkori Magyarország” c. tananyag jelölt részei tartalmazzák. 

A feladatra szánt időkeret: kb. 45 perc. Lehetséges azonban, hogy a bemutatókra csak a 
következő tanórán jut idő. 
(megjegyzés: B, C, D feladatlapok mellékletben) 
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Csoportmunka     - A szibériai hantik  -  Gyermeknevelés 

A csoport 

Szöveg. 19-21. old. 

Feladatok: 
1. Mindenki önállóan olvassa el a szöveget! (5 perc) 
2. Beszéljétek meg, hogy mi a válasz a GER/1. feladatra! (2 perc) 
3. A csoport kisebb csoportokra bomlik: 

3.1. Egy diák néhány pontos vázlatot készít a neveléssel kapcsolatos legfontosabb 
sajátosságokról (10 perc) 

3.2. A többiek két kisebb csoportot alakítanak: 
3.2.1. A csoport megbeszéli-megoldja a GER/2. feladatot: részletesen az érveket, 

ellenérveket, majd ki kell alakítani a csoport véleményét (10 perc) 
3.2.2.. A csoport megbeszéli-megoldja a GER/3. feladatot: részletesen össze kell írni 
az érveket, ellenérveket, majd ki kell alakítani a csoport véleményét (10 perc) 

4. A csoportok összeülnek a „B” csoportból azokkal, akik ugyanazt a feladatot oldották meg. 
(10 perc) 
4.1. Egyeztetik az érveket, ellenérveket és a véleményeket. 
4.2. Meg kell határozniuk, hogy a két csoport munkájában milyen hasonló és milyen 

különböző gondolatokat észleltek. 
4.3. Közös megoldást kell kidolgozniuk. 
4.3. Az egyeztetés eredményét írásban rögzítik. 
4.4. A pármunkában dolgozók egy képviselőt, a csoportok pedig egy-egy  szóvivőt 

választanak. 
5. Bemutatás (2-2-2 perc) 

5.1. A tartalmi összefoglalót készítő diákok képviselője ismerteti a gyereknevelés 
legfontosabb  sajátosságait. 
5.2.. A szóvivő ismerteti a közös megoldást. (GER/2) 
5.3.. A másik  szóvivő ismerteti a közös megoldást. (GER/3) 

 
 

. 
 

• Képzeljétek el, hogy egy polisz küldötteként Püthia elé járultok, hogy jóslatot 
kérjetek egy gyarmatváros alapításával kapcsolatban! Játsszátok el a jelenetet! 
Ügyeljetek a történeti hűségre! 

• Sorshúzással alkossatok két csoportot. Vitassátok meg, hogy az ókori görög 
családmodell jó vagy rossz! Az egyik csoport mellette, a másik ellene érveljen! 

Amit a felfedezésekről tudunk... (csoportos vetélkedő a „Nagy felfedezések kora” c. kötetből 
/Új Képes Történelem sorozat/). 

Filmek, filmrészletek  

A módszertani keretek kidolgozásával minden esetben megkíséreljük, hogy a „film” ne 
váljon szimpla mozivá. A filmes anyagok alkalmazásának lehetséges terepe az órai munka, 
illetve (11-12. évfolyamon) az otthoni, önálló kutatómunka. Utóbbi esetben a kölcsönzés 
lehetőségét biztosítjuk. 
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Miután a „film” nem közvetlenül számon kérhető tananyag  -  nem lehet pótolni vagy feladni, 
mint egy leckét,  -  ezért másra nem jó, csak arra, hogy készséget fejlesszünk vele, méghozzá 
az adott szituációban. Erre viszont igen alkalmas, mert a mai kulturális szokásoknak 
megfelelően film esetén a gyerekek könnyebben munkára foghatóak, mint egy nagyon 
érdekes; akár a filmnél jóval érdekesebb szöveg esetében. 

A filmes feladatok-feladatlapok kidolgozása azért igényel speciális figyelmet, mert meg kell 
oldani a látottak visszacsatolását a konkrét tananyaghoz: egységes képpé álljon össze a kétféle 
ismerethalmaz és semmiképpen ne adódhasson ellentmondás, vagy bántóan hiányzó logikai 
láncszem. 

Lehetséges példa: a diákok megnéznek egy 10 perces filmet az emberré válásról (7., illetve 
9. évfolyam); csoportos munkában kitöltik a kutatólapot. Majd: akár ezen az órán, akár a 
következőn az aktuális lecke szövegéről az alapvető ismeretek birtokában maguk 
készítenek a füzetbe vázlatot. 

(Tehát: alkalmazzák a megtanult ismereteket; fejlődik összegző képességük stb.) 

7-11. évfolyamon a filmek szerepe elsősorban az igényes „ismeretterjesztés”; a kulturális, 
vallási, életmódbeli sokszínűség ábrázolásának élvezetes kellékei. 

A dokumentumfilmek szerepe  -  a technikai háttér miatt  -  a XX. század 
tanulmányozásában döntő. (12. évfolyam) 
Természetesen a 7-11. évfolyamon is előfordulhatnak történelmi filmek. DE: itt az 
arányokra nagyon vigyázni kell, mert egy történelmi film akár többet árthat, mint használ; 
(a társadalomismeret oktatásban.) 

Miután a „nagy” történelmi alakok megörökítése sokszor a valamilyen előjelű manipuláció 
csapdájába esik, ezért általában hálásabb terepet nyújtanak azok a történelmi-társadalmi 
közeget ábrázoló filmek: 

• ahol fiktív szereplők   -  akár kisemberek  -  mozognak; de hiteles a megjelenített 
társadalmi szituáció és különösen a korszak hangulata, miliője (Hyppolit a lakáj, 
Sörgyári capriccio, Az utolsó metró stb.) 

• ahol hiteles forrásanyag alapján, korabeli dokumentumokkal kiegészített feldolgozás 
született (pl.: Vörös grófnő) 

• ahol egy sajátos korszak életérzése-filozófiája teremtett egyedi értelmezést (pl.: Jézus 
Krisztus Szupersztár) 

A feldolgozásban alkalmazott filmes anyagok típusai : 
1. Tematikus részletek egy bizonyos tárgykör kiegészítésére; (ismeretterjesztő filmek 

témához kiválasztott 5-20 perces részletei) 
2. Dokumentumfilm részletek (5-20 perc/részlet; ez egyben tematikus részlet 

természetesen, viszont eredeti dokumentum; technikai okokból a XX. század 
feldolgozásához) 

3. Korrajz-dokumentum kiegészítések (játékfilmek) 
1-2-3. Az általános képzésben az órai tevékenység része 

4. Bónusz-feladatok (a kölcsönzés lehetőségével; adott esetben a 3. pont alatti játékfilmek, 
ha azok megnézésére órán nem jut idő; vagy óra- és csoportszervezési okokból nem tűnik 
kívánatosnak) 

5. Fakultáció: tematikus részletek, dokumentumok és korrajz-dokumentumok meghatározott 
forgatókönyv és tematika szerint egy-egy tanévre 
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Feldolgozási módszer:  
A gyerekek megnézik a rövid, néhány perces (max. 20 perc) filmrészletet, egyénileg vagy 
csoportosan megválaszolják a feladatlap kérdéseit, újra filmnézés, korrekció.  

Értékelés: a „beszoktatási” szakaszban (a 7. évfolyam elején) láttamozás, plusz, kisötös. 

Később: kisjegyekkel; 

„Bonyolultabb” típus  -  7. évfolyam  -  Természeti népek   -  A busmanok 

(Segédanyag: „Az istenek a fejükre estek” c. filmből tematikusan összevágott 20 perc)  

1. Hol laknak a busmanok? 
2. Mutasd be, hogyan jutnak vízhez a busmanok a sivatagban! 
3. Vázold, hogy miben alkalmazkodott a busmanok szervezete, testfelépítése a sivatagi 

életmódhoz! 
4. Miért jókedvűek és optimisták a busmanok? 
5. Hogyan magyarázzák a busmanok a világ jelenségeit? Mondj erre példát! 
6. Miben különbözik a vadászat az általunk megszokottól? 
7. Milyen a busmanok és az állatvilág kapcsolata? Szerinted ez furcsa? Indolkolj! 
8. Miért okoz konfliktust az üveg? 
9. Meg tudják-e oldani ezt a konfliktust? Mi ennek az oka? 
10. Miért csúnya egy fehér nő egy busman szemében? 
11. Milyennek tartja a busman a fehérek beszédét? 
12. Miért tartja isteneknek a fehéreket? 
13. Szerinted bűnös-e a busman? Hogyan ítélkeznél, ha Te lennél a bíró? Pontosan mit 

mondanál? 
 
Alapvető feldolgozási módszer: kutatólap, kutatási szempontrendszer alapján elkészített 
esszé vagy a kutatólap, kutatási szempontrendszer alapján órai megbeszélés (csoportmunka, 
majd plenáris összegzés).  
Amennyiben írásbeli önálló elemzés; otthoni munka: nem szempontok szerint, hanem 
összefüggő esszé formájában integrálja a szempontokra adott válaszokat, megközelítési 
lehetőségeket. Terjedelme: kb. 3 gépelt oldal; számítógépen elkészítve. Értékelése: 
bónuszpontok formájában. 
 

Témahét  -  középkor 
 
A témahét a Közgazdasági Politechnikum sajátos iskolai, tanórán kívüli programja. A 
témahetek három naposak és a 7-11. évfolyamokon meghatározott rendszerben zajlanak. A 
társadalomismeret munkacsoport a 8. évfolyam (hatosztályos képzés) számára szervezi a 
témahetet, amely a középkorral kapcsolatos tanulmányokat összegzi, illetve készíti elő. (A 
témahét időszakában a diákok befejezték a középkorral kapcsolatos egyetemes történeti 
tanulmányaikat. A magyar középkorral azonban csak a kilencedik év szeptemberében 
kezdenek el foglalkozni.) 
A témahét forgatókönyvét akkor alakítottuk ki, amikor az első, hatosztályos képzésben 
résztvevő évfolyam nyolcadikba lépett: 

A TÉMAHÉT  
Társadalomismeret (8. évfolyam) 

 

1. nap - 2003. május 12. (szerda) 
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IDŐ PROGRAM ANYAGIGÉNY+KÖLTSÉG HELYSZÍN 
8:30-11:30 Budai Vár  -  kutatólappal  -  25 fő kutatólap  -  nyomda Budai Várnegyed 
10:00-
11:30 

Nemzeti Múzeum  -  kutatólappal  -  25 fő kutatólap  -  nyomda Nemzeti Múzeum 

12:00-
12:30 

A témahét megnyitása nincs A/17 

12:30-
13:00 

Fakultatív ebéd  Ebédlő 

13:00-
15:00 

Várjáték, lovagi torna nincs Tornaház, nagyterem 

 
 

2. NAP - 2003. május 13. (csütörtök) 
IDŐ PROGRAM ANYAGIGÉNY+ KÖLTSÉG TEREM 
8:30-11:30 Budai Vár  -  kutatólappal  -  25 fő kutatólap  -  nyomda Budai Várnegyed 
10:00-
11:30 

Nemzeti Múzeum  -  kutatólappal  -  25 fő kutatólap  -  nyomda Nemzeti Múzeum 

12:00-
13:30 

Csoportfoglalkozások 
agyag makett, címer 
ólomüvegezés 
ruha, ékszer 
színház 
term. tudomány 

előirányzott költség: 
összesen: 20.000 Ft 
nyersanyagok 
alapanyagok 
alapanyagok 

 
Műhely 
A/17 
A/19 
A/16 
A/14  

13:30-
14:00 

Fakultatív ebéd   

14:00-
15:15 

Középkori zene- és hangszertörténet, énekek, 
táncok 

a két előadó tiszteletdíja 
(előirányzott költség: 10.000 
Ft+ÁFA) 

A/25 

 

3. NAP - 2003. május 14. (péntek)  
 
IDŐ PROGRAM ANYAGIGÉNY+KÖLTSÉG HELYSZÍN 
8:30-10:30 Csoportfoglalkozások 

 
agyag makett, címer 
ólomüvegezés 
ruha, ékszer 
színház 
term. tudomány 

Előirányzott költség: összesen: 
20.000 Ft 
Nyersanyagok 
Alapanyagok 
Alapanyagok 

 
 
Műhely 
A/17 
A/19 
A/16 
A/14  

10:30-11:00 Szünet   
11:00-12:30 Középkori vetélkedő Jutalmak   -  csokoládé 

(az alapanyag-költségekre 
meghatározott kereten belül) 

A/17 
 
A/19 

12:30-13:00 Lakoma Keret: 60x400 Ft 
Összesen: 24.000 Ft 
 

Ebédlő 

13:00-14:30 A témahét lezárása, bemutatók Az oklevelek költségei A/17 
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A diákokat körülbelül két héttel 
korábban az osztályidőn 
(osztályfőnöki órán) 
tájékoztatjuk a rendezvény 
részletes információiról. 
Ugyanekkor jelentkezhetnek a 
csoportbontások szerint működő 
programokra is. 
(tájékoztató levél mellékletben) 
 
 
 
 
 
 

 
Falukutatás  
(A 11. évfolyam tanulmányi kirándulásának programja) 
A program leírását a diákok számára összeállított kutatólap tartalmazza. 

KUTATÁSI FELADAT 
(2004/2005 11. évfolyam  -  I. negyed) 

Falukutatás 
Ebben az évben tanulmányi kirándulásra az ország különböző tájaira mentek. A 

kiránduláson szerzett ismereteiteket jól felhasználhatjátok majd mind idén, az életmód- és 
településtörténet tárgyalásakor, mind jövőre, a közelmúlt és jelenismeret tanulmányozásakor. 
A három nap alatt az a célunk, hogy minél mélyebben megismerjétek annak a helynek múltját 
és jelenét, ahol megfordultok. A feladatok a helyszínnek megfelelően bővíthetőek, 
módosíthatóak: ötleteitekre, kíváncsiságotokra mindenképpen számítunk. Nyugodtan 
túlléphettek hát szempontjainkon; hiszen a teljesség ebben a témában szinte lehetetlen. 

Javasolt munkamódszer: 5-6 fős csoportokban dolgozzatok. (Ha egy településen csak egy 
csoport munkálkodik, akkor 2000-3000 fős falu esetében az egy csoportban dolgozók száma 
10-12 is lehet.) 

Először is járjátok végig a falut! Mindenképpen mérjétek fel saját szemetekkel a 
település beosztását, útviszonyait, infrastuktúráját; a lakókörzetek általános képét, a 
középületek állagát, a szolgáltató intézmények meglétét vagy hiányát, az üzletek választékát! 
Készítsetek térképvázlatot! Ha kialakult egy általános benyomásotok, akkor lépjetek csak 
tovább! 

Készítsetek interjút minden olyan személlyel, aki hivatása folytán tájékozott a 
település viszonyaival kapcsolatban. (Pl.: a polgármesteri hivatal dolgozói, az önkormányzat 
képviselőtestületének tagjai, intézményvezetők: polgármesterek, iskolaigazgatók, 
óvodavezetők, művelődési házak igazgatói; könyvtárosok, orvosok, a helyi egyházak papjai.) 
Ezen túl próbáljatok meg minél több lakost szóra bírni úgy, hogy “reprezentatív” mintát 
kapjatok a település különböző társadalmi rétegeiből: nem, életkor, iskolázottság, foglalkozás, 
anyagi helyzet, esetleg nemzetiség szerint. 

A munkát természetesen alaposan, de ne rossz értelemben vett “rámenősséggel” 
végezzétek: a nyilatkozókkal szemben mindig legyetek udvariasak; különösen, ha kérdésetek 
személyes jellegű. Sohase mulasszátok el interjúalanyaitokkal közölni, hogy kik vagytok és 
milyen céllal végzitek a felmérést. Legyen nálatok a kutatólap és rögtön az elején tisztázzátok 
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az anonimitást. Saját pozitív, illetve negatív véleményetektől függetlenül igyekezzetek 
pártatlanul kérdezni; a tényekre összpontosítani. Ne lepődjetek meg, ha egy-egy dologban a 
nyilatkozók többféle véleményt fogalmaznak meg; ilyen helyzetben is mindenképp 
maradjatok tapintatosak! (Az interjúalanyt nem meggyőzni, hanem kérdezni kell.) 

A válaszok lényegét célszerű írásban rögzíteni; esetleg vihettek magnót; használatához 
azonban az interjúalanyok engedélyét külön kérnetek kell. Mindez a későbbi munkát nagyban 
megkönnyíti. A csoport “osztódhat” a nap folyamán: nem kell mindenhova mindenkinek 
menni. Persze a kapcsolatot azért időről időre tartsátok (jó, ha mindenkinek van órája és sűrűn 
randevúztok). Ha a csoport munkamegosztásban dolgozik, akkor okvetlen készítsetek 
feljegyzéseket és a felmérés befejeztével részletesen egyeztessetek, hogy az egyéni kutatás is 
közkinccsé váljon! 

A végső összeállítást itthon, mindenki egyénileg dolgozza ki: ebben természetesen 
jelenjen meg a csoport eredménye, de ezen túl saját tapasztalatotok is kapjon hangsúlyt; 
hiszen valószínűleg Ti magatok sem ítéltek meg mindent azonos módon. (Arról nem is 
beszélve, hogy “fővárosi” világotok szemszögéből egy csomó dolgot eleve másképp láttok, 
mint a helybéliek.) Egyaránt fontos tehát a felmérés statisztikai hitelessége és a hozzá fűzött 
“szakszerű” értékelés, továbbá saját szubjektív benyomásaitok is. 

A kutatásban való részvétel és a feldolgozás elkészítése mindenki számára kötelező. A 
3-5 oldalas értekezést számítógépen megszerkesztve a szükséges dokumentációval (rajzok, 
alaprajzok, térképvázlatok, esetleg fényképek) együtt legkésőbb szeptember 15-ig (szerda) 
adjátok át szaktanárotoknak. 

(Kutatási szempontrendszer mellékletben) 

 
Tolerancia Nap 
 
A fenntarthatóság társadalmi problémakörének kulcseleme a másság elfogadása, a 
kisebbségek jogainak érvényesülése. Sokféle hátrányos helyzetű embercsoport él a Földön, de 
ma már a természetes élővilág növényei és állatai is veszélyeztetettek. A Tolerancia napra 
meghívott civil szervezetek egy-egy részprobléma megoldásán fáradoznak. Az előadásokat, 
filmvetítéseket és zene-, tánc programokat meglátogató gyerekek érzékletes képet kaphatnak a 
modern világ ellentmondásosságáról, a jelenlegi fejlődési pályákról és a választható 
alternatívákról. 
 

„Ezrek mennek, beszélgetnek” 
(Road movie és beszélgetés az Európai Szociális Fórumról.) 

 
2002. november 6-10 között 60 ezer aktivista gyűlt össze Firenzében, azzal a jelszóval: 
lehet más a Világ! 
A sajtó által antiglobalista huligánokként beharangozott társaság, nemhogy botrányt nem 
okozott, hanem érdekfeszítő konferenciákon kereste az alternatív válaszokat korunk 
legégetőbb kérdéseire: így az ökológiai válságra, a fejlődő világ problémáira, a 
fogyasztói társadalom ellentmondásaira. 
A Fórum egy millió (!) főt számláló, incidens nélküli, békés tüntetéssel zárult. 
A Firenzei összejövetelen egy közel 300 fős magyar csapat is részt vett. E 35 perces film 
az ő szemükön át mutatja be a „Szivárvány Fórumot”. 
A filmvetítés után kötetlen beszélgetés Csillag Gáborral a Zöld Akadémia ügyvivőjével 
(a magyar koordinációs csapat egyik vezetőjével). 
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Csillag Gábor, Zöld Akadémia 

Baraka-filmvetítés 
Zenés kirándulás a Föld legszebb tájain és a Föld legérdekesebb kultúrái között. 

A Greenpeace működése Magyarországon 
Előadás a Greenpeace hazai szervezetének feladatairól, működéséről.   

„Rügyecskék” 
Az Ember- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány céljainak és működésének 
bemutatása játékkal fűszerezett előadásban. Az alapítvány akciókat szervez a 
környezetvédelem népszerűsítésére, szelektív hulladékgyűjtési udvart létesített a 
kistarcsai lakótelepen. 
Kapcsolatot tart az európai környezetvédelmi szervezetekkel, összefogja a zöld 
mozgalmakat. 

Rügyecskék Alapítvány – Pardi Tímea és Ferjencsik Viola
Őrizzük meg az élővilág sokféleségét 

Előadás a WWF Magyarországi Szervezetének feladatairól, működéséről. A terepi 
munkák bemutatása. 

Bozsó Brigitta, a WWF munkatársa
 

Tolerancia Nap képekben: 
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Taneszközök 
Írott taneszközök 

Elvek és módszerek 
A pedagógiai rendszerek kialakításának célja a gyermeki személyiség fejlesztése. 

Korábban eléggé elválasztódott e munka két területe, az ismeretek átadását jelentő oktatás és 
a magatartást, életvitelt alakítani szándékozó nevelés. A mai pedagógia fő áramát jelentő 
kompetenciafejlesztés ismét összekapcsolja, természetes összefüggéseibe helyezi ezeket a 
szempontokat. A tanulás során létrejövő tudás nem lehet passzív, nem szorítkozhat önmaga 
reprodukálására, nem fürödhet saját dicsőségében. A társadalom működő tudást igényel és 
csak ezt képes hosszú távon megfizetni. Az ismereteinek birtokában lévő ember akkor válik 
cselekvőképessé, ha rendelkezik a megfelelő késztetésekkel, értékrenddel és erkölcsi 
meggyőződéssel. A kognitív kompetenciák értelmi fegyverzete a személyes és társas 
kompetenciákkal kölcsönhatásban működik. 

Ez az utóbbi évtizedben történt szemléletváltás szükségszerűen átalakítja a mai szülők 
és tanárok által oly jól ismert „hagyományos” iskolákat. A változások egyik kézzelfogható 
bizonyítéka az írott taneszközök választékának, tartalmának, szerkezetének és 
megjelenésének átalakulása. Nálunk talán lassabban megy végbe ez a folyamat, mint a 
nívósabb pedagógiai kultúrával és gazdagabb költségvetéssel rendelkező államokban, de a 
helyi fejlesztések eredményeképpen több érdekes és „lakható” sziget is kiemelkedett a 
tankönyvpiaci nagyhalak által uralt óceánból. Megfigyelésük és elemzésük azért is izgalmas, 
mert a korszerű írott taneszközök a pedagógiai elméletek megtestesüléseként bemutatják a 
tanulásról alkotott kép átalakulását.  

A természettudományok iskolai tanításának modernkori fellendülése a 20. század 
második felében ment végbe. A világháborúkat követő gazdasági fellendülés a technológiai 
verseny kiéleződésével párosult. Amerika világhatalommá válásában a kutatás és fejlesztés 
nagyarányú támogatása is szerepet játszott. Európa igyekezett lépést tartani, egyebek mellett 
az oktatás fejlesztésével is. Új tankönyvek jelentek, meg, amelyek a természettudományok 
lekicsinyített képét közvetítették a diákok felé. A közoktatásban jelentősen emelkedett a 
fizika, kémia, biológia óraszáma, az egyetemek felvételi szintjeihez felkapaszkodó 
követelményekkel. A felsőoktatásba igyekvő tehetséges diákok sok munkával sajátították el 
ezt a tudást, de az iskolarendszer uniformitása miatt egyre szorongatóbb kényszerzubbonyban 
is érezhették magukat. Az egységesített tankönyvek nem voltak tekintettel a diákok 
érdeklődésének, képességeinek és szándékainak különbségeire, csak és kizárólag a felvételi 
felkészítésre koncentráltak. Azok a tanulók, akik be tudtak illeszkedni ebbe a helyzetbe, azok 
felvételi- és versenysikereket értek el, mellyel igazolható volt a magas követelményállítás. 
Csak a nemrégiben végzett átfogó tudásmérések világítottak rá a háttérben húzódó 
ellentmondásokra. Kiderült, hogy a tudományok iránt kevésbé érdeklődő többség tudása a 
nem szakirányú pályák, és a mindennapi élet állította követelmények alatt marad. Ezek a 
tanulók jellemzően elszigetelt és kis kiterjedésű ismeretelemeket birtokolnak, amelyekkel 
igazából nem sokat tudnak kezdeni, mert nem képesek a mozaik kockáit összeilleszteni és 
egységes képként felismerni. Mindez talán korábban is így volt és nem is zavart senkit, de a 
napjainkban egyre fontosabbá váló iskolai hatékonyság és minőség elvárásai mindenképpen 
változtatást sürgetnek. 

A pedagógiai modernizáció írott taneszközök területén felismerhető jellemzője a 
diverzitás növekedése. A sokféleség saját értelmezésében is megjelenik, egyszerre jelentve a 
tananyagkészítők, kiadók és forgalmazók körének bővülését, valamint az anyagok cél-, 
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forma- és tartalom szerinti választékának növekedését, mindezt beszorozva a nyomtatott és 
elektronikus megjelenítés kettősségével. A kilencvenes évek pedagógiai modernizációt célzó 
pályázatainak eredményeként több iskolai alkotóközösség is készített tanterveket, majd 
tankönyveket, némelyik fejlesztés pedagógiai rendszerré is szélesedett. Mások egy-egy 
terület, pl. a környezeti nevelés valamely részét dolgozták ki. A nagy tankönyvkiadók 
alapkiadványaik mellett szintén készítettek olyan segédleteket, amelyek alkalmasak voltak a 
korábbitól eltérő iskolai munka végzésére. 

Módszertani szempontból a legfontosabb új követelmény a tanulói aktivitás növelése, 
a tanórák frontális, tanári magyarázaton alapuló jellegének megváltoztatása. A tanulmány más 
helyén részletezett tanuláselmélet, a konstruktivizmus szerint nem lehetséges a tudás 
egyoldalú áramoltatása tanár –> diák irányban, mivel a tanulás a már meglévő személyes 
tudással és tudáson végzett műveleteket jelent, ezért csak a tanuló személyiségére szabott és 
őt aktívan bevonó tanulási formák lehetnek eredményesek. A leíró tankönyvek inkább az 
otthoni magolást szolgálják, a tanári magyarázat pedig legrosszabb esetben szinte csak 
felolvasás, a szöveg más szavakkal való interpretálása. 

A helyzeten fordítani, és a gyerekeket a tanulás cselekvő részesévé tenni sokféle 
módon lehet (ezeket részletesen leírjuk a tanulmányunk más fejezeteiben). A sokféleség 
előnye mellett érdemes figyelnünk a rugalmasságra, az egyes munkavezetési- és információs 
anyagok újraszerkeszthetőségére, többféle kontextusban való felhasználhatóságának 
biztosítására is. Ennek a törekvésnek felel meg a készülőben lévő Sulinet Digitális Tudásbázis 
(SDT) is, amelyben a legegyszerűbb tananyagelemekből állítható össze a kívánt tartalmú 
taneszköz. A tananyagelemek rövidebb, hosszabb szövegek, képek, hangok, animációk vagy 
videók lehetnek. A számítógéppel segített tanulás technológiai adottságaival az írott és 
nyomtatott taneszközök nem versenyezhetnek, de a hagyományos monolit tankönyvek és az 
SDT között találhatóak olyan tananyag szerkesztési módszerek, amelyek jobban szolgálhatják 
az aktív tanulás igényét. Ez az eredmény akkor érhető el, ha a taneszköz készítői világos 
elképzelésekkel rendelkeznek arról a tanulási folyamatról, amelyben az adott eszköz 
felhasználásra kerül. Tudni kell, hogy iskolai-, vagy otthoni környezetben, egyéni-, vagy 
társas formában zajlik-e a tanulás, és azt is, hogy milyen más eszközök (pl. 
információforrások) segítik a tanulókat. A tanulásszervezési módok ismeretében egy adott 
tanulási célt szolgálva többféle eszközt is készíthetünk. Az órai csoportmunka feladatlapjai, 
vagy egy tanórán kívüli projekt munkalapjai más elvek szerint épülnek fel, de hasonló 
eredményre vezethetnek. Egyre gyakoribb a nyílt feladatok alkalmazása is, amikor a tanári 
útmutatás csak a probléma leírására terjed ki, esetleg szempontokat tartalmaz a megoldáshoz, 
de az odavezető utak kidolgozása és a végrehajtás a tanulók szabad mérlegelésén és döntésén 
múlik. 

A tanulás konstruktivista elmélete mellett az utóbbi időben sokat hangoztatott 
célkitűzés lett a megismerési folyamat metakognitív stratégiáinak tudatos alkalmazása is. 
Önmagunk megfigyelése, a gondolkodás tervezése és ellenőrzése nagyban hozzájárulhat a 
tanulás sikerességéhez. Korábban is voltak ezt szolgáló tankönyvi elemek, pl. a fejezeteket 
lezáró ellenőrző kérdések, ma azonban ennél átfogóbban szerkesztett és tudatosabban 
alkalmazott metakognitív eszköztárra van szükség. A tanulóknak meg kell ismerniük a 
gondolkodási módszerek, belső tanulási tevékenységek fontosabb fajtáit, rendelkezniük kell 
ezek kivitelezését segítő stratégiákkal. Ilyen „műfajismeret” birtokában a tanuló világosan el 
tudja különíteni a kérdést, a problémafelvetést, a meghatározást, vagy a javaslatot. A 
rendszerező gondolkodás fejlesztése pl. fogalmi térképek készítésével lehetséges, így 
könnyebb eligazodni a tankönyvi témák dzsungelében. Ha ismételten készítünk ilyen ábrákat, 
akkor az egyes tanulók gondolkodásának fejlődése is nyomon követhető. Szintén 
metakognitív elemnek tekinthető a tankönyvi szövegek mellé elhelyezett piktogram rendszer, 
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amely az adott részletnek a tanulásban való felhasználhatóságára utal. A 
természettudományos gondolkodás néhány alapvető formáját (pl. rendszer-, folyamatelemzés) 
is megjeleníthetjük egyszerű ábrák segítségével, így könnyebbé válik a feladatok kijelölése és 
a megoldás során a begyakorolt stratégia választható.  

Tankönyvek 

Eszköz és fejlesztés 
Az integrált természetismeret tantárgyblokk koncepciója a Politechnikum pedagógiai 
programjának részeként, már az alapítás idején megfogalmazódott. A hazai gyakorlatban nem 
volt teljesen előzmények nélküli ez a gondolat, de tény, hogy nem állt rendelkezésünkre 
kidolgozott és használható taneszköz rendszer. A tantárgyat tanító tanárok gimnáziumokból 
érkeztek, így a megszokott tartalmaktól és módszerektől való eltérés is nagy nehézséget 
okozott. A pedagógiai programban az is benne foglaltatott, hogy az iskola megfelelő 
színvonalon és időben biztosítja az írott tananyagokat. E nem könnyű helyzetben szolgált 
segítséggel az a tankönyvcsalád, amelyet az iskola néhány alapítója még az iskola beindulása 
előtt, sok más anyaggal, kapcsolattal és tapasztalattal együtt hozott magával egy angliai 
utazásról 1990-ben. 

Az angliai Suffolk Development által kifejlesztett Co-ordinated science (Collins Educational, 
1987) 13–16 éves gyerekeknek íródott, három tankönyvből, egy tanári módszertani 
kézikönyvből és több kötetnyi tanmenetből, óravázlatból és munkalapból álló komplex 
taneszköz rendszer. Szerkezetében, tartalmában és kivitelében eltért az akkoriban használatos 
hazai tankönyvektől, ilyen teljes rendszert talán nem is találhattunk volna a hazai 
könyvesboltokban. A természettudományi nevelés megújítása az angol oktatási rendszer 
kiemelt programja volt, amire abban az időben a legnagyobb összeget fordították. A 
könyvben már benne foglaltatott az a konstruktivista tanulási modell, amelynek hazai 
megismertetése és elterjesztése csak jóval később indult el (Nahalka 1998). Számunkra ezek a 
könyvek mintául és nyersanyagul szolgáltak a későbbi fejlesztéseinkhez (felvettük a 
kapcsolatot a kiadóval és engedélyt kaptunk a helyi tanítási kísérletben való felhasználásra).  

A könyvek legfontosabb jellemzői: 

• Az ismeretanyag egységes szerkezetű és hosszúságú egységekbe – modulokba – rendezett. 
• Az egyes modulok nem a hagyományos tudományszerkezet szerinti témafelosztást és 

tárgyalásmódot követik. A fizika, kémia és biológia ismeretek témánként változó 
arányban és módon keverednek. 

• A modulok erősen kapcsolódnak a mindennapokhoz, a kiindulópont és a kimenet nem a 
tudomány, hanem az élet (pl. Anyagok a gyakorlatban, Sporttudomány, Az 
energiaforrások problémája). 

• A fejezetek egységes szerkezetűek, érdeklődést felkeltő bevezető olvasmánnyal indulnak, 
ezt követi a tagolt, szöveg – ábra - kép hármasával magas fokon kidolgozott témakifejtés. 
A modulok végén a gyerekek aktivitását igénylő felfedeztető- és gyakorló feladatok, 
tanulást segítő kérdések állnak, de itt található az elsajátítandó követelmények listája is – 
három szintre összeállítva. 

• A könyvek végén a modulokhoz kapcsolódó adatbázisok, ábrák, szövegek találhatók, 
amelyek kibővítik az alapfejezetek ismereteit. 

• A tankönyvcsalád alkalmazkodik a tanulók életkorához, az első kötet moduljai 
rövidebbek, képekkel, ábrákkal gazdagon illusztráltak. A harmadikban már hosszabb és 
nehezebb szövegek találhatók, kevesebb képi kiegészítéssel. A második kötet átmenetet 
képez a két forma között. 

• A taneszköz rendszert kiegészítő tanári kézikönyv részletesen bemutatja a meghatározó 
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tanulási koncepciót, tanítási és értékelési módszertant, az „aktív tanulás” elméletét és 
gyakorlatát. 

• A kiegészítő anyagokban a témákhoz javasolt tanmenetek és tanulói munkalapok 
találhatók, amelyek nagyon megkönnyítik a tanári és a tanulói munkát.  

 
Az első időszak tananyagfejlesztéseit ez a tankönyvcsalád határozta meg, de az angol 
tankönyv magyarországi közegbe való átültetése több problémát is okozott:  

• a magyarországi középiskolai tartalmi követelmények jóval magasabbak voltak és bár 
napirenden volt ezek csökkentése, mi magunk is úgy ítéltük meg, hogy a hazai 
gyakorlatban ennél többre van szükség; 

• a gondosan kimunkált rendszer átlátása, a részek összeillesztése és használata sok tanári 
felkészülést igényelt, amelynek energia befektetése és nyeresége nem mindig tűnt 
arányosnak; 

• a tanári kézikönyv módszertani szemléletét nem sikerült átvennünk, részben értelmezési, 
másrészt kivitelezési nehézségek miatt; 

 
Bár a Co-ordinated science alapján készített tananyagokat ma már csak kismértékben 
alkalmazzuk (főképpen az ellenük ható szaktárgyi, tartalmi nyomás miatt), de az általuk 
megismert pedagógiai elvek újszerűsége később világossá vált, miután a hazai szakmai 
fórumokon is egyre többször találkoztunk velük. Mindenekelőtt a kognitív tanuláselmélet és a 
hozzá kapcsolódó aktív tanulási modell, valamint a formatív értékelési rendszer korszerűsége 
igazolódott be. 

A 7 – 12 évfolyamos integrált természetismeret tankönyv 
A Nemzeti Alaptanterv kidolgozása után megindult a tankönyvfejlesztés, amelyben nem csak 
a nagy kiadók és szakmai műhelyek, hanem pl. a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 
pályázatain nyertes iskolai alkotócsoportok is részt vehettek. Az integrált 
természettudományos nevelés tantervének és később egész pedagógiai rendszerének 
fejlesztésére is írtak ki KOMA pályázatokat. Munkacsoportunk mindkét körben elnyerte a 
támogatást, melynek segítségével elkészítettük a 7 – 12 évfolyamos tantervet, később pedig a 
kerettantervi változat tanításához használható tankönyvet. Ekkor már megismertük és 
alkalmaztuk a Co-ordinated science köteteket, a tapasztalatokat pedig felhasználtuk az új 
tankönyvek készítésében. A munkacsoport szerzői azonban alkotói szabadságukkal élve és 
egyéniségük, szakterületük sajátosságait érvényesítve dolgoztak. Az elkészült tankönyv 
fejezetei ennek megfelelően számos hasonlósággal, de néhány jellegzetes különbséggel is 
rendelkeznek. 

A legfontosabb közös jellemzők: 

• moduláris szerkezet, 

• alapozó modulok és ezekből induló közös fogalmak és eljárások, amelyek a tankönyv 
egészén végigkövethetők, 

• a nem alapozó jellegű modulok egy-egy szaktárgy dominanciáját mutatják (közelítve a 
hagyományos tantárgyi témaválasztáshoz), de mindegyikben vannak kapcsolt 
tartalmak, társadalmi- és technológiai kitekintések (STS szemlélet), 

• a fejezetekben erősen érezhető a motiválási szándék és a metakognitív módszereket is 
beépítő, tanulást segítő elemek használata (piktogramok, műveleti ábrák, szövegértést 
ellenőrző kérdéssor…) 
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• mindegyik fejezetben vannak versidézetek, 

• a szöveg mindenhol kifejtő, vázlatszerű részletek csak a táblázatokban vannak. 
   
Néhány jellegzetes eltérés: 

• a szerzői stílus (a szaknyelv és a társalgási stílus is előfordul),  

• a szöveg nyelvi bonyolultsága, hosszúsága, 

• az idegen kifejezések használata, 

• az ábrák gyakorisága és funkcionális súlya 
 

Nyelvezet 
A könyvek nyelvezetét több tényező alakítja, így pl. a szerzőre jellemző stílus, de a 

szaktárgy is befolyásoló lehet. A legfontosabb mégis a szerzőnek a diákokról, a tankönyv 
olvasóiról alkotott elképzelése. Gyakran hangoztatjuk a korosztálynak való megfelelés 
szükségességét, de mégsem találunk egyértelmű útbaigazítást e szándék megvalósításához. 
Nincsenek egységesen megítélhető hetedikesek, vagy nyolcadikosok, az egyéni fejlődési ütem 
eltérései ebben a korban akár több évnyi látszólagos eltérést is eredményezhetnek. A biológiai 
érés különböző tempója, az eltérő genetikai örökség, a szociokulturális környezet és az eltérő 
tanulmányi előzmények más-más meglévő tudást és ezzel tanulási képességet 
eredményeznek.  Vannak, akik értik és élvezik az igényesebb szövegeket, feltéve, ha azok 
érdekesnek tűnnek számukra. Másoknak a rövidebb és egyszerűbb mondatok megértése is 
nehézséget okoz, a szöveggel való foglalkozás során gyakran el sem jutnak annak értelméig. 
Ehhez a sokféleséghez teljes mértékben nem kell és nem is lehet alkalmazkodni, de többféle 
stílusú és célú szövegelemből előállítható olyan taneszköz rendszer, amelynek adaptivitása 
magas fokú. Ezt az elvet pl. a tankönyv biológiai témákat feldolgozó része úgy valósítja meg, 
hogy a hosszabb, bővített mondatokból álló, olvasmányos (és humoros) szövegek után 
táblázatos összefoglalások állnak, amelyekben csak tőmondatok, vagy szavak állnak. A 
harmadik, köztes szövegtípust a kislexikon szócikkei képviselik, amelyek csak a lényegre 
szorítkoznak, azt is röviden, tőmondatokban igyekeznek közölni. 

A Politechnikumban hagyománya van az elkészült tananyagok laikus lektorálásának, amit 
esetünkben nem természettudomány szakos kollégák végeztek. A nyelvezettel kapcsolatban 
inkább a rövidebb mondatok és az érdekesebb, oldottabb, humorosabb stílust említették 
pozitívan. A valamivel nehezebb szövegezésű biológiai részeket túlságosan kidolgozottnak, 
helyenként nehezen érthetőnek tartotta az egyik lektor. 

Fontosnak tartottuk a gyerekek véleményét is, amelyet a tantárgyfelelősi rendszer keretében 
gyűjtöttünk össze. Beigazolódni látszik a szerzők feltételezése, azaz hogy a többféle 
szövegtípus más-más tanulói rétegekhez szól, mások és másképp használják azokat. A 
gyengébb képességű, vagy a téma kevésbé érdeklődő tanulók az összefoglaló táblázatokat, a 
rövid, vázlatos részeket, valamint a magyarázó képeket részesítik előnyben, a hosszabb 
szövegeket el sem olvassák. Az érdeklődő tanulók viszont éppen a kiegészítő, olvasmányos 
részeket dicsérték, mert ezekből többlet információkhoz juthattak és szívesen olvasták őket. 

Képek 
Ahogyan a Gutenberg-galaxis lassan átadja helyét a Naumann-Univerzumnak, úgy 

veszik át lassanként a képek a közlések világát az írott szövegektől. Az emberi gondolkodás 
egyébként is inkább képi jellegű, mintsem elvont fogalmakban működő, így e változás akár 
természetes is lehet. Gyakran kifejezőbb egy jól elkészített ábra, mint sok oldal szöveg. 
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 Korábban nem volt könnyű képeket alkotni, tehetséges alkotók és igényes technika 
szükségeltetett hozzá. Ma egy digitális kamerával és némi számítógépes ismerettel bárki 
elővarázsolhatja a neki tetsző képeket. A médiumok választéka is elkápráztató, már nem csak 
a TV csatornák, hanem a világháló keresőmotorjai is ontják a legkülönbözőbb képeket. Ma 
már nem nehéz egy házi dolgozathoz megfelelő képet találni az Interneten, de ha ez mégsem 
sikerülne, akkor egy kézikönyvből beszkennelhetjük a kiválasztott fotót, ábrát. 

A tankönyvi ábrák összeállítása nem csak technikai feladat, a szerzői jogok alapos 
ismerete sem nélkülözhető. Az Interneten található képek nem esnek oltalom alá, vagy ha a 
készítő mégsem szabadon terjesztené, akkor a képminőséget csak bemutatóra állítja be. A 
könyvekben, folyóiratokban található ábrák és képek azonban kemény szerzői jogi védelem 
alá esnek, a tulajdonos engedélye nélkül nem sokszorosíthatóak. Újabban a tankönyvekben 
való felhasználásért is fizetni kell, ami vagy drágítja, vagy szegényíti a kiadványokat. 
Készíthetünk saját fotókat és rajzokat is, de ennek lehetnek természeti-, technológiai-, vagy 
anyagi korlátai. Mindezek miatt a tankönyvi szövegek megírásánál jóval nehezebb munka a 
képanyag szerkesztése. A jó minőségű színes képek drágák is, az ilyen tankönyvek 
kiadásának nálunk versenyképességi korlátjai vannak. A házinyomdák viszont általában 
fekete-fehér technológiával működnek, így a színes fotók és ábrák beillesztésekor gondolnunk 
kell az átvitel közbeni minőségromlásra.   

A képek funkciója többféle lehet, az egyszerű illusztrációtól a bonyolult ismereteket 
közvetítő ábráig. A képek gyakorisága és az oldalon való elhelyezése sem mellékes, mivel a 
figyelemfelhívás és megtartás szerepe is rájuk hárul. A túl sok kép zavaró, mert magyarázat 
híján nehéz az értelmezésük, a túl kevés pedig unalmas, túláradó szöveget sejtet. A 
természetismeret tankönyvben tanulást segítő piktogrammok is találhatók, valamint olyan 
alapábrák, amelyek egy-egy gondolkodási művelet elvégzésére utalnak.   

Előállítás 
A természetismeret tananyagokat MS Word dokumentum formátumban írjuk, a szöveg 

és a kép egybeszerkesztése Adobe Page Maker programmal történik. Az oldalak tördelése, 
tipográfiája így színvonalasabb lehet, az egyébként nem színes jegyzetek megjelenése 
érdekesebb, mozgalmasabb. Az ábrák nagyobb része szintén számítógépen készült, Corel 
Draw, vagy a fotók esetében Photoshop programmal. Az elkészült oldalakat lézernyomtatón 
kinyomtatjuk és szintén lézeres technikával működő házinyomdában sokszorosítjuk. A 
jegyzetek kiadásának jelenleg kétféle módja van, a 4-évfolyamos rendszerben 
keményborítóval kapcsozva, készülnek, míg a 6-évfolyamos rendszerben laponként kapcsos 
mappába fűzhetik be a gyerekek. Ennek az előállítási technológiának fő előnye a viszonylagos 
olcsóság (a tankönyvek ára benne van a költségtérítésben) és rugalmasság, 
újraszerkeszthetőség, a Kapcsos Könyv esetében a bővíthetőség. A nagyobb átírások ugyan 
újratördelést igényelnek, de a kisebb javítások (pl. lektori vélemények figyelembevétele) a 
Page Maker anyagban is elvégezhetők.      

Munkalapok 
A tananyagot tartalmazó Kapcsos Könyv nem munkatankönyv, ezért inkább csak az 

otthoni tanulás közben, önállóan elvégezhető alkotó és kutató feladatokat tartalmaz. 
Célszerűnek láttuk az otthoni és az iskolai tanulási formák elhatárolását, mivel az órákon 
folyó aktív tanulási folyamat segédletei terjedelmüknél fogva széttagolnák az olvasmányokat, 
másrészt pedig a munkalapok esetében tanáronkénti változatokra és gyakoribb módosításokra 
kell számítani. Mindezek miatt nem is a kötöttebb Page Maker-ben történik a szerkesztésük.  

A munkalapok többféle típusba sorolhatók, vannak: 



 132

• gyakorlati (labor- vagy terep-) munkához használhatók, 

• csoportmunka feladatlapok, 

• projekt vázlatok, 

• információs lapok, 

• játékkártyák. 
A gyakorlatokhoz készült lapok a módszertani kompetencia fejlesztését is szolgálják, ezért 

többféle fokozatban készülnek a merev utasítássortól a nyílt problémamegoldó feladatokig. 
Szövegezésük lényegre törő, vázlatos, legtöbbször ábrákkal illusztrált. A csoportmunka 
feladatok a kooperatív, kollaboratív tanulást szolgálják, e pedagógiai módszerek elvei szerint 
szerkesztődnek. Van kötöttebb és nyíltabb változatuk, de mindegyik rövid, könnyen 
áttekinthető (nagybetűs, ábrákkal). A projekt vázlatok hosszabb időszak munkájának 
megtervezését szolgálják, ötleteket adnak, bevezetnek az adott témakörbe. A projektek a 
tanulói önállóságon, kreativitáson alapulnak, tehát csak a legszükségesebb mértékű 
kötöttséget tartalmazzák, illetve bemutatják a megoldáshoz vezető lehetséges útvonalakat, 
termékváltozatokat. Az információs lapok olyan segédanyagok, amelyek nem tartalmaznak 
konkrét feladatot, ezért többféle csoportos, vagy projektmunka során felhasználhatók. 
Szövegeket, képeket, információforrásokat (pl. linkeket) tartalmazhatnak. A játékkártyák 
olyan speciális munkalapok, amelyek tanórai játékok, játékos projektek vezetésére 
alkalmasak. Formailag a csoportmunka feladatlapokhoz hasonlítanak, de több elemből álló 
rendszert alkotnak (a Sziget-játék esetében kb. 10 darab van).    

 
IKT taneszközök 
A korszerű info-kommunikációs technológia eszközei szerves részét képez(het)ik a 
természetismeretet tanító pedagógus módszertani arzenáljának. Ez az eszköztár jelen van a 
tanári felkészülésben, a tanórai tanári demonstrációban, az iskolán kívüli tanulás 
támogatásában és az órai munkaformákban. 
Az informatika eszközei nemcsak a médiumkezelésben, a szemléltetés korszerű 
támogatásában jelentenek előrelépést, hanem a kommunikáció, a tanulói együttműködés, a 
társas tanulás területén is. 
 
Kurzus honlap 
A diákok számára célszerű olyan elektronikus kiindulópontot készíteni, ahol egy helyen 
megtalálhatók a tanultakhoz kapcsolódó e-tananyagok, segédanyagok, ajánlott linkek. Ennek 
leggyakoribb megvalósulási formája egyfajta kurzus honlap. Ennek a honlapnak egyik célja, 
hogy segítse az otthoni, iskolán kívüli tanulást, másrészt kiindulópontot jelentsen a diákoknak 
netes kirándulásaikhoz, böngészésükhöz. A Közgazdasági Politechnikum Természetismeret 
munkacsoport honlapján erre láthatunk példát a www.poli.hu/term címen. 
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Órai demonstráció 
A tanórai bemutatók 
elsősorban prezentációk vagy 
webalapú demonstrációk. Ezek 
célja a jobb szemléltetés, 
valamint olyan animációk, 
szimulációk, modellek és 
videók bemutatása, melyek 
minőségi ugrást jelentenek a 
papíralapú médiumokhoz 
képest. Természetesen ezeket 
az eszközöket használhatják a 
diákok kiselőadások, projekt 
bemutatók alkalmával is. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy 
célszerű ezeket a 
prezentációkat elektronikus 
formában hozzáférhetővé tenni 
a diákok számára CD-ROMon vagy a honlapon. Ezen kívül fontos kérdés, hogy miként 
jegyzetelnek a diákok és hogyan illeszkedik az e-tananyag a hagyományos taneszközökhöz. 
Természetesen az alkalmazott megoldás témafüggő, illetve más és más lehet új tananyag 
tanításakor, összefoglaló óráknál vagy éppen kooperatív munkák alkalmával. 
 
Géptermi alkalmazások 
A számítógépterem kitűnő helyszíne lehet az egyéni vagy csoportos munkaformáknak. Ehhez 
célszerű jól megválasztani a használt e-tananyagot vagy oktató szoftvereket. Szempont lehet a 
helyi hálózaton való alkalmazhatóság, a szoftver illeszkedése a tananyaghoz, az interaktivitás.  
A számítógépteremben fokozottan jelentkezik az a probléma, hogy a tanárnak meg kell 
osztania a figyelmét, követni és segítenie kell minden diáknak, folyamatos visszajelzéseket 
adva. Ez csak akkor lehetséges, ha a tanóra jól átgondolt terv alapján zajlik, a tanulók előre 



 134

elkészített feladatlap és segédlet szerint dolgoznak. 
Erre láthatunk példát a http://www.poli.hu/term/kem/reakciok/reagyak.htm címen. 
Számos ingyenesen használható szoftver létezik, melyek jól illeszkednek a tananyaghoz. 
Célszerű követni azokat a portálokat, ahol ellenőrzött, hiteles információkat kaphatunk 
ezekről. Ilyen pl. a Sulinet Oktatás (http://oktatas.sulinet.hu). 
 

 

 

 

Az iskola épülete, tárgyi környezete 
A tanulási környezet elemzése, tervezése során nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

leginkább magától értetődő környezetet, az iskola épületét, az osztály- és szaktantermeket, 
iskolai köztereket, udvart. A gyerekek nap mint nap ebbe a fizikai környezetbe érkeznek, 
ebben zajlik a tanulási folyamat. Kevés pedagógiai kutatás vizsgálta eddig a sivár, vagy a 
pozitív ingerekben gazdag iskolai környezet hatásait, fejlődéslélektani, humánetológiai 
elemzésekkel azonban bőven találkozhatunk. Különösen kisgyermekkorban nagy jelentőségű 
az ingergazdag, testi- és szellemi fejlődést szolgáló tárgyi- és természeti környezet. Az 
óvodák ebből a szempontból sokkal sikeresebben megtervezettek, mint a későbbi iskolai 
fokozatok. Ezekben felfelé haladva gyakran egyre sivárabb, lepusztultabb terekkel 
találkozhatunk. A kisiskolások még szívesen készítenek faliújságot, dekorálják képekkel, 
virágokkal, textilekkel termeiket. A kamaszokat már kevésbé érdekli az iskola, ők elsősorban 
saját magukkal és társaikkal vannak elfoglalva. Manapság gyakori a tanulás iránti 
érdektelenség is, úgy tűnik, hogy sokak számára semmi sem érdekes és fontos abból a 
világból, amit az iskola közvetítene. Ezt a belső ürességet fokozhatja a környezet sivársága is.  

A környezet minősége erősen befolyásolja a gyerekek iskolához való viszonyát. A 
felmérések szerint a hazai iskolásoknak leggyakrabban a börtön jut eszükbe az 
intézményükkel kapcsolatban. Ennek nem csak a merev tanórai rendszer és a padhoz 
szögezettség az oka, hanem a termek és közterek sivár, vagy számukra érdektelen kialakítása 
is. Az intézményvezetőknek és fenntartóknak sokszor fontosabb a higiéniai szabályok 
betartása (a tisztasági meszelés), mint az iskolai életminőség más, a tanulásra közvetlenebbül 
visszaható elemének fejlesztése. Ha valóban komolyan gondoljuk az élethosszig tartó tanulás 
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eszméjét, akkor el kell érnünk, hogy a tanulók jól érezzék magukat az oktatási 
intézményekben, természetes élettérként használva azt.   

Térképzés 
A jó iskolai tér és esztétikus látvány kialakítása nehéz feladat, de ma már vannak jó 

példák, és nem csak új épületekben. Utóbbi esetben persze elég egy jó tervező ahhoz, hogy az 
iskola lakói, használói kellemesen érezhessék magukat és hatékonyan végezhessék 
munkájukat. Iskola építésekor beépül, tárgyiasul a megrendelő pedagógiai gondolkodásmódja 
is, mintegy tükrözve az adott kor paradigmáját. Nem véletlen, ha a régi épületek jellegzetesen 
osztálytermekből és folyosókból, no meg a hatalmas tanári teremből és a kényelmes igazgatói 
szobából álltak. A gyerekek kötött csoportokban ülnek a padsorokban, figyelmesen, csöndben 
hallgatják a tanári magyarázatot. A tanárok alázatos beosztottak, akik az igazgatói 
utasításoknak megfelelően végzik feladatukat, fegyelmezik és okítják a nebulókat. Ne 
gondoljuk, hogy ez az iskolakép a múlt századdal együtt letűnt! Épületeiben semmiképpen, de 
a megcsontosodott gondolkodásmódban sem.  

A 21. század pedagógiája másképpen gondolkodik tudásról, tanulásról, diákról és 
tanárról. Hogyan kell akkor ma iskolát építeni? Az osztálytermekre ma is szükség van, de 
ezek kisebbek és másképpen berendezettek. A jellemző osztálylétszám 20 és 30 között van, 
míg régebben nem volt ritka a 40 feletti sem. Ezekben a termekben nem csak frontális 
munkára van lehetőség, ezért a padokat elmozdítva csoportokat lehet képezni. Legjobb, ha 
valamennyi tanulónak önálló, egyszemélyes asztala van. A csoportmunka nagyobb 
szabadsággal, mozgással jár, ezért a padok között elegendő helyet kell hagyni. A régi 
nagyméretű osztálytermekben kevesebb padot elhelyezve ki is elégíthető ez az igény (más 
kérdés a gazdaságos működés, pl. a nagy belmagasságú városi iskolák esetében). 

A tanórák és tanórán kívüli foglalkozások jelentős része nem az osztálytermekben, 
hanem célszerűen kialakított szaktantermekben és csoportmunka szobákban zajlik. A 
szaktanterem korábban olyan előadót jelentett, amelyhez szertár is kapcsolódott, a falakon és 
a szekrényekben ott sorakoztak az adott ismeretterület kellékei. Szertárra ma is szükség van, 
de a környezetnek sokkal inkább a gyerekekről kell szólni. A falakon és a tárlókban azok az 
alkotások vannak elhelyezve, amelyek a projektek, témahetek, csoportmunkák során 
készültek, nem is feltétlenül szűk szaktárgyi témában. Olyan információk is helyet kaphatnak, 
amelyekre az érdeklődő diákok vadászhatnak, érdeklődésük kielégítése, vagy a soron 
következő választható feladat elvégzése céljából. 

Jó, ha vannak olyan szegletek, kisebb tartózkodó terek, ahol néhány tanuló leülhet, 
elbeszélgethet, tanulhat. A környezet ilyenkor megjeleníti a témakört, ráhangol a 
tudásterületre és a tevékenységi formára. Szükség van több olyan kisebb szobákra is, ahol a 
bontott csoportok, alkalmi tanulóközösségek dolgozhatnak. Sajnos ezek kialakítása a régi 
épületekben eléggé költséges építészeti munkát igényel. Ha nagyobb teret nyerne a 
tanulmányi idő szabadabb tervezése, a tanulási formák és tanulóközösségek rugalmasabb 
kialakítása, akkor érdemes lenne több hagyományos osztályterem kettéosztását elvégezni. 

Legjobb persze, ha az iskolai tér rugalmasan alakítható, többféle tanulási helyzethez 
hozzáigazítható. A válaszfalak elmozdítása elvileg megoldható, de költséges és a 
hangszigetelés gondot jelenthet. Projektek lebonyolítása nagyobb méretű termekben is 
lehetséges, amelyeket alkalmilag a szükségleteknek megfelelően tagolunk.  
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Iskolánk „többcélú” 
tornatermét minden évben 
átrendezzük, a Görög 
Témahét lebonyolításához. 
Ilyenkor acélsodronyokra 
feszített függönyök és 
gördülő válaszfalak (ping-
pong asztalok) alkotják az 
egyes színterek közti 
határokat, de ezeket 
elhúzva már az Agóra 
nagyméretű közösségi tere 
jelenik meg. Ezek az 
alkalmi berendezések 

festményekkel, 
díszletekkel, konténeres 
növényekkel is 
kiegészíthetők. 

A régebbi iskolaépületekben kevés köztér létesült, inkább nagyméretű díszteremmel, 
színházteremmel igyekeztek megoldani az iskolai szintű zárttéri programok lebonyolítását. A 
belső fedett udvar, vagy aula költséges beruházás, amely azonban jóval kihasználtabb lehet, 
mint az elkülönített terem. Itt találkozhatnak szünetekben a gyerekek, felélénkülhet a spontán 
közösségi szerveződés, a kortárscsoportok belső- és egymáshoz kapcsolódó élete. Az iskola 
nem csak a tanulás kényszerű színtere lehet, hanem a hétköznapi élet egyik természetes 
helyszíne is, hasonlóan belakható, mint pl. a sokak által kedvelt „Plazák” közterei. A fiatalok 
figyelik egymást és ruházatukkal, viselkedésükkel jelzéseket adnak. Vannak persze 
súrlódások, természetes versengések is, de az ilyen együttes tartózkodás mégis elsősorban a 
nagyobb közösség szinkronizációját, összehangolódását szolgálja. Ha van az iskolában ilyen 
központ, akkor ahhoz szervesen illeszkedhetnek a kisebb folyosók, beugrók alkotta 
személyesebb terek. Akinek elvonulásra, csendesebb pihenésre, beszélgetésre van szüksége, 
az itt erre megfelelő helyet találhat. A klasszikus iskolákban ezt a szerepet a tantermek előtti 
folyosók látják el, de ezek túlságosan nyitottak, nem adnak módot az elbújásra. Nem véletlen, 
hogy minden adódó alkalmat, szekrény, oszlop mögötti teret hamar elfoglalnak az intim 
beszélgetők. Ha a szaktantermek előtti területen sikerül ilyen zugot kialakítani, akkor azt is 
kedvelt óraközi tartózkodási hellyé alakíthatjuk. 

Az iskola jó hangulata és a munka hatékonysága csak kipihent, felkészült és jókedvű 
tanárokkal érhető el. Sok egyéb mellett ehhez szükséges a személyes munkaterek megfelelő 
kialakítása is. A tantermekben töltött időn kívül a tanárok legtöbbet a saját íróasztaluknál 
töltenek, felkészüléssel, dolgozatjavítással vagy pihenéssel. A múlt századi iskolákban 
rendszerint egy nagy tanári terem volt, hosszában egymás mellé sorakoztatott asztalokkal. 
Ebben a rendszerben a tanár kevéssé tudott visszahúzódni, elmélyült alkotómunkát folytatni, 
de erre nem is igazán volt szükség. Fontosabb volt a szabálykövetés, az ellenőrizhetőség és a 
végrehajtás pontossága. A tanári szerep azonban jelentős átalakuláson megy keresztül és ezzel 
párhuzamosan erős törekvés van arra is, hogy a megbecsültsége emelkedjen, vonzóbbá váljon 
a tehetséges fiatalok számára. 

Az aktív tanulás megvalósítása másféle tanári munkát igényel, jobban figyelembe kell 
venni a tanulók és csoportjaik adottságait, ehhez igazodva kell megtervezni a munkát. Ehhez 
az alkotómunkához nyugodtabb körülményekre van szükség, de fontos a hasonló területen 
dolgozó kollégákkal való együttműködés is. Általában véve elmondható, hogy a nagy 
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tanáregyéniségekre épülő oktatási rendszert felváltják a tanári csoportok, az együttműködésen 
alapuló munkaformák. A helyi fejlesztések, program adaptációk egy-egy munkacsoport 
minden energiáját igénybe veszik, sokkal több egyeztetésre, közös gondolkodásra van 
szükség. Az épület akkor szolgálja jól ezt a munkát, ha mintegy katalizátorként, közös térben 
tartja az együttműködő kollégákat. A közös tanári terem helyett munkacsoportokra osztott, 
lehetőleg a szaktantermek szomszédságában lévő dolgozószobákra van szükség. Nem kell 
ehhez új épület, a meglévők kisebb átalakításával is kialakíthatók ilyen helyiségek. Fontos az 
elegendően nagy munkafelületű asztal, a kényelmes szék és az elegendő megvilágítás is. Ha 
még otthonossá is sikerül alakítani ezeket a szobákat, akkor növekszik az esélye annak, hogy 
a gyerekek pihentebb, nyugodtabb tanárokkal találkozhassanak. A tanár nagyon fontos 
„eleme” a tanulási környezetnek, megéri beruházni munkakörülményei fejlesztésébe. Európai 
prioritás is a tanári szakma presztízsének növelése, minél több tehetséges fiatal 
pedagóguspályára való irányítása, ezzel a tanárhiány csökkentése. Elavult és korszerűtlen 
iroda a versenyszférában már csak kevés helyen található, az új irodaházak minden igényt 
kielégítő munkateret kínálnak. A tanári pályával kapcsolatos elképzelések csak lassan 
alakulnak át, de remélhetőleg egyre több jó tapasztalat segítheti pl. a munkakörülményekről 
alkotott jobb vélemény elterjedését.      

Berendezés, gépészet 
A jól kialakított iskolai terek csak megfelelő berendezés mellett teljesíthetik 

funkciójukat. Míg a tanulás elméletéről sok szó esik, különféle tantervek és tananyagok 
születnek, arról kevesebb szó esik, hogy milyen érzés egy gyereknek a tanulópadban ülve 
eltölteni 6 – 7 tanórát. Ha mindenki kibírta eddig, akkor a soron következő diákság is elviseli 
ezt a kis kényelmetlenséget – gondolhatnánk. A nem kellő figyelem, vagy az iskola iránti 
ellenérzés egyik oka azonban éppen az a testi kényelmetlenség lehet, amely minden 
egészséges gyerekben felébred, valahol a második – harmadik tanára idején. Tagadhatatlan, 
hogy a padok és székek sokat fejlődtek az utóbbi időben, mind „gyerekállóság”, mint 
kényelmesség szempontjából. A régi, összekapcsolt kétszemélyes padsorok helyett ma már 
sok helyen találunk egyszemélyes, nem rögzített tanulóasztalokat. A székek ülőfelülete és 
támlája is változott, jobban követi az emberi test formáját.  Azaz csak követné, ha valóban 
olyan átlagos gyerekek lennének, mint amilyeneket a bútortervezők modelleznek. A 
valóságban sem a testmagasság, sem a testarányok nem illenek pontosan a székekhez. Egy 6 – 
8 évfolyamos iskolában legfeljebb két méretben állnak rendelkezésre így van, akinek kicsik, 
másoknak túlságosan nagyok. A kárpitozás és a párnázás felesleges luxus, úgyis gyorsan 
lerongyolódna. A kemény lapokon helyi érzéstelenítéssel felérő vérkeringési zavarok állnának 
elő, ha a gyerekek önvédelemből nem mocorognának állandóan.   

A kényelmetlen és mozgásszegény iskolai környezetet nem lehet a berendezési 
tárgyak kicserélésével megváltoztatni. A pedagógiai paradigmaváltás jelentheti az igazi 
megoldást, ha el tudunk szakadni a 45 perces tanórák és az osztálytermi frontális tanítás 
gyakorlatától. Az aktív tanulás, a csoportmunka, az önállóságot és alkotóképességet igénylő 
projektek munkaformái sok mozgással járnak, nem is beszélve az életet átfogó 
tanulásszervezés iskolán kívüli formáiról. Kétségtelen, hogy a tanulói tömegek felszabadítása 
némi kockázatot rejt magában, mert a hagyományos értelemben vett fegyelmet fel kell 
adnunk. El kell érnünk, hogy a beszélgetés, mászkálás a tanulás velejárója legyen, ne csupán a 
felszabadultság kiélését jelentse. El is kell hinnünk, hogy ilyen körülmények között is 
eredményesen taníthatunk, sőt így többen szeretik meg a tanulást.  

Sajátos berendezési tárgyak az épületgépészeti eszközök, így például a világítás és 
fűtés készülékei. A tanulási környezetben játszott szerepük egyfelől a tanulók megfelelő 
fizikai állapotának biztosításában van, másfelől pedig maguk is tanítási eszközök, amelyeken 
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a gyerekek későbbi lakó- és munkakörnyezetük kialakítását vizsgálhatják. Hazánk éghajlata 
miatt a nyári szünidőn kívüli időszakban csak hideg periódus van, a nyári meleg ellen nem 
kell védekezni, így a tantermi hőmérséklet beállítását csak a fűtés és a szellőztetés szolgálja. 
A fűtési rendszereket takarékossági okokból a legtöbb iskolában felújították (?), így a régi 
szenes kályhák és gőzös radiátorok helyett általában melegvizes központi fűtési rendszerekkel 
találkozhatunk. A tanulási képesség szempontjából a változás az, hogy nem kell számolni a 
tüzelőanyag égetés okozta oxigénhiánnyal, vagy füstgáz képződéssel, sem pedig a túlságosan 
forró fűtőtestek okozta sérülésekkel, porártalmakkal. A levegő hőmérséklete egy bizonyos 
tartományban biztosít komfortot, az alatt vagy felett elvonja a figyelmünket a meleg, vagy 
hidegérzet. A korszerűbb rendszerekben is előfordulhat, hogy az ablakok alá telepített 
radiátorok, és a rossz nyílászárók miatt az egyik gyereknek melege van, a másik pedig fázik 
és huzatra panaszkodik. A fűtési rendszer és az épületfizikai rendszerek megfelelő tervezése 
esetén a termekben a egyenletes a hőmérséklet és káros légmozgások sincsenek. A hőszigetelt 
nyílászárók terjedésével arra is ügyelni kell, hogy megfelelő időközönként (legalább 
szünetekben) kiszellőztessünk, amit az összes ablak kinyitásával, 2 -3 perc alatt megtehetünk. 
Ha ezt követően visszazárjuk a nyílászárókat, akkor a falak még benn tartják a tárolt hőt és a 
következő óra is kellemes melegben kezdődhet. A légcsere elmaradása egyébként 
viszonylagos oxigénhiányt, ezáltal pedig figyelemkiesést okozhat. 

A világítást nappali körülmények között általában nem tartjuk szükségesnek, de ha 
megmérjük a megvilágítást a tantermekben, könnyen kiderülhet, hogy nincs elegendő fény. A 
szemünk (különösen a gyerekeké) képes alkalmazkodni a sötétséghez, de ez megterhelő lehet, 
és megnehezíti a látvány érzékelését. Az olvasási nehézségeknek valószínűleg nem ez a fő 
oka, de a félhomályban romló figyelem és látásélesség miatt gyakoribb lehet a tévesztés. 
Fokozhatja a problémát, ha a padok elhelyezése nem a klasszikus módon történik, azaz nem 
mindegyik tanuló kap (bal)oldalról természetes fényt. Erre gyakran kerül sor pl. 
csoportmunkák alkalmával, amikor a padokat egymás felé fordítják a gyerekek. Ilyenkor 
célszerű lenne helyi megvilágítást alkalmazni, de erre kevés helyen van lehetőség, pedig 
hangulatosabb és olcsóbb is. Ha más megoldás nincs, kapcsoljuk fel a mennyezeti lámpákat! 
Ezekből is többféle van, magasan elhelyezett tükrös fénycsövek, vagy lejjebb lógatott 
izzólámpák, kompakt fénycsövek, vagy esetleg halogén izzók. Utóbbiak színképe közelebb áll 
a napfényhez, ezért kellemesebbek, mint a túlságosan fehér neoncsövek. A fénykibocsátás 
szöge miatt az előbbiek helyi fényt, az utóbbiak térvilágítás szolgálhatnak. Ha azt gondoljuk, 
hogy mindez lényegtelen, vagy a szakemberek dolga, akkor gondoljunk bele saját lakásunk 
világítási problémáiba, mikor és hol milyen fényeket használunk? Az otthonokban sokféle 
tevékenységhez sokféle megvilágítást alkalmazunk. Vajon az iskolákban csak a frontális 
osztálytermi tanulás és annak neonfényes lélektelensége képzelhető el? 

Dekoráció 
Az iskola akkor tölti be legjobban hivatását, a gyermeki személyiség fejlesztését, a 

tudás gyarapítását, ha az ott töltött időben diák és tanár szívesen tartózkodik a falai között. Az 
épület belső terei, az ott átélhető látványélmény meghatározóak lehetnek a hangulat alakítása 
szempontjából. Vannak szépen berendezett és dekorált iskolák, osztálytermek, amelyeket 
azonban a felnőttek ízlésvilága szerint alakítottak ki. Ha egy tizenéves szobáját megnéznénk, 
másféle képeket, tárgyakat találnánk benne. Persze ők sem egyformák, nagyon sokféle 
érdeklődési kört, szubkultúrát képviselhetnek. A személyes tér kialakítása egy kicsit az ott 
lakó belső világának kivetítése is, a kedvenc tárgyak és képek biztonságérzetet adnak. Az 
iskolában eltöltött nem kevés időt jóval idegenebb és gyakran feszültségkeltő környezetben 
kell eltölteni a diákoknak. Vajon lehet-e, érdemes-e közelíteni egy kicsit az otthon és az iskola 
látványvilágát, hangulatát? Ha a mai pedagógia célrendszerét és módszereit követjük, akkor 
mindenképpen törekednünk kell erre. A 21. század iskolája nem lehet a tanári hatalom és a 
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tanulói alávetettség intézménye, sokkal inkább olyan tanuló közösség, amelyben a diákok is 
legalább annyira otthon érezhetik magukat, mint a tanárok. A jó kedvvel, érdeklődéssel 
végzett tanulás feltétele, hogy a tanuló szívesen tartózkodjon az adott munkatérben. Ez nem 
azt jelenti természetesen, hogy teret engedjünk a szélsőségeknek, hiszen másokat zavarhat 
egy-egy extrémebb dekoráció. Gondolnunk kell az épület fenntartására is, a falakat, bútorokat 
óvni kell a maradandó károsodástól. Lesznek olyan képek, amelyek hosszabb ideig a 
helyükön maradnak, részévé válnak az iskola arculatának. Mások csak egy osztály néhány 
tanévén keresztül láthatóak a falakon. Utóbbiak esetében célszerű valamilyen cserélhető 
felületről gondoskodni, amelyet a következő osztályok átalakíthatnak.  

Az otthonos, fiatalos látványvilág kialakítása szempontjából meghatározó a termek 
„induló helyzete”, azaz a falak és bútorok színezése, a burkolatok minősége. Miközben évente 
nem kevés összegbe kerül ezek fenntartása, keveset gondolunk a részletek kidolgozására, 
valamiféle esztétikai összhang megteremtésére. Iskolánkban korábban „vizuális brigád” 
működött, amely igyekezett megtalálni a színek és felületek harmóniáját. Ebben sajnos csak 
tanárok vettek részt, így a gyerekek véleménye csak később derült ki. Ők bátrabban 
használják a színeket, és merészebb ötleteket valósítanak meg. A hetedik évfolyam 
elindításakor történt egy kísérlet arra, hogy másképpen alakítsuk az osztálytermek hangulatát. 
A gyerekek érkezése előtt elkészítettük a termek festését, amely a (nálunk) hagyományos 
fehér helyett jóval mélyebb, élénkebb színű volt. A sötétzöld falszín mellé kékre festett 
lécekből olyan keretrendszer került, amelybe nagyméretű falemezeket illeszthettünk a későbbi 
alkotások számára. Ezek alapszíne terrakotta volt, ami jól illeszkedett a terem színvilágába. 
Szerencsénkre a padok váza is hasonló volt, a felületük pedig szürke, ami nem zavarta az 
élénkebb színeket és kellő nyugalmat adott a padban folyó munkához. A termekbe költöző 
hetedikes gyerekek észrevették a különbséget a többi, színtelen terem és az ő osztályuk 
élénksége között. Érdekes, hogy míg a fehér megszokott és elfogadott, addig a színes falak 
állásfoglalásra késztetők és megosztják a szemlélőket. Nem arról van szó, hogy a színek 
hiánya tetszik, hanem inkább arról, hogy az árnyalatok megjelenése megmozgatja az 
érzelmeinket, a színek pszichológiai hatása dolgozni kezd.  Érdemes tudatosan kihasználni ezt 
a lehetőséget és például a különféle rendeltetésű termeket más-más színűre festeni. A 
hetedikesek osztálytermei mellett volt egy „oszlopos” terem, ahol általában az osztályidőket, 
csoportfoglalkozásokat tartottuk. Ennek a falait nem a nyugtató zöldre, hanem egy élénkebb, 
provokatívabb bordóra festettük. Az egyik teremből a másikba átlépve, az egyik 
munkaformáról a másikra való áttérést a színváltás is segítette. 

Az iskolai dekoráció 
elemei között a gyereke által 
készített festmények fontos 
szerepet játszanak. Szeretik 
ezt a kifejezésmódot, ha 
lehetőséget kapnak rá, 
szívesen élnek vele. Az 
említett hetedik osztályos 
tantermekben a fali 
keretekre erősített táblákra 
festhettek, részben a fal 
kímélése, részben pedig a 
mobilitás megteremtése 
miatt. A fiatalok kedvenc 
festési módja ugyanakkor a 
grafiti, amit mindenfelé 
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láthatunk a köztereken. Vannak ádáz ellenségei és ugyanolyan megszállott készítői. A freskók 
és szekkók e késői utódai színvonalas kivitelezés esetén igen mutatósak. Ha az iskolában erre 
a célra kijelölünk néhány falfelületet, olcsó, fiatalos és tartós dekorációt készíthetnek az erre 
vállalkozó gyerekek . Valószínűleg mindenképpen festenének valahova, jobb, ha 
megpróbáljuk mederbe terelni ezt a szándékukat. Iskolánkban a korábbi években működött 
grafiti szakkör, amelynek művei még ma is láthatóak a falakon. Azokat a gyerekeket sikerült 
bevonni ebbe a munkába, akik általában elzárkóztak a közösségi munka elől, valamilyen 
szempontból problémásak voltak. Később a hozzánk érkező vendégek (pl. a Gandhi 
Gimnázium) egy-egy brigádja is készített grafitit. Van egy olyan falrészünk is, ahol 
mindenféle megkötöttség nélkül firkálhatnak a gyerekek, itt nem képek, hanem inkább 
feliratok találhatók. Reméljük, hogy így a padok és más falfelületek jobban megkímélhetők. 

Környezettudatosság, higiénia 
Az iskola a diákok és tanárok közös élettere, ami itt zajlik része a formális, vagy 

informális tanulási folyamatnak. A kereszttantervi nevelési területek sokban meríthetnek a 
tanórákon kívüli iskolai tapasztalatokból. A környezeti nevelés esetében ez azt jelenti, hogy 
az órákon hallott elvek, és az iskola környezettel kapcsolatos működése nem állhat ellentétben 
egymással, sőt az a szerencsés, ha képesek egymást erősíteni. Az energiagazdálkodás és a 
hulladékkezelés nem csak elméleti témakörök a diákok számára, hanem a mindennapjaikban 
is tapasztalatokat szerezhetnek velük kapcsolatban. Az informális nevelés sajátossága, hogy 
nem feltétlenül tudatosulnak azok a hatások, amelyek befolyásolják magatartásunkat. A 
tanárok feladata, hogy áttekintve a tanulási környezet minden elemét, figyelmet fordítsanak a 
tanórán kívüli iskolai élet által kínált tapasztalatokra, és beépítsék azokat a tanítási 
folyamatba, megmutatva az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatokat.  

Az iskolaépületben a fűtés és világítás adja az energiafelhasználás túlnyomó részét, 
ehhez manapság a számítógépek működtetése társul, mint egyre növekvő villamosenergia 
fogyasztó. A gyerekeknek lehetnek ismereteik magáról a fűtési rendszerről is, pl. a technika, 
vagy akár a természetismeret tananyaghoz kapcsolódva. Tisztában lehetnek az 
energiahordozó fajtájával, az égetés környezeti hatásaival. Ismerhetik a szabályozás módjait, 
pl. a termosztátos fűtőtesteket. A rendszer jó vagy rossz működését saját hőérzetükkel 
ellenőrizhetik, a pazarlás úgy leplezhetik le, hogy túlságosan melegük van. Ilyenkor ablakot 
kell nyitni, hogy ismét kellemes legyen a hőmérséklet, de így nyilvánvalóan az utcát is fűtjük. 
Régebbi épületekben (pl. a mi iskolánkban is) nem is kell ablakot nyitni ahhoz, hogy jelentős 
mennyiségű energia menjen veszendőbe, hiszen az ablakok illeszkedése nem tökéletes, 
hatalmas rések tátonganak a tok és az ablakszárnyak között. Energiabrigádot szervezve fel is 
mérhető a veszteség. A gyerekekkel intézkedési tervet is készíthetünk, ebben segítségünkre 
lehetnek az energiapolitikával foglalkozó civil szervezetek is, pl. az Energiaklub. Az általuk 
ajánlott gumicsöves szigeteléssel jelentősen csökkenthető a fűtési számla, több forrás marad 
értelmesebb célokra, a gyerekek pedig átélhetik a környezettudatos cselekvés élményét. 

Ugyancsak energiát takaríthatnánk meg a világításra való odafigyeléssel, bár ezen a 
téren több ellentmondás is nehezíti a helyzetet. A gyerekekkel végzett fénymérés szerint 
(Sulinet - Zorka programban, Ecolab-XL műszerrel) a tantermekben még nappali 
körülmények között sincs mindig elegendő megvilágítás. Ezért szükség lenne kiegészítő 
világításra, de a mennyezeti lámpatestek által adott térvilágítás túl erős és költséges is. Egyes 
(alagsori) termekben kísérleteztünk olyan halogén megvilágítással, amely a fő fények 
használata nélkül a gyerekek által használt munkafelületeket világítja meg, a napéhoz 
közelálló színképpel, és a hagyományos izzókhoz képest 50%-kal nagyobb hatásfokkal. A 
hangulata mellett ez a megvilágítás a szemet és az energiaszámlát is kíméli. Helyi fénynek 
energiatakarékos kompakt fénycsöveket is alkalmazhatunk, bár ezek fehéres fénye kevésbé 
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természetes. Ha mégis a fő megvilágítást, a fénycsősorokat használjuk, akkor legalább 
energiatakarékos tükrös rendszert építsünk be, lehetőleg nem túl magasra függesztve, és 
helyezzünk el sárgásabb fényű csöveket is. 

A környezeti nevelés az energia mellett az anyagokkal való gazdálkodásra is kiterjed. 
Az anyagok tulajdonságainak megismertetése mellett nagyon fontos az egyes termékek 
életútjának végigkövetése is. A nyersanyagok előállításától a felhasználáson átívelő pálya a 
hulladékba kerüléssel, vagy a másodlagos nyersanyagként való hasznosítással végződik. Az 
iskolában is használunk anyagokat, például könyveket, füzeteket, papírárut és a különféle 
csomagolóanyagokat. Nem kerülünk ellentmondásba hangoztatott elveinkkel, ha a diákoknak 
kiadott füzetek, tananyagok legalább egy része újrahasznosított alapanyagból készül. A 
kidobott fénymásolatok, nyomtatványok dolgozatírásra még alkalmasak lehetnek. Sajnos az 
iskolai büfék nyereségközpontú szemléletét és nem egyszer egészségtelen, 
környezetszennyező termékválasztékát igen nehéz átalakítani. Néha a gyerekek mutatnak jó 
példát egy-egy alkalmi alternatív büfé működtetésével, ahol többféle gyümölcsöt, 
gabonakészítményt, teljes értékű ivólevet árusítanak, nem eldobható csomagolásban A 
hétköznapokban azonban a pillepalackos, vagy fémdobozos üdítők, színes papírba, fóliba 
csomagolt csokik és csipszek uralják a piacot. Az iskolában beindul a szemétdömping és még 
jó eset, ha a csomagolóanyagok a szemétkosárban végzik. Ha már addig eljutottunk, hogy 
tanítványaink nem dobálják el mindenfelé a szemetet, tovább is léphetünk a szelektív 
hulladékgyűjtés megvalósítása felé. Az elv valóra váltása nem is olyan könnyű, mint 
gondolnánk. Első próbálkozásként felmértük az iskolában egy nap alatt képződő szemetet (ez 
egy Föld napi akció volt), amiből kiderült, hogy a pille palackok jelentik a szeméttérfogat 
több mint ¾ részét. Emellett elég sok újrahasznosítható papír is kidobásra került, pl. a reggel 
kapott Metró újságok és különféle magazinok. Ezután kétféle kukákat helyeztünk el a 
folyosókon, amelyeken felirat jelezte, hogy melyikbe milyen hulladékot várunk. Az 
iskolaújságban és a suli honlapon hirdetéseket helyeztünk el az akció támogatására. Néhány 
hétig viszonylag rendben ment a gyűjtés, sokan megértették az új rendszer céljait és 
hajlandóak voltak megtenni a minimális fáradsággal járó szétválogatást. Néhány hét után 
azonban mintha a kifáradás jeleit érzékeltük volna, már kevesebben voltak hajlandók elmenni 
a folyosó végére, hogy „szelektíven” dobhassák ki kólás palackjukat. Ekkor egy újonnan 
szerveződött diákcsapat vette át az akció szervezését, akik minden helyiségben elhelyezték a 
palackgyűjtő papírdobozokat. Így már nem kellett kimenni a teremből annak sem, aki nem a 
szemétbe akarta dobni a palackját. 

Az összegyűjtött anyag elszállítása, az újrahasznosításhoz elvezető út megtalálása 
jelentette a következő problémát. A korábba jól ismert MÉH-vállalt lényegében megszűnt, 
csak néhány kisebb átvevőhely üzemel, ezek is nagyon válogatósak. A hulladékudvarok 
hálózata kiépülőben van, Budapesten is egyre többet találhatunk belőlük, de ide meg kell 
szervezni az elszállítást. Újabban hulladékszigetek is megjelentek, ezek sűrűbben telepített, 
kisebb kapacitású gyűjtők. Sajnálatos, hogy próbálkozásaink ellenére sem tudtunk olyan 
megoldást találni, amelyben pl. az iskolákat végiglátogató körjáratban teherautó gyűjtötte 
volna össze a szétválogatott másodlagos nyersanyagokat. A gyerekek azt is megkérdezték, 
hogy valóban újrahasznosításra kerülnek-e az összegyűjtött anyagok, mivel a közvélekedés 
szerint ezeket nálunk végül úgyis összekeverik. A pille palackok feldolgozóüzemét 
megkerestük és a technológiát bemutattuk a tanórákon a gyerekeknek, ezzel talán hitelesebbé 
tudtuk tenni a programot. 

Természetismeret szaktermek, szertár 
A tanulási környezet - akár szó szerinti értelmezése szerint – a tanulókat körülvevő 

szűkebb tárgyi környezetet jelentheti, amely elemeiben és egészében véve része, hatóeleme a 



 142

tanulási folyamatnak. Akárcsak a tanulási környezet más összetevői, ez a helyiség és 
eszközrendszer is kifejezi, hordozza a pedagógiai rendszert meghatározó elveket, 
meggyőződéseket. Ha elfogadjuk, hogy a 21. század iskolája más paradigma szerint működik, 
mint a korábbi korszakokban, akkor a változás jeleit ki kell tudnunk mutatni, illetve meg kell 
határozni azokat a célokat és megoldásokat, amelyek felé a modernizációs folyamatot 
irányítanunk kell. Más oldalról viszont számolnunk kell azzal az igen nagy tehetetlenségi 
erővel, ami az épületek és eszközök költségéből, vagy a fejlesztés kreatív oldalának 
lassúságából következik. Utóbbival ma már kevésbé kell számolnunk, mivel az oktatási 
eszközök piaca is globalizálódik, így a legkorszerűbb termékek is elérhetővé válnak.  

A posztmodern korszakba lépő társadalom változásai, és a neveléstudomány fejlődése 
együttesen alakítják a tanulás új elméletét és gyakorlati módszereit. A legfontosabb 
változások: 

• az egyoldalúan a tanár felé orientálódó tanulói figyelem átfordul a tanulói csoportok 
belső világa felé, 

• a tanulás sokféle információforrás felhasználásával történik,  

• a tanulási folyamatban változatos, egymást átfedő csoportszerkezetek alakulnak ki, 
valós és virtuális térben egyaránt, 

• a tanulás a való élet sokféle kontextusában zajlik, a formális, informális és nem 
formális tanulási módok összekapcsolódnak, 

• az iskola nem kíván lezárt tudáscsomagot adni a tanulóknak, inkább tanulni tanít és 
felkészít az életen át folyó tanulásra,  

• a csoportos tanulásban kiemelt szerepet kap a tudást megosztása és az ezt lehetővé 
tevő hagyományos és digitális prezentációs technikák alkalmazása, 

• a szaktárgyi és a mindennapi élet tárgyai keverednek a tanulási környezetben, 

• meghatározóvá válik a számítógépek használata. 
 

A természettudományi nevelést a múltban általában a tanári magyarázatra, bemutatásra, 
kisebb részben tanulókísérletekre épülő tanulási formák jellemezték. A magyarországi 
iskolarendszerben erős tradíciókkal rendelkezik ez a terület, amely a 20. század végét 
megelőző néhány évtizedben tanulmányi versenyek sikereivel is bizonyított. Néhány erre a 
területre szakosodott gimnázium jól felszerelt előadókkal és laborokkal rendelkezett, de a 
többi középiskolában is igyekeztek megteremteni a fizika-, kémia- és biológia szaktárgyi 
követelményeit kielégítő infrastruktúrát. Ebben az időszakban még jóval kevesebben 
jelentkeztek gimnáziumba, a szakközépiskolákban pedig inkább a szakmai tárgyak oktatására 
rendezkedtek be. Az általános iskolák tekintetében egyszerűbb viszonyokat és nagyobb 
szórást találhatunk. Vannak itt is élenjáró intézmények, amelyekben a felső tagozat 
reáltantárgyait magas színvonalon és megfelelő környezetben oktatták. Máshol (főleg a kisebb 
vidéki településeken) éppen csak a minimális feltételek álltak rendelkezésre, vagy néhol még 
azok sem.  

Most, egy pedagógiai korszakváltás küszöbén át kell tekintenünk azt az örökséget, amely 
iskoláink tantermeinek beosztásában, felszereltségében megtestesül. El kell ismernünk azt is, 
hogy az utóbbi évtizedben több központi- vagy önkormányzati program is igyekezett javítani 
az iskolák felszereltségét. A szertári eszközök és informatikai rendszerek beszerzésére 
pályázatokat írtak ki, amelyek nyertesei korszerűsíthették iskolájukat. Az is egyre gyakoribb, 
hogy a tárgyi környezet fejlesztési kezdeményezései korszerű pedagógiai módszertani 
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vivőhullámokon terjednek. Az utóbbi évek Sulinet programjai erre mutatnak jó példát azzal, 
hogy a számítógéppel segített tanulási formák egyben az aktív-, kooperatív- és kollaboratív 
tanulást valósítják meg, a háttérben pedig már érezhető a konstruktív tanuláselmélet.   

Természetismeret előadóterem 
A Politechnikum alapítását követően, a tanítás 1991-es beindulásakor az egyik 

legnehezebben megoldható feladat a helyiség- és eszközigényes tantárgyak 
feltételrendszerének megteremtése volt, amit csak több év alatt sikerült elfogadhatóan 
megoldanunk. Két terület emelkedett ki ebből a szempontból, a testkultúra (a testnevelés 
komplex formája) és a természetismeret. Az iskolának otthont adó épületben akkor már nem 
folyt közoktatási tevékenység, hanem egy szakmai továbbképző- és átképző intézmény 
működött benne. A helyiségek oktatási célt szolgáltak, de a felnőttképzésben ez 
előadótermeket és tanműhelyeket jelentett. Egy épületszárny belső átépítésével sikerült 
kialakítanunk egy nagyobb előadótermet, egy labortermet hozzá kapcsolódó 
szertárhelyiséggel, a kettő között egy kisebb tanári szobával.  

A természetismeret termek kialakítása esetünkben is jól példázza a háttértudás 
meghatározó szerepét. A munkacsoport akkori tagjai korábban többnyire gimnáziumokban 
tanítottak, a tapasztalataikat onnan hozták magukkal. A kilencvenes évek elején ez még a 
frontális óratartás és a tudományos tanulókísérleti munka privilégiumát jelentette. A 
többségükben műemléki épületben működő gimnáziumokban hatalmas előadótermek és sivár 
laborok voltak, amelyek árasztották magukból a tudomány és az azt közvetítő tanár 
felsőbbségét. Ennek megfelelően az előadótermi padsorok a dobogóra emelt, hosszú tanári 
asztal és tábla felé néztek, rajtuk pedig ott sorakoztak a gáz-, víz, elektromos csapok és 
csatlakozók. Az iskolabútor kínálat ekkor még nem volt olyan széleskörű, mint napjainkban, 
ezért a Tanért vállalat Tantéka bútorait tudtuk megvásárolni. Ezek emelt magasságú 
munkaasztalok voltak, a csövek és vezetékek részére kialakított rekeszekkel. Hozzájuk emelt, 
laborszékek illettek volna, amelyekről ülve is kényelmesen elérhető a munkafelület. 
(Ilyeneket a mai napig nem tudtunk beszerezni). Ebben a teremben korábban faburkolatot 
alakítottak ki, ezt a helyén hagytuk és a padokkal harmonizáló polcokat szereltünk fel a 
falakra. A terem padlózata barna linóleumból készült.     

Az előadóterem létesítésekor három fő célt igyekeztünk megvalósítani:  

• a természettudományok akkori tanítási gyakorlatának megfelelő felszereltség kialakítása,  
• olyan látvány- és kényelmi környezet kialakítása, amelyben szívesen tartózkodnak a 

gyerekek  vagy legalább nem lesznek ellenérzéseik, 
• az audiovizuális prezentációs eszköztár kiépítése. 
 

A termet alkalmassá akartuk tenni tanulókísérletekre is, ezért minden kétszemélyes tanulói 
asztalon elhelyeztünk egy-egy gáz- illetve elektromos csatlakozást. Utóbbiak között voltak a 
helyi kisfeszültségű rendszer aljzatai is. Minden asztalsorban és a tanári asztalon is volt egy-
egy rozsdamentes mosogató és hidegvizes csap. Az asztalok felülete kemény és hőálló 
bútorlapból készült, világos mogyoróbarna színben. Az előadások alkalmával használható 
kivetítő eszközöket kiemelhető, dönthető platformokon helyeztük el, eleinte csak diavetítőt és 
episzkópot használhattunk, ezek képét nagyméretű, a tábla fölé helyezett és megfelelő 
szögben döntött felületre lehet kivetíteni. A videófilmeket a terem két elülső sarkában, fali 
állványon elhelyezett televíziókon nézhették a gyerekek.  

A létesítés óta eltelt több mint tíz évben tapasztalatokat szereztünk a természetismeret 
előadóterem használhatóságával kapcsolatban és különböző fejlesztéseket is elvégeztünk. 
Mindezek alapján terveket készítettünk egy teljes körű átalakításra, amelyet azonban anyagi 
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okok miatt még nem tudtunk elvégezni. A terem a maga műfajában, mint előadóterem talán 
ma is jól betölthetné rendeltetését, de az időközben átalakult pedagógiai követelmények és 
módszerek miatt erre egyre kevésbé van szükség. A frontális órák száma csökken, szinte 
minden tanórán van olyan csoportfoglalkozás, amelyen a gyerekek egymással 
együttműködve, egymás felé fordulva tanulnának. Erre a talajhoz rögzített bútorzat nem 
nagyon ad lehetőséget amiatt sem, hogy a „közműalagút” takarófala miatt szemből nem lehet 
beülni a padokba. Ugyanez a takarófal akadályozza a lábak kinyújtását is, így kényelmetlen a 
padban való hosszas üldögélés. 

A helyiség laborfunkciókkal is rendelkezik, de erre az elmúlt években nem sokszor volt 
szükség. A hagyományos tanulókísérleti órák általában a laborban zajlanak, az 
előadóteremben legfeljebb kisebb eszközös foglalkozások voltak. Így a költségesen létesített 
gáz- és vízvezeték, valamint az elektromos rendszer nincs kihasználva. A legutóbbi 
átalakítások során ezért vissza is bontottuk ezeket, ma már csak az oldalfalakon találhatók, 
ahová viszont időközben megérkezett a helyi számítógép hálózat is. 

A prezentációs eszköztár is alapvetően átalakult, mivel a diavetítőt és episzkópot 
felváltotta a számítógép és a projektor. Ezeket eleinte gördíthető asztalkán helyeztük el (ez 
volt a „digitális zsúrkocsi elődje”), de később biztonsági okokból zárható szekrényt kaptak 
(ezt még át kell alakítanunk, mivel a vetítő és a monitor magassága miatt akadályozza a 
mögötte ülők kilátását). A teremben a kivetítő alkalmazása óta gyakoribbak a filmvetítések, és 
a módszertani szempontból értékes számítógéppel segített tanórák. Ezek tartalmi eszközeit a 
munkacsoport fejlesztette, illetve az utóbbi időben az európai Celebrate-program és a Sulinet 
Digitális Tudásbázis egyes elemeit próbáltuk ki. Mivel csak egy előadótermünk van, nem 
tudtuk tetszőleges alkalmakra tervezni ezeket a módszereket, de a most kapott digitális 
zsúrkocsi változtathat némileg ezen a helyzeten.   

A tanulási környezet összes tárgyi elmével kapcsolatban felmerülő probléma az 
elhasználódás módja és mértéke, másképpen fogalmazva a „gyerekállóság” kérdése. A 
helyzet némiképp a természettudományos kísérleteket idézi, ahol különféle beállításokban 
végezhető el a vizsgálat. Az egyik változó például a gyerekek rongálási hajlandósága, amit 
több tényező is befolyásolhat. Ennek is több dimenzióját lehet felvenni, mint pl. az iskolával 
szembeni ellenérzések létét és erősségét, vagy a tanulói populációban meglévő szélsőségek 
mértékét. A hagyományos, fegyelmező és tekintélyelvű iskola elvileg képes lehet elnyomni, 
felszín alatt tartani a gyermeki indulatokat, vagy az unalom elűzésének káros módjait, de a 
dolog visszafelé is elsülhet, amennyiben kialakít egy masszív szembenállást az adott 
intézménnyel vagy tanárral. A névtelen rongálások talán ebben az esetben a legsúlyosabbak. 
A másik dimenzióban azzal szembesülhetünk, hogy bármennyire is hatékony a szocializáció 
és a tárgyi értékek megóvására való nevelés, lehetnek olyan szélsőséges viselkedésű 
gyerekek, akik mégis súlyos rongálásokat követnek el. A kirívó esetek általában iskolai szintű 
fegyelmi ügyek is, amelyek megzavarhatják az iskola nyugalmát. Ezért is – no meg baleset 
megelőzési és takarékossági okokból is – érdemes elkerülni a könnyen károsítható vagy 
felesleges berendezések használatát. Az előadóterem gázcsapjai, vagy villamos csatlakozói ki 
voltak téve a rongálásoknak, több esetben balesetveszélyes helyzet is kialakult. Mivel a 
használatuk gyakorisága is alacsony volt, ezért többszöri javítás után végül eltávolításra 
kerültek. Talán megoldást jelenthetett volna, ha szünetekben zárva tartjuk a termet, de ez 
ellentétes lenne az iskola pedagógiai 
elveivel és gyakorlatban is nehezen lenne 
megvalósítható. 

A tanulói asztalok sem felelnek meg már 
az igényeknek, mivel a bennük vezetett 
közművek kiszerelését követően megszűnt a 
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kettős burkolat indokoltsága, ezeket el kell távolítani. Az emelt munkafelület is inkább 
zavaró, mint szükséges, ebben a teremben ugyanis kevéssé folyik tanulói mozgással járó 
állómunka. Megfelelő magasságú laborszék ugyan lenne, de ezek drágák és nem is 
kényelmesek. A pad oldallapjai farostlemezből készültek, csapos rögzítéssel, amelyek a 
vékony anyagból rendre kiszakadtak, így ezek eltávolítása is szükségessé válik. Az időközben 
más termekbe beszerzett egyszemélyes tanulópadok erős fémvázára csak a legszükségesebb 
munkalapot szerelték fel, ennek anyaga viszont erős és kopásálló. Ilyen szerkezetű bútor tűnik 
alkalmasnak iskolai célokra. 

Laboratórium 
A tanulókísérleti munka az aktív tanulás egyik eszköze. A kísérletileg vizsgálható 

természettudományos problémákat nem csak elvont szaktudományos nézőpontból vethetjük 
fel, hanem a mindennapi életből indulva is. Ebben az esetben talán mások az anyagok, de az 
eszközök és módszerek megőrizhetők. Az integrált természet-tudományos pedagógiai 
rendszer a fizika, kémia és biológiai szaktárgyi elemeiből építkezik, a tudás építése részben 
ezeken a tudományos ismeretrendszereken történik. Az iskolai laboratórium azonban olyan 
speciális kutatóhely, ahol a gyerekek maguk alkothatnak kérdéseket, amelyekre 
érdeklődésüktől vezetve keresik a válaszokat. A gyermeki kérdések gyakran sajátos naiv 
elméletek alapján fogalmazódnak, és inkább a hétköznapi, megtapasztalható jelenségek 
világából indulnak ki, mintsem a letisztult tudományt tükröznék. A természettudományos 
tantárgyak szakmódszertana ma még inkább ez utóbbi útvonal bejárására ösztönöz, de az 
adott tanulóközösség megtalálhatja a neki megfelelő új nézőpontokat. A tanár feladata úgy 
változik, hogy a kísérleti munkához szükséges alapismeretek és készségek megszerzése után 
bátrabban magukra hagyhatja tanítványait, illetve ösztönözheti őket egy-egy izgalmas 
probléma, kutatási cél kiválasztására. A tanulói labor világa a közös felfedezésről is szól, így 
helyet kell hagyni benne a kollektív tudásépítés eszközei számára is, kellenek rajzeszközök, 
modellkészítéshez használható anyagok és szerszámok. Nem kell mondanunk, hogy a 
számítógép sem hiányozhat ebből a környezetből, legalább a munkacsoportoknak 
rendelkezniük kell az információkeresésé és feldolgozás korszerű eszközeivel.  

Az iskolai természettudományos laboratóriumok általában a hagyományos tantárgyi 
elkülönülést tükrözik, azaz a fizika, kémia és biológia tantárgyak külön helyiségekkel 
rendelkeznek. Ez részben a sajátos eszközökből fakad, de a modern kor követelményét is 
tükrözte, amelyben a természettudományok nagyobb jelentőséggel bírtak a tananyagon belül, 
mint manapság. A posztmodern valóságban a tudományok szerepe még meghatározóbb, 
ennek ellenére az iskolai képzésben háttérbe szorultak a készségfejlesztő nyelvek és 
számítástechnika mögött. Egy nagyobb iskolában talán megéri többféle labort felépíteni, de a 
mai tanulólétszámok ezt is csak kevéssé támogatják. De miért nem lehet közös munkatere az 
egymással amúgy is együttműködő szaktárgyaknak? A kémia és a biológia esetleg igényli a 
mosogatók elhelyezését, a fizika e helyett inkább a többféle elektromos rendszert kívánja 
meg. Az előbbiek mosható padlót, az utóbbi jól szigeteltet kíván. Ellentmondás azonban nincs 
ezekben a szükségletekben, nyugodtan beépíthetők ugyanabba a térbe. Még egy akadály lenne 
azonban: a különböző szaktárgyakat más-más tanárok tanítják! Az integrált program ezt is 
elhárítja, a természetismeret munkacsoport egységes, a módszerek és eszközök is közösek.      

Az iskolai laboratórium nem csak az elmélyült kísérletezés helyszíne, hanem a 
csoportmunka során hangos beszélgetések is folynak benne. A munkabiztonsági szempontból 
szükséges burkolatok azonban túlságosan rideg és kemény felületek, amelyek erősen 
visszaverik a hangokat. Ebben a helyiségben kárpitfüggönyöket nem lehet elhelyezni, így ez a 
hangelnyelő anyag is hiányzik. Ilyen körülmények között nem mindig könnyű órát tartani és 
az erős visszhang miatt a benn tartózkodók is feszültebben viselkednek. Ezt a kényelmetlen 
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érzést fokozza, ha ezek a kőburkolatok túlságosan egyhangúak, pl. fehér vagy szürke színűek. 
A természetismeret laborban a kellemetlen hangosságot nem sikerült tompítani, ezért teljes 
osztálylétszámokkal nehéz is itt dolgozni. Néhány tanévben meg tudtuk oldani a 
tanulókísérleti órák csoportbontását, ezzel a kisebb létszámmal már kellemesebb és 
hatékonyabb munkát lehetett végezni. A terem sivársága ellen színes festéssel és képek, 
poszterek kihelyezésével igyekeztünk tenni. Nem kevés költséggel ma már igazán 
gyermekbarát és jól használható tanulói laborok állíthatók össze, de az otthonosság 
megteremtése ezekben is tanári – tanulói ötleteket igényel.  

Szertár, eszközök 
A természettudományok tanítása eszközigényes feladat, különösen az újonnan alakuló 

iskolákban kell sokat költeni az eszközök és anyagok beszerzésére, de a folyamatos pótlás 
költsége sem kevés. A több évtizedes, vagy akár évszázados múltra visszatekintő iskolák 
fizika, kémia, biológia szertárai valóságos tudománytörténeti múzeumok, amelyekben a 
19.századi kézműves műszerek még megtalálhatók. Egy modern, kellő költségvetéssel létesült 
iskolában ezek helyett a legkorszerűbb számítógéppel segített oktatás kellékei sorakoznak, 
amelyekkel a tanulók összetett méréseket és adatfeldolgozásokat végezhetnek. 

A ’90-es években hazánkban is megjelent nagy oktatástechnikai cégek kínálatát főként 
a szakképző intézmények tudják jól hasznosítani, ahol pl. a mechanika, vagy az 
elektromosság tanításához szükséges demonstrációs eszközöket alkalmazzák. Ezek általában 
többféle feladatra alkalmas sokoldalú készülékek, amelyek szerkezetükben, de főleg a 
szoftver választékban jól variálhatók. A tanári demonstráció ma is alkalmas helyet kap az 
oktatási módszerek körében, de az utóbbi években nehezebb tartós és passzív figyelmet 
kelteni ezek iránt. Talán emiatt is terjednek az interaktív, kisebb tanulócsoportokban, több 
példányban is rendelkezésre álló, kevésbé költséges tanulókísérleti eszközök. A taneszköz 
beszerzési pályázatokhoz kapcsolódva több cég is jelentkezett ilyen készülékekkel, amelyek 
fizikai, kémiai, biológiai mérésekre, kísérletekre is alkalmasak voltak. Sajnos a pályázati 
támogatás kivételével ezek beszerzésére nehéz forrást találni. 

Talán a jövő egyik előhírnöke az Sulinet Zorka-programja, amelynek résztvevő iskolái 
olyan műszereket kapnak, amelyek számítógéppel segített tanulást tesznek lehetővé, mérések 
adatfeldolgozás és multimédia alkalmazásával. Egy automata meteorológiai állomás és egy 
kisebb, többfunkciós kézi műszer került az Innovatív iskolák hálózatának tagintézményeibe. 
A tanulói csoportok maguk találják ki az elvégzendő feladatokat, megszervezik a munkát és 
kollaboratív tanulási módszerekkel – web-board használatával – kicserélik tapasztalataikat. A 
gépek beszerzése így nem az iskolákat terheli, és az alkalmazásban is nagy segítséget nyújt a 
Sulinet. 

A többfunkciós kézi mérőműszerek az ökológiai terepmunkában is jól használhatóak, 
viszonylag megfizethetőek, könnyen szállíthatók és a kezelésük is egyszerű. Vannak olyan 
fizikai-, kémiai adatok, amelyek többféle környezetből származhatnak és a komplex 
problémák elemiként többféle összefüggésben felbukkanhatnak mint folyamat indikátorok. 
Ilyenek a hőmérsékleti adatok, a kémhatást jellemző pH, és néhány oldott ion, mint pl. a 
nitrát/nitrit, foszfát, ammónium. A vezetőképesség a talajminőség egyik jellemző értéke, a 
megvilágítás és a páratartalom az élőhelyi viszonyokat jellemezheti. Utóbbiak mérése pl. a 
Zorka programban használatos Ecolog XL műszerrel is lehetséges. Ez a készülék 
programozható is, így sorozatmérések is végezhetők vele, amelyek a mérési helytől térben és 
időben távolabb is elemezhetők. 

A természetismeret szertár fejlesztésének az elmúlt években az egyik kiemelt területe 
volt a mikroszkóp beszerzés. A gyerekek vonzódnak a szabad szemmel láthatatlan parányok 
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világához, ha ebben sikerélményre találnak, akkor kicsit a természettudományt is más 
szemmel látják. A mikroszkóp használata alapfokon nem túl bonyolult, így szinte 
játékszerként ismerkedhetnek vele a kisebbek is. Később éppen ez lehet a csalódás forrása, 
mert a játékszer és az igazi tudományos eszköz között nagy a különbség. Nem a több milliós 
labormikroszkópok beszerzésére van szükség, de ha valóban látni akarjuk a tananyagban 
szereplő mikrobákat és mikro-objektumokat, akkor bizonyos optikai és mechanikai 
követelményeket kielégítő műszereket kell vásárolnunk. Ez nem olcsó, így az átlagos iskolai 
költségvetéseket általában meghaladja a kellő számú mikroszkóp beszerzése. Két lehetőség 
azonban kínálkozik, az egyik, hogy olyan, még éppen elfogadható típusokat választunk az 
egyre gazdagodó kínálatból, amelyekkel bizonyos korlátok mellett, de még érdemes belefogni 
a megfigyelésekbe. Ez az ártartomány 100 és 200 ezer Ft között lehet. Ezekből elegendő 
darab beszerezhető akár a kisebb csoportokban egyéni, vagy osztályokban páros munkához. A 
másik lehetőség, hogy egy valóban jó minőségű mikroszkópot vásárolunk és beszerezzük 
hozzá a videózáshoz szükséges kamerát is. Ez utóbbiak is megtalálhatók az oktatástechnikai 
eszközöket forgalmazó cégek katalógusaiban. Ha ún. flexibilis kamerát vásárolunk, akkor 
még episzkópként is tudjuk használni, TV képernyőre, vagy projektorral nagyobb méretre 
kivetítve. A mikroszkóp minőség iskolai szinten nem tudományos igényeknek való 
megfelelést jelent, de legalább 1000-szeres nagyítás és alacsony torzítású kép szükséges. A 
videózáshoz, vagy fotózáshoz trinokuláris kivitelt célszerű alkalmazni. A legtöbb olcsó 
mikroszkóp ma kínai gyártmány, ezek ára jóval alacsonyabb, a minőségük pedig egyre jobb. 
A kivetítős mikroszkóppal a tanulók saját metszeteiket vizsgálhatják, tehát csak a munka egy 
részében kell másokkal osztozniuk az eszközökön. Az átvilágítós technika mellett gyakran 
van szükség felületi megvilágítással működő sztereómikroszkópokra is. Ezek között is vannak 
nagyobb, laboratóriumi darabok, de a kisebbek könnyen szállíthatók, így terepmunkában is 
használhatók, pl. kisebb, vízben, talajban élő állatok megfigyelésére, vagy virágok, rovarok 
morfológiai vizsgálatára. Az Erdei Iskola több programjában is használjuk a 
sztereómikroszkópokat. 

A természetismereti integráció egyik alapgondolata a mikro- és makro-világok felé 
való nyitás, a természet szerveződési szintjeinek témánkénti bejárása. A méretskála másik 
végén a csillagászati objektumok helyezkednek el, ebben a tartományban csillagászati távcső 
szükséges a megfigyelésekhez. A készen vásárolható műszerek közül ebben a csoportban is a 
„játékok” a legolcsóbbak. A színes fotókon látható égi objektumokat kereső gyerekek 
ezekben hamar csalódnak, mert néhány slágertéma szegényes látványán kívül mást nem 
nagyon láthatnak velük. A komolyabb gyári távcsövek nálunk csak elvétve fordulnak elő a 
szakboltokban, de az amatőrcsillagászok által készített darabok forgalma igen jelentős. A 
gyerekekkel akár megpróbálkozhatunk a távcsőépítéssel is, hiszen nagy öröm a magunk 
készítette távcsőben megpillantani a holdkrátereket. Ha erre mégsem lenne mód, akkor 
vásároljunk házi készítésű amatőrműszert, amelynek legalább 15 – 20 cm átmérőjű főtükre 
van. Ezzel már többet láthatunk, különösen a halvány égi objektumok vadászata lehet sikeres. 
A távcsövön kívül jó megfigyelőhely is szükséges, ezért nagyvárosban legfeljebb a Hold és a 
bolygók, valamint a nap lehet célpontunk. Utóbbi esetében csak kivetítéssel próbálkozzunk. 
Az igazi kalandos csillagászkodás ideális helyszíne az Erdei Iskola, amely általában a lakott 
területektől távolabb kerül megrendezésre. Itt kevés a háttérfény és a halmazok, ködök, 
galaxisok is jól megfigyelhetők. Nem kell komolyabb előképzettség sem, hiszen egy 
részletesebb csillagtérkép útbaigazításait követve könnyen tájékozódhatunk a csillagképek 
között. A megfigyelések közben meglódul a fantázia, és a gyerekek képzelete fényéveket és 
évmilliárdokat jár be, szupernovák, fekete lyukak és idegen civilizációk között kalandozva. A 
feltett kérdések jó részére nincs válasz de talán éppen ez sarkallja majd a természet 
megismerésére a gyerekeket.  
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Előtér, élősarok 
 

Az aktív tanuláson alapuló iskolában a tanulók alkotásai, tanulással kapcsolatos 
produktumai egyben a tanulóközösség működésének, a tudás megosztásának eszközei is. Az 
érettségizett osztályok tablói megszokott tartozékai a patinás gimnáziumi folyosóknak, de ha 
helyettük a legutóbbi Városi iskola poszterei lógnak a falakon, akkor az emlékezés nem 
nosztalgikus, hanem tudásépítő lehet. A tantárgyblokkokban folyó oktatás arra is lehetőséget 

kínál, hogy egy-egy műveltségterület a 
neki jutó épületrészben megjelenítse a 
tanulási tartalmak és területek sajátos 
világát. A szaktermek előtti közös terek 
jó helyszínei lehetnek ezeknek a 
próbálkozásoknak, természetismeret 
esetében pl. egy élősarok kialakításának. 
A városban élő gyerekek egyébként is 
„természethiányosak” és általában 
vonzódnak az állatokhoz, szívesen 
nézegetik, gondozzák őket. Ismereteket is 
szerezhetnek a megfigyeléseikből, 
később ezeket érdeklődésük szerint 
kiegészíthetik. Legfontosabb azonban a 
természethez való érzelmi kötődés 

erősítése, ami egyik tartópillére lehet a tanulási motivációnak is.  

Az élősarok növények és állatok bemutatására szolgál, esztétikus kialakítással a 
környezeti minőséget is emeli. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy egyik élőlénycsoport sem 
könnyen tartható jó állapotban, az elkövetett hibák pedig könnyen a kívánttal ellentétes hatást 
válthatnak ki a gyerekekből. A növények megfelelő kiválasztása mellett fontos az elhelyezés 
is, erre szakkönyvek, vagy tapasztalattal rendelkező felnőttek adhatnak tanácsot a 
gyerekeknek. Jó, ha csak tanácsot kapnak és a nagyobb hibáktól megóvva, de szabadon 
foglalkozhatnak az élősarokkal. Az ápolás rendszeressége az élőlényekről való gondoskodásra 
nevel, az öntözés akár napi feladat lehet, a talajcsere pedig valamelyik környezeti nevelési 
akciónapon lebonyolítható. A különféle növények társítása, a látvány kialakítása a vizuális 
kultúra fejlesztését is szolgálja. Ha működik az iskolában képzőművész alkotókör, akkor 
velük együttműködve cserepeket, virágtartókat 
helyezhetünk el a növények számára. 

Az állatok még kényesebb jószágok, mint a 
növények. Szabadon nem kószálhatnak az iskolában, 
ezért valamilyen zárt élőhelyet kell kialakítanunk 
számukra. A fogságban tartás azonban nem tetszik 
mindenkinek és parázs viták alakulhatnak ki a az 
állatbarátság elfogadható formáiról. Ha ezeken túljutott a 
tanulóközösség, akkor a kiválasztott állatok lakhelyének 
elkészítése a következő feladat. Látszólag legkevesebb 
gondot az akvárium okozza, amibe csak bele kell 
helyezni a halakat, növényeket és az etetőanyagot, aztán 
megy minden magától. Ez így is van, de a folyamat vége 
a vízminőség látványos romlása lenne, ezért rendszeres 
fenntartó munkálatok szükségesek. Ha ezt elmulasztjuk, 
akkor csak zöldes pocsolya marad a valamikor 
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kristálytiszta akváriumunkban. A következő kedvelt élőhely típus a terrárium, amiben 
kígyókat, gyíkokat tarthatunk. Ezek hidegvérű állatok, amelyek számos faja éjszakai 
életmódot folytat, így tanítási időben rejtőzködni próbál, és a megértő gazda általában ezt 
lehetővé is teszi a számukra. A viták itt kezdődnek, mert van, aki látni szeretné az állatot, míg 
mások búvóhelyet építenének neki. Érdemes meghallgatni a gyerekek érveit és valamilyen 
kölcsönösen elfogadható megoldást, illetve fajt és környezetet találni. Ha kígyót is tartunk 
akkor az etetése élő állattal történik, amit a ragadozó a nézők szemeláttára fal fel. Ez újabb 
viták forrása, sokan kelnek a zsákmányállat védelmére. Az állattartás körüli vitákban 
formálódik a gyerekek személyisége és környezeti attitűdje, a tanár szerepe a beszélgetések 
megfigyelése és szélsőségek nyesegetése.  

 

Az iskola kapcsolatrendszere 
A Közgazdasági Politechnikum nemcsak tanórai keretek között képzeli el a 

természetismeret tanítását. Azok a civil és egyéb szervezetek, amelyekkel kapcsolatot tartunk 
vagy tartottunk fenn, jelentősen hozzájárulnak a hatékony tanulási környezet kialakításához. 

Az alábbi szervezetek egy részével szorosabb másokkal lazább viszonyban állunk, de 
mindegyikükkel gyümölcsöző a kapcsolatunk. 

Hulladék Munkaszövetség (HuMusz): 
„A kilencvenes évek derekán néhány környezetvédő szervezet számára kezdett egyre 

inkább nyilvánvalóvá válni, hogy idehaza valami nagyon nincs rendben a „szemét” fronton. 
Nekirugaszkodtak és létrehozták a Hulladék Munkaszövetséget (HuMuSz-t), hogy 
megpróbálják feltárni a hulladékgazdálkodás egyre nyilvánvalóbb problémáit, és lehetőleg 
más mederbe terelni a piaci folyamatokat, az emberek fogyasztási szokásait és a 
törvényalkotást. 

1995 óta szövetségünk a régi elvek szerint dolgozik: akciókat szervezünk, 
felvilágosítunk, újságot írunk, beadványokat készítünk, pereskedünk, szakvéleményeket 
adunk ki, kiállítást építünk vagy éppen gyerekeknek mesélünk Kuka Samukáról és annak 
tartalmáról. Beszélünk arról, hogyan fokozzák a reklámok a fogyasztást és ez miként hat a 
hulladékképződésre, és arról, mit is jelent a megelőzés, az újrahasználat, az újrahasznosítás és 
az ártalmatlanítás, és csak ebben a sorrendben van értelme a hulladékos okoskodásnak.” 

A Hulladék Munkaszövetséggel kiadványain keresztül és személyesen is tartjuk a 
kapcsolatot. A Politechnikum „szelektív hulladékgyűjtő akciócsoportja” meg is látogatta a 
szervezetet, akik hasznos tanácsokkal is ellátták diákjainkat. A HuMusz profilja szorosan 
kapcsolható a természetismeret tananyaghoz: 

• Hulladékos játszóház a HuMusz központjában, elsősorban iskolai csoportok számára 

• a fővárosi állatkertben egy kis kiállítás 

• iskolai előadások vállalása a budapesti iskolákban ill. országos oktatóhálózat 
kialakításának megkezdése 

• együttműködés a Sulinettel, közös publikálása az Interneten hulladékos 
kiadványoknak és CD-ROM-oknak 

• az ELTE Földrajz Tanszékén kurzus indítása „Hulladékgazdálkodás és fogyasztói 
társadalom” címmel  

• havonta egy lakossági fórumot szervezése a környékbeliek számára a 
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hulladékprobléma és az ökológiai fogyasztóvédelem különböző, elsősorban a 
mindennapi életet érintő kérdéseiről 

• hulladékgazdálkodási és fogyasztóvédelmi továbbképzés pedagógusok számára 

• „Sulibüfé” kampány, ill. „Újrapapír” kampány iskolák és papírgyárak bevonásával 
 
A HuMusz kiadványai is fontosak a Politechnikum számára, ezeket órákon és órákon kívül is 
fel lehet használni. Néhány az érdekesebbek közül: 

Gombácska komposztot készít 
Füzetke a kiskerti komposztálásról. Praktikus tanácsok, jól érthető magyarázatok. 

Asszonyom, adja kölcsön a fejét egy hétre! 
A reklámok tudatalattira gyakorolt hatásairól egy családanya szemével. Trükkök, célok a 
reklámvilág oldaláról. 

E számok E rejtélye. Eledel-E? És nyisd ki a szemed csukd be a szád! 

Füzetsorozat az élelmiszeradalékokról és azok káros hatásairól. 

Zöld Fiatalok Szövetsége (ZÖFI) 
„A Zöld Fiatalokat három kiemelt tényező együttes jelenléte teszi egyedivé a magyar Zöld 
mozgalmak között. A ZÖFI a hagyományos európai Zöld értékrendszer teljes skáláját 
képviseli. Így a „klasszikus” környezet/természetvédelmi profil mellett, ugyanilyen súlyúnak 
tekinti a jogvédelem (jogegyenlőség, kisebbségvédelem, anti-diszkrimináció, stb.); a 
méltóságvédelem (társadalmi szolidaritás, hátrányos-helyzetűek, és marginalizáltak 
érdekképviselete, felzárkóztatása, stb.) és a pacifizmus (antimilitarizmus, humánus 
büntetőjog/rendvédelem, stb.) kérdésköreit. A környezeti és társadalmi kérdések kezelését 
csakis a kettő közötti szerves összefüggések felismerése által véli hosszú távon kezelhetőnek. 

A konkrét civil érdekvédő munka mellett a Zöld Fiatalok elsődleges célja, hogy a 
manapság előtérbe kerülő maradi és anakronisztikus (csak látszólag a jövőben, de valójában 
egy igen kétes múlt felé mutató) társadalomképpel szemben, megfogalmazzon egy új, 
alternatív víziót, melynek középpontjában a sokszínűség, a nyitottság, és a kreativitás áll; 
melyben a régi, megosztó ellentéteket felválthatja egy új, szervesebb és humánusabb együttlét 
mind természeti környezetünkkel, mind társadalmunkkal, embertársainkkal.” 

A ZÖFI munkatársai már többször jártak a Politechnikumban. A mindenévben 
megszervezésre kerülő tolerancia napon több foglalkozást és előadást is tartottak. 

Osztályidőkön is vállalnak beszélgetést, foglalkozást. 

Természettudományi múzeum 
A természetismeret munkacsoport természetes szövetségese a természettudományi múzeum. 
Többször is ellátogatnak, az egyébként igen közel fekvő múzeumhoz. A munkacsoportnak 
van kifejezetten a múzeummal kapcsolatos, a kiállításra készített kőzet- és ásványtannal 
illetve geológiával kapcsolatos munkalapja is: 

Ásvány-kőzettani munkalap 
(Természettudományi múzeum) 
 
1. Rendszerezd a múzeum előtti kőzeteket! 
a) mélységi magmás: 
b) vulkáni kiömlési: 
c) vulkáni törmelékes: 
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d) törmelékes üledékes: 
e) szerves eredetű üledékes: 
f) vegyi üledékes: 
g) átalakult: 
 
2. Melyik kőzetről van szó? 
a) vöröses színű, a Balaton felvidéken található, apró szemcsés, réteges szerkezetű, az egyes 

rétegek főképp szemcseméretükben különböznek egymástól: 
b) tömött, sárgás színű, egyenetlen törésű, gumós, kagylók is vannak benne: 
c) sötét, majdnem fekete, kevés önálló ásványszemcse figyelhető meg rajta, pados vagy 

oszlopos elválású: 
 
3. Mi van a talpunk alatt? (a második emeleten keresd) Írd ide! 
10m-rel: 
100m-rel: 
1000m-rel: 
2000m-rel: 
10 000m-rel: 
6378m-rel: 
12 756m-rel: 
4. Milyen ásványok köthetőek az alábbi címekhez, idézetekhez? Miért jók ezek a címek, 

mire utalnak? Magyarázd meg mindegyiket! Milyen szerkezetük van? Melyek tetszettek a 
leginkább? Rajzold le azt a hármat, amelyik leginkább tetszett! (Az első emeleten 
kutakodj!) 

a) „Egy ennivaló ásvány” 
b) „Az ég kékje a Föld alól” 
c) „Bűvös kockák” 
d) „A babahintőportól a tűzoltóöltözetig” 
e) „Üreges üreglakók” 
f) „Békés gránátok” 
g) „Törékeny tűk törésekre” 
h) „A földkéreg állványzata” 
i) „Nem mind arany, ami fénylik” 
j) „Rózsák és töviseik” 
k) „Tűvé tett kristályok” 
l) „Az ólomsúly bajnokai” 
 
5. Írj ide 3 fehér színű ásványt, amelyik fluoreszkál! Milyen színben tündököl, milyen fény 

megvilágítás hatására? (Az első emeleten, „A hegynek gyomra kincsekkel rakva” nevű 
területen keresgélj!) 

6. Írj ide 3 vasérc típust! (Az első emeleten, „A hegynek gyomra kincsekkel rakva” nevű 
területen keresgélj!) 

7. Milyen kőzeteket látunk leginkább Magyarországon, a felszín közelében! (A második 
emeleten kutakodj!) 

8. Melyek voltak a leghíresebb só szállító utak a régi Magyarországon? (Honnan hová, 
milyen módon?) (A második emeleten kutakodj!) 

9. Mit takarnak az alábbi kifejezések? (Az első emeleten, „A hegynek gyomra kincsekkel 
rakva” nevű területen keresgélj! 

„Szt. László pénze”: 

balatoni „kecskeköröm” 
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Önkormányzatok 
A Városi Ökológiai Projekt kapcsán gyakran eljutunk az önkormányzatokhoz is. 
Információikkal, kiadványaikkal sokat tudnak segíteni. A XI. kerületi önkormányzat 
főépítésze az egyik Városi Iskolai alkalmával a diákoknak is tartott előadást. 

Természetvédelmi területek 
A Sas-hegy természetvédelmi terület vezetett látogatása minden Városi Ökológia Projekt 
fontos állomása. A város közepén elterülő különleges dolomit sziklagyep érdekes ellentéte a 
forgalmas környéknek. 

 

Az iskolai egészségfejlesztés – drogmegelőzési stratégiája 
Helyzet bemutatása 
 Iskolánk szociokultúrális környezete a kilencedik kerület változásban lévő része. 
 A lakosság jelentős része hátrányos helyzetű, magas a kriminális életvezetésű család. 
Az év során több alkalommal előfordult rablás, támadás, aminek diákjaink is áldozatai voltak. 
Iskolánk diákjainak nagyon különböző a családi háttere, jelentősen növekszik évről-évre az 
elváltak száma. Feltűnő a szocializációs szint és a szülők nevelési attitűdjének Iskolánk 
alapelve, hogy tudatosan vállaljon hátrányos helyzetű diákokat mind anyagi mind tanulási 
nehézség figyelembevételével. Ennek érdekében kompenzáló – felzárkóztató lehetőségek 
működnek. A konfliktuskezelés színtere az osztálybíróság, ahol nagyon személyes és 
körültekintőmegoldások születnek. 
Tantestület: minden tagja részt vett drogmegelőző tréningen. Az év során   
  pedagógiai műhely keretében foglalkozott esetmegbeszéléssel interaktív  
  formában.  
Segítők: Mentálhigiénés team tagjai   iskolaorvos 
  védőnő 
  pszihopedagógus 
  drogügyi koordinátor 
Külső segítők: Nevelési tanácsadó 
  Gyermek Jóléti Szolgálat 
  Jól-Lét Mentálhigiénés Alapítvány 

Eddigi egészségfejlesztő tevékenységek  
Tanórák keretében 
  Társadalomismeret  – másság elfogadása 
      életmódok története 
      multikultúra 
  Kommunikáció -  önismeret, tanulási módszertan 
  Testkultúra    életmód, jóga 
  Természetismeret  drogok fajtái, hatásai, információk a   
      droghasználat következményeiről 
  Osztályidő   egészségfejlesztő-, drogprevenciós   
      foglalkozás 5 órában 
      elsősegélynyújtás 
      konfliktuskezelés 
 Tanórán kívül 
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  Tolerancia nap  Beszélgetések külső előadokkal, Megálló  
      Csoport, Leo Amici Alapítvány 
  Örömröpi:   24 órás röplabda 
  Szülői értekezlet 
  Teaház 
  Egyéni tanácsadás  pszihopedagógus, pszihológus,  iskolaorvos, 
       védőnő 
  Tanároknak Pedagógiai Műhely 
  keretében esetmegbeszélés 
  Iskolabíróság  konfliktuskezelő szintér, szülők és diákok   
     egyenrangú részvételével 

Problémák 
 Egyre fiatalabb korosztály 12-14 évesek kerülnek kapcsolatba a drogokkal 
 Növekszik a droghasználók száma 
 Szülői felelősség hárítása 
 Tanórákon munkafegyelem nem megfelelő 
 Önfegyelem hiánya, magatartási extrémitások kezelésében tanácstalanság 
 Követelmények hiánya 
 Igazolatlan órák száma növekedett 
 Mozgásszegény életmód 
 Családi biztonság hiánya 
 Konfliktus a szülőkkel 

Célok 
 Hosszútávú: Az egészséges életmód, az egészség mint érték kerüljön a   
   legfontosabb értékek közé az iskola programjában 
 Középtávú:  A drogokat nem használók támogatása, erősítése, az   
   osztályközösségekben véleményük vállalása 
 Rövidtávú:  A droghasználók számának csökkentése 10%-kal 
   A tömegsportban résztvevők számának növelése 10 %.kal 
   A tanórai fegyelem javítása 
   Kortárssegítők képzése, meglévők támogatása 
   Egyéni tanulási, szociális hátrányok csökkentése 
Részcélok:  
 Osztályidőn:  (5 óra) Személyiségfejlesztő játékok 
    Drogprevenciós foglalkozás 
   Határidő:  április 301. 
   Felelős:  Pszihopedagógus 
     Jól-Lét Mentálhigiénés Alapítványtól  ?   
 Tanórán kívül: Tréning tanároknak 10 órában 
   Start idő: május 31. 
   Felelős: iskola vezetése  
     pszihopedagógus 
     Jól-Lét Mentálhigiénés Alapítvány 
    Szülői értekezletek 
    Önismereti csoport indítása 
Cselekvési terv 
 Szeptember: 
  Az egészségstratégia elfogadása, a team megválasztása a tantestülettel 
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  Gerincszűrés alapján a gyógytestnevelésre beosztás elkészítése 
  Délutáni sportszakkörök beindítása 
  Logopédiai szűrés alapján fejlesztő csoport kialakítása 
  7. évfolyam iskolaorvosi szűrése 
 Október: 
  Szülői beszélgetések 
  9. évfolyam szűrése 
  Órai hospitálások és a tapasztalatok megbeszélése 
  Őszi túrák szervezése 
 November: 
  10. évfolyam szűrése 
  Egyéni beszélgetés a veszélyeztetett diákokkal 
  Esetmegbeszélő pedagógiai Műhely 
  „Nagy durranás” 
  Szociális Bizottsági támogatások 
 December: 
  Egészséges étkezési szokásokról szóló délután főzéssel, kóstolóval 
  11. évfolyam szűrése 
  Szakmai tréning tanároknak 
  Órai hospitálások tapasztalatainak megbeszélése 
  Osztálykonferenciák 
 Január: 
  Drogprevenciós órák 7. és 8. évfolyamon 
  11. évfolyam szűrése 
  Az iskolai drog? 
  Szülőértekezletek 
 Február: 
  Drogprevenció 9. és10. évfolyamon 
  12. évfolyam szűrése 
 Április: 
  11. évfolyam szűrése 
 Május: 
  TOLERANCIA NAP – Erdei tábor 
  ÉRTÉKELÉS – Új célok megfogalmazása 

Sziget 
 
Résztvevők: kilenc diák a Közgazdasági Politechnikum ból, négy diák a Gandhi 
Gimnáziumból. Vezetők: három fő. 
 
Cél: A 2002 szeptemberben kezdődött ifjuság 2000-2006 program lezárása,és a tolerancia 
program megvalósítása a szigeten.  
 
Program: helyszíne a Habes Corpus Munkacsoport (HCM) sátra, és a Országyűlési Biztosok 
Hivatalának (OBH) sátra a Civil Falu játszóterén.  
A Sziget időtartama: 2003. Július 30-tól augusztus 6-ig. 
 
Kedd: előkészületek napja: plakátok, reklámanyagok összekészítése a Politechnikumban. 
 
Szerda: megérkezés a szigetre, sátrak felállítása, berndezkedés a HCM sátrába (plalátok 
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elhelyezése), ajándéktárgyak készítése; szineskövek festése, szóróanyagok (megdöbbentő 
anyagok a  világon előforduló megkülönböztetésről, pozitív üzenetek). 
Csoportmegbeszélés, ügyeleti rend beosztás.  
Este kötetlen beszélgetés a szigetlakókkal. 
 
Csütörtök: Közös reggeli után beszélgetés az Ombudsmanokkal. Téma: „Mivel folalkozik egy 
ombudszman?” 
Esős idő miatt módosult az eredeti program – ami a világjáték lett volna – helyette a 
szomszéd sátor vezetésével esőtáncot jártunk közösen.  
Este a Gandhi Gimnázium diákjaival közösen a Szilvásy Gipsy Folk Band koncertén roma 
táncokat tanultunk.  
Az éjszaka további részében felfedeztük a szigetet. 
 
Péntek: Világjáték a szigetlakókkal a HCM sátrában, utána beszélgetés a tapasztaltakról. A 
világjáték helyszine a Civil Falu játszótere volt, ahol a csoprot egy képzeletbeli aluljáró életét 
jelenítette meg. 
Elötte és utána apró spontán játékokat vezettek le a diákok (Pl.: gordiuszi csomó, kézritmus, 
óriás – törpe játék…) 
Az ügyelet a HCM sátorba 18 óráig tartott. Utána egyéni szabadfoglalkozás. 
 
Szombat: Az OBH sátor a helyszín, 13 órától 18 óráig. Két tréner vezetésével multikulturális 
játékokat játszott a csoport a szigetlakók bevonásával. 
A játékok témái: homoszexualitás, halálböntetés, nyitott házasság, szituációs játékok (romák 
és nem romák viszonyulása a vegyesházassághoz). 
Este a közös vacsora után a Bau Bau cirkusz előadását nézte meg a csoport, aztán Afro Magic 
koncert. 
 
Vasárnap: A Civil Falu rendezvényein vettünk részt: élőkönyvtár, EU emberjogi kvíz, jóga, 
prana nadi (Isteni fény, relaxálás), grafológia. 
Délután a csoport munkájának, a hét eredményeinek az értékelése. 
Este záróvacsora. 
 
Tapasztalataink: 
 
A csoport nagyon lelkesen vett részt a munkában a hét elején önállóan, később nagyon 
igényelték a vezetést, kevésbé voltak önszervezőek; erről a hét folyamán sokat beszéltünk a 
csoporttal, mik az elvárások, és mik a félelmek. 

A hét történései nagyon sok mély egyéni problémát hoztak a felszínre, amit csoportos 
és egyéni megbeszélés keretében kezeltünk. 

• Célunk volt, hogy a Gandhis és Polis diákok között kapcsolat alakuljon ki, és hogy 
tudjanak együttműködni. Ez megvalósult. 

• Elfogadás érzelmi szinten 
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Gyakorlat 
Az elmélet megvalósítása, gyakorlati módszerek és tapasztalatok 

Fakultáció, korrepetálás, szakkör 
 
Fakultáció 

Mivel a Közgazdasági Politechnikumnak nem specialitása a természetismeret és a 
természettudományok, általában az a tapasztalat, hogy a diákok kis százaléka választ 
természettudományos tantárgyat a továbbtanuláshoz. Éppen ezért a fakultációk kis 
létszámúak. A kis létszámnak természetesen vannak előnyei is, hisz egy családiasabb, 
bensőséges viszony kialakulását teszi lehetővé, ráadásul a foglalkozások így 
személyközpontúbbak és hatékonyabbak lehetnek. 

Korábban a felvételi előkészítés, a 2003/2004-es tanévtől kezdve a kétszintű 
érettségire való felkészülés is fakultációs keretek között zajlik. 

A természetismeret tantárgy alacsonyabb óraszáma nem elegendő ahhoz, hogy valaki 
pl. emelt szinten érettségizzen nem integrált természettudományos tantárgyakból. 

A Közgazdasági Politechnikum minden természettudományos tantárgyakból indított, 
illetve indít fakultációt. 

A fakultációs óráknak nagy szerepe van a pályaorientáció kialakításában, hisz a 
későbbi szakterülettel kapcsolatos tantárgy megismerésével elmélyülhet, vagy éppen 
eltávolodhat a diák attól területtől, amit korábban kinézett magának. A fakultációk folyamán 
egy reálisabb kép alakulhat ki, tehát ebből a szempontból is fontosak. 

A Közgazdasági Politechnikum természettudományos tantárgyainak fakultációin speciális 
igények kielégítésére is lehetőség nyílik. Diákjaink nem mindig ugyanazzal az igénnyel 
érkeznek a fakultációra. A különböző igények kielégítését a kis létszám is elősegíti. Néhány 
az eddig felmerült igényekből: 

• Számolásos feladatok gyakorlása 
• Egy-egy anyagrész mélyebb megismerése 
• Általános ismeretek kialakítása 
• Néhány érdekesség, különlegesség megvilágítása 
• Tesztek megoldása, stb. 
 
 

A biológia fakultációkon olyan tanulási környezetet lehet teremteni, amelyeket a 
hagyományosabb tanórákon nem vagy jóval nehezebben. A helyszín leggyakrabban a 
természetismeret labor, ahol a lehetőségek (mikroszkóp, vegyszerek, stb.) már eleve elég jók. 

Igen népszerű lehetőség a boncolás. Természetesen nem élő állatokon kísérletezünk, és 
mindig odafigyelünk az állatvédelemre, az állatok jogaira is. Magasabbrendű állatokat 
egyébként sem szoktunk boncolni. 

Nagyobb a lehetőség az elmélyülésre: az egy-egy témához tartozó videofilmek, 
olvasmányok, Interneten található lehetőségek elemzésére jobbak lehetőségek. 

A biológia fakultációt olyan élményközpontú és témacentrikus foglalkozásokká lehet 
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tenni, amelyek hatékonyabbá teszik a tanulási folyamatot. 

Földrajz fakultáción szintén hasonló pozitívumokkal találkozni. A filmek, ábrák, 
internetes animációk és kísérletezési lehetőségek hangulatosabbá teszik a nagyobb 
mennyiségű tananyag befogadását is. 

 
Korrepetálás 

Természetismeret tantárgyból nincs állandó korrepetálási időpont. (Ezt egyedül a 
matematika munkacsoport csinálja minden évfolyamon.) 

Természetismeretből a korrepetálást kérni kell (és lehet). Létezik csoportos és egyéni 
korrepetálás is. Az okok többfélék lehetnek: 

• Elutazás hosszabb időre 
• Hosszabb ideig tartó megbetegedés 
• A tananyag egyes bonyolultabb fejezeteinek újramagyarázása, újraértelmezése, a 

szaktanár segítségével 
• Dolgozat előtti összefoglaló 
• Dolgozat előtti diákkérdésekre adott válaszok 
 
A Politechnikum diákjai ritkábban szoktak élni a korrepetálás lehetőségével, de a 
természettudományos tantárgyak ezt talán kevésbé is igénylik. 

 
Szakkör 

A természetismeret munkacsoport többféle szakkört szokott szervezni. Állandó 
szakkörök nincsenek, csak gyakrabban és kevésbé gyakran megjelenő foglalkozások. 

Nem szakkör, de a tanulási környezet érdekes elemét képezik a különböző 
diavetítéssel, filmmel egybekötött élménybeszámolók, útibeszámolók. 

Egy ideje néhány diák körében elég népszerű a „Világ kultúrái, kultúrák világa” című 
szakkör. A szakkör témakörei jól kapcsolódnak társadalomtudományokhoz és a 
természettudományokhoz egyaránt. A társadalmi érzékenység, a tolerancia, a más kultúrák 
tisztelete mellett a különböző földrajzi tájak, országok, szokások megismerése is a célok 
között szerepel. 

A tanulási környezet talán a legkötetlenebb ennél a szakkörnél: a szaktanár lakásán, 
előadásokon vagy klubokban zajlódik. Az elmélyültebb foglalkozások 4-5 órásak, de 
nincsenek minden héten, hanem megegyezés szerint havonta vagy még ritkábban. Ízelítőnek 
az egyik év szakköri kínálata: 

„A foglalkozások során eljutnánk a világ legkülönfélébb és legeldugottabb helyeire – 
legalábbis gondolatban, vagy képek segítségével. Beszélgetnénk, vitatkoznánk különleges 
szokásokról érdekes jelenségekről filmeket vagy diákat néznénk, sőt ha van kedvetek hozzá 
vallási ceremóniákon vennénk részt és az azt legközelebb ismerőkkel beszélgetnénk. 
Bármilyen ezzel kapcsolatos téma behozható és javasolható, de terveim szerint ebben a 
félévben a különböző vallások és a hozzájuk kapcsolódó szokások lennének a középpontban. 

Néhány téma ízelítőnek (ezek igény és ízlés szerint változtathatók): 

• őserdei vallások 

• samanizmus 

• drogok és vallások 
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• A kis herceg, a Micimackó és a keleti vallások kapcsolata 

• természettudományok és a keleti vallások kapcsolata 

• buddhizmus Tibetben és a zen 

• kínai vallások: taoizmus, zen és konfucianizmus 

• önsanyargatás és vallás 

• izraeli vallási közösségek 

• zsidó vallásosság Magyarországon 

• Krishna-hívők, stb. 
 
 

Ökoiskola 
A Közgazdasági Politechnikum elindult egy olyan úton, melynek végén talán 

ökoiskolává is válhat. Az „ökoiskolaság” szorosan kötődik a környezeti neveléshez, amiről a 
korábbiakban már részletesen írtunk. 

Ahhoz, hogy az ökoiskolákra jellemző kritériumrendszer valóban megjelenjen, ismét 
igaz, hogy nem lehet egyetlen szakmai munkacsoport „belügye”, hanem az egész iskolára 
kiterjedő változtatások rendszerévé kell, hogy kinője magát. 

A folyamat motorja a természetismeret munkacsoport, de az interdiszciplinaritás és a 
holizmus itt is fontos, tehát nem gondoljuk azt, hogy csak a természetismeret feladata lenne az 
ökoiskola megvalósítása. 

Az alábbiakban az ökoiskolák általános kritériumrendszerén keresztül a Közgazdasági 
Politechnikum helyzetét vizsgáljuk meg. 

Az ökoiskola cím elnyerésének előnyei: 

• A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola 
kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az 
iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a 
fenntartó számára. 

• Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a 
környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon. 

• A Cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi 
kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését. 

 
A kritériumrendszer elemei: 

• Az iskola tevékenységeiről és ezek környezetre való hatásáról legalább évente 
felmérés készül. 

• Az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és a nevelőtestület 
környezet-tudatosságáról felmérés készül, melynek része az Ökoiskola Hálózat 
munkatársai által kidolgozott kérdőív. 

• Az iskola mindennapi működéséről felmérés készül: víz, gáz, áram, fűtőanyag-
használat, anyag- és hulladékgazdálkodás A felmérésnek része Ökoiskola Hálózat 
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munkatársai által kidolgozott adatlap kitöltése. 

• Rendezvények, kirándulások környezeti hatásairól felmérés készül(utazások módja, 
keltett zajmennyiség, keletkezett hulladék). 

 
A Közgazdasági Politechnikumban készültek már felmérések, de a rendszeres, egész iskolát 
átfogó tanulmányok még nem készültek. 

 
• Az iskola arculata (bemutatkozó anyagok, épület, udvar, dekoráció) határozottan képviseli 

a fenntarthatóság, környezet harmonikus (környezetbarát, egészséges) életvitel pedagógiai 
értékeit. 

 
A Közgazdasági politechnikum határozottan képviseli a fenti elveket, de az iskola arculata és 
az iskolai terek némelyike még nem felel meg az elvárásoknak. 

 
• Az iskola aktív kapcsolatot tart fenn valamely elismert, aktív, a fenntarthatóságért 

tevékenykedő civil szervezettel. 
 
Ez a pont teljes mértékig megvalósul, több civil szervezettel is van kapcsolatunk. (Ld. az 
iskola kapcsolatrendszerénél részletesebben). 

 
• Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a 

fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. 
 
Természetesen a „kiemelten” kifejezés többféleképpen értelmezhető. Iskolánk egyes 
munkacsoportjainál kiemelten jelentkezik ez a kritérium másoknál viszont még nem elég 
hangsúlyos. 

 
• Az iskolai minőségbiztosítási munka része a helyi tanterv folyamatos felülvizsgálata és 

korrekciója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája szempontjainak, új 
eredményeinek figyelembevételével. 

 
Ez a kritérium is csak néhány munkacsoportra igaz, a többieknél még van mit módosítani. 

 
• Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó 

tevékenységek. 
 
Több olyan projekt és rendezvény volt már amelyik a Közgazdasági Politechnikumot és a 
helyi közösséget összekapcsolta. Igaz, az is, hogy országos beiskolázású lévén, diákjaink az 
iskolába járáson kívül nem igazán kötődnek ehhez a régióhoz, így ennek a kritériumnak a 
megvalósítása nagyobb terhet ró ránk, mint a helyi beiskolázású iskolák esetében. 

Mindemellett fontos terep ez azért is, mert a környéken található roma kisebbség és diákjaink 
közötti előítélet-mentes viszony kialakítására is törekszünk. 

 
• A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően 

figyelembe veszi, az iskola sokféle pedagógiai módszert vesz igénybe céljai elérése 
érdekében. 
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Ez a pont maradéktalanul teljesül iskolánkra. 

 
• Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott. 
 
Több olyan projekt született már, ami kifejezetten a környezeti neveléssel kapcsolatos, de más 
tartalmú projektek ismeretlenek a Politechnikum számára. 

• A tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri 
viszonyban részt vehetnek oktatási tevékenységek megtervezésében, megvalósításában. 

 
Maradéktalanul megvalósul a Közgazdasági Politechnikumban. 

• A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül, a szabadban is folyik. A szabadtéri 
tevékenységek, programok tervezett, állandó részei az iskola helyi tantervének és iskolai 
munkatervének. 

 
Fontos szempont ez számunkra is: az Erdei Iskolák, Városi Iskolák, kirándulások és egyéb 
projektek mind mind ezt igazolják. 

• A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. (Például 
egészségre ártalmas levegőben nem szervez az iskola testnevelési és sporttevékenységet a 
szabadban.) 

 
Természetesen odafigyelünk az egészséges életvitelre a szabadtéri programok szervezésénél. 
IX. kerületi iskola lévén azonban, nehéz ennek a kritériumnak maradéktalanul megfelelni. 
Diákjaink az árnyas fák alá az udvarra, vagy gyakran az Orczy kertbe mennek testkultúra 
órán, melynek levegője sokkal jobb, mint a környék utcáié, de természetesen egy forgalmas 
utakkal körülvett terület nem tudja teljesen kiküszöbölni a környék ártalmas hatásait, 
bármennyire is gazdag növényvilággal rendelkezik. 

• Az iskolában van környezeti nevelési munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, 
humán illetve művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai is, és tagjai lehetnek a technikai 
személyzetből is. 

 
Állandóan működő munkacsoportunk nincs, de egy-egy programra feláll egy-egy hasonló 
alapokon szerveződő munkacsoport. 

• A diákönkormányzatban van környezetvédelmi felelős. 
 
Ennek a kritériumnak sajnos még nem felel meg iskolánk. 

• Az iskola foglalkoztat egy pedellust (gondnokot), aki lehetőleg az iskola épületében (vagy 
annak közvetlen közelében) lakik, és akinek feladata az iskola zavartalan működésének 
biztosítása. 

 
Iskolánk foglalkoztat gondnokot, igaz ő nem az iskola közelében lakik. 

 
• Az iskola vezetőségi tagjai közül legalább egy személy kommunikációképes egy idegen 

nyelven. 
 
Ebből a szempontból jól áll a Közgazdasági Politechnikum, iskolánk vezetőségének több 
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tagja is beszél idegen nyelveket. 

• Az iskola házirendjét folyamatosan (legalább évente) felülvizsgálják. A felülvizsgálatban 
részt vesznek a diákok képviselői is. Az iskola házirendje kiemelten foglalkozik az 
iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek védelmével. 

 
A felülvizsgálat megvalósul, de még nem foglalkozik kiemelten a fent említett értékekkel. 

• A nevelőtestület minden tagja ismeri a legfontosabb környezeti problémákat és az 
ökológiailag fenntartható fejlődés elveit. 

 
Ezt leginkább egy jól megszervezett felméréssel lehetne leellenőrizni, ami iskolánk életében 
még nem történt meg. Folyosói és egyéb beszélgetések alapján azt mondhatjuk, hogy nem 
rossz a helyzet. 

• A nevelőtestület szakképzett a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák 
tanításában, és jártas a módszertanában. 

 
Természetesen nem mindenki, de több kollégára is igaz a fenti állítás. 

• Az iskola vezetője részt vett az ökoiskola számára hirdetett vezető továbbképzésen. 
 

Ez még sajnos nem valósult meg. 

• A tantestület évente egyszer részt vesz a tantestület csapattá kovácsolását elősegítő 
tréningen vagy egyéb programon. 

 
Iskolánk vezetői és tanárai számára ez nagyon fontos, ezért minden évben szervezünk ilyen 
tréningeket. 

• Az iskola minden tanév munkatervében tervez az ökoiskolai arculatához kapcsolódó 
programokat (akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat). 

• Az iskola környezet- és természetvédő, és egyéb az ökoiskola célok megvalósulását 
elősegítő táborokat szervez, segíti diákjai részvételét mások által szervezett hasonló 
jellegű táborokban. 

• Az iskola aktívan részt vesz a helyi közélet ökoiskolai célokkal összefüggő 
programjaiban (pl. városvédelem, faluszépítés stb.). 

 
Ennek a kritériumnak nagyrészt megfelel a Politechnikum, de a vetélkedők és a mások által 
szervezett táborokon való részvétel segítése még nem jellemző iskolánkra. 

 

• Az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok) tükrözik az 
ökoiskolai célokat. 

• Az iskolában zajlanak olyan pedagógiai tevékenységek, melyekben az iskola 
környezetkímélő, egészséges működtetését tanulmányozzák, segítik elő a diákok 

Ez a kritérium csak részben valósul meg. 

• Az iskola az arculatához illeszkedő pedagógus és más szakmai továbbképzéseket 
szervez. 

• Az iskola részt vesz a helyi szükségletekhez illeszkedő továbbképzések 
kidolgozásában. 
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Ennek a kritériumnak iskolánk teljes mértékben megfelel. 

• Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, 
sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett, és kötetlen mozgáslehetőségek). 

 
Iskolánk testkultúra munkacsoportja sokszor és sok helyen biztosít hasonló lehetőségeket 
diákjaink számára. 

• Az iskola együttműködik más magyar és lehetőleg külföldi iskolákkal. 
 
A Közgazdasági Politechnikumnak több külföldi projektje létezett már és a jövőben is tervez 
más projekteket. 

 
• Az iskola figyelmet fordít arra, hogy munkájával hozzájáruljon a helyi társadalom 

igényeinek kielégítéséhez, kiemelten a fenntarthatóság elveinek pedagógiai 
képviseletével. 

Az iskola felhasználja a különböző kommunikációs csatornákat és a helyi médiát annak 
érdekében, hogy munkájáról minél többen hírt kapjanak. 

Ezek olyan a kritériumok, amelyek még nem igazán jellemzőek iskolánk életére. 

• Az iskola reagál a helyi és globális környezetében történő főbb eseményekre. 
 
Ez a kritérium megvalósul és leggyakrabban természetismeret órákon történik meg. 

 
• Az épület környékén a természetes növényzet változatos és megkímélt, és/vagy a telepített 

növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. 
 
Az iskolai udvar bokor sorai, a füves rész és fái rendszeres gondozás alatt állnak. 

• Az iskola folyamatosan fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos informatikai bázisát 
(könyvek, újságok, CD-k, részvétel on-line kurzusokon, internetes együttműködésekben) 

 
Amennyire erőnkből telik fordítunk figyelmet a fejlesztésekre, de ebben még van hová 
fejlődnünk. 

• Az iskolában van közösségi összejövetelekre alkalmas (klub)helyiség, vagy az iskola 
diákjai/dolgozói használhatnak ilyen helyiséget valahol az iskola közelében. 

 
Vannak terek iskolánkban, ahol a diákok, tanárok összejöhetnek, de egy állandó, mindenre 
használatos klubhelységnek még híján vagyunk. 

• Az iskolabútorok és az udvar tartozékai természetes és a környezetre ártalmatlan 
anyagokból készültek, és az őket használók (diákok, tanárok technikai személyzet) 
igényeihez igazodnak 

 
Sajnos ezt a kritériumot még nem vették figyelembe akkor, amikor az iskola bútorait 
vásárolták, és az udvart kialakították, így egyes esetekben teljesül más esetekben nem. 

• Az iskolában történő építkezések és átalakítások figyelembe veszik a fenntarthatóság 
szempontjait 
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Ez a kritérium még nem épült be a döntéshozók gondolatvilágába. 

• Az iskola dekorációja összhangban van az ökoiskolai arculattal (folyósok, osztálytermek, 
szaktermek) 

 
Bizonyos terek már ilyenek iskolánkban (pl. természetismeret folyosó), de a legtöbb helyen 
még nem valósult meg ez a kritérium. 

Az alábbi kritériumok az iskola működésével kapcsolatosak. Talán ezen kritériumok 
szigorú betartása a legjobb fokmérője egy valódi ökoiskolának. Sajnos a Közgazdasági 
Politechnikum még nem tart ott, hogy ezeknek megfeleljen. Mindegyikre, vagy majdnem 
mindegyikre, voltak és vannak próbálkozások, de ezeken a területeken még rengeteg a 
tennivaló: 

• Környezetkímélő anyaghasználat 

• Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételek felszolgálása 

• Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék-kibocsátását, és a keletkező 

hulladékokat környezetkímélő módon kezeli. 

• Az iskola takarékosan és ésszerűen bánik a vízzel. 

• Az iskola takarékosan bánik az energiával. 

• Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. 

• Az iskola működéséhez szükséges közlekedés környezetkímélő módon történik. 

• Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb 

mértékben terhelik a környezetet. 

 
Jól látszik tehát, hogy a Közgazdasági Politechnikum jelenleg az ökoiskolai kritérium 
rendszer egyes fejezeteinek felel még csak meg. A természetismeret munkacsoport más 
munkacsoportokkal karöltve azon lesz, hogy e kritériumoknak mihamarabb megfeleljen 
iskolánk. 
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Erdei Iskola 
Az erdei iskola fogalma 

Az erdei iskola 
napjainkra divattá vált. Akik 
próbáltuk tisztában vagyunk 
előnyeivel, pedagógiai 
értékeivel, de megtapasztaltuk 
buktatóit, nehézségeit, 
problémáit is.  

Valóban furcsa 
kifejezés az erdei iskola. 
Egyrészt azért, mert a 
szószerinti értelmezése nem 
azonos a szakkifejezésként 
való értelmezésével. 
(Lehoczky: Iskola a 
természetben) Nem csak 
erdőben szerveződik, hiszen 
vízparton, füves élőhelyen, sőt települési környezetben is megvalósíthatjuk. Tanítás folyik, 
mely illeszkedik a tananyaghoz, valamint a tantárgyak tantervében megfogalmazott 
képességfejlesztéshez. De mégsem igazi iskola, mivel átlépi a hagyományos tanórai tanulás 
formáit és kereteit.  

Zavaró az is, hogy, az erdei iskola elnevezés egyszerre jelöl tanulásszervezési módot, 
annak megszervezését, megvalósítását biztosító szolgáltatást és a tanulócsoportot befogadó, a 
terepi helyszínt nyújtó objektumot egyaránt 

Nemcsak az erdei iskola feladatköre, hanem a definíciója is folyamatosan változott.  
A Magyar Pedagógiai Lexikon 1933 (Révai kiadás) szerint: 

Erdei iskola: a szabadlevegős iskola legismertebb faja. Célja kettős: megóvni a gyenge 
szervezetű aszténiás, többnyire tuberkulotikusan fertőzött vagy komolyan veszélyeztetett 
tanulót a megbetegedéstől a természeti tényezők (nap, erdei levegő) rendszeres testápolás, jó 
táplálék és a környezetből való kiemelés által, másrészt biztosítani az odautalt gyerekek 
részére a tanulmányokban való haladást.” 

A Pedagógiai Lexikon szerint (1976) 
„Erdei iskola: A századforduló táján kibontakozó szabadlevegős iskola egyik típusa. Az 
egészséges hegyi, erdei környezetben létrehozott bentlakásos intézményeknek jelentős 
gyógyászati, egészségnevelő szerepe volt, a mozgalom kezdetben a tüdőbeteg vagy 
veszélyeztetett gyerekek egészségvédelmét, továbbá a beutalt gyerekek iskoláztatását 
szolgálta. Az erdei iskolák tanulói a nap nagy részét - kerti munkával, játékkal, sporttal, 
szlöjddel foglalkozva - a szabadban töltötték...”(378.o.) 
A Környezetvédelmi Lexikon 2002–ben megjelent kiadása szerint: 
„Erdei iskola: sajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és tanulás-szervezési egység. A 
szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény 
székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amelynek során a tanulás a tanulók 
aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére és kommunikációjára épül. A 
tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott 
helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő 
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nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, 
és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”  

A definíciók változása jól mutatja az erdei iskola funkció változásait. A mai erdei 
iskolák részben követik a reformpedagógiai elődök hagyományait, de a környezeti nevelés új 
szemléletével és komplex feladatrendszerével bővültek. A tanítási-foglalkoztatási 
programjukat elsődlegesen projektmódszerrel szervezik. A projekt középpontjában az erdei 
iskola helyszíne, környezete áll. 

E tanulásszervezési módhoz az egyes tantervi követelmények teljesítésén kívül olyan 
jelentős személyiség- és közösségfejlesztési feladatok is kötődnek, amelyek csak részben 
teljesíthetők egynapos, vagy többször egynapos formában. A helyszínhez való kötődéshez, a 
máshol lét megéléséhez időt kell biztosítani.  

Az erdei iskola pedagógiai gyökerei 
Az erdei iskola a 
századforduló táján, a 
reformpedagógiai mozgalmak 
időszakában e mozgalom 
részeként keletkezett, mint a 
szabadlevegős iskola egyik 
típusa.  
Az első erdei iskolák a 
Németországban alakultak ki 
a múltszázad végén. Az 
oktatás nagy része a 
szabadlevegőn folyt. 
(Hortobágyi: Erdei iskola) 
1904-ben hozták létre azt az 
első intézményt, amit 
Freiluftschule-nak – 
szabadlevegő-iskolának - 
neveztek. 

Itt a tanulás mellett azonban a gyerekek fizikai munkát is végeztek. A szakirodalmi 
megfogalmazás a jelzett intézményt az erdei iskolák őstípusaként említi. Már itt találkozunk a 
későbbi erdei iskola legfőbb ismérveinek csíráival: a gyerekekkel együtt töltött idő egyedi, a 
helyhez és a gyerekek igényeihez kötött felhasználásával. A mai erdei iskoláink ehhez a 
hagyományos vonulathoz tartoznak.  

Erdei iskolák történeti áttekintése Magyarországon 
Erdei iskolát hazánkban először a XX. század első évtizedében szerveztek. Létrehozását 
egyrészt a gyerekek egészségvédelme, másrészt a századelő reformpedagógiai törekvései 
indokolták. Akkoriban elsősorban az egészség megőrzését célzó, szabad levegőn való 
tanítással volt azonos. 

Az 1980-as években éledt újjá az erdei iskola, mely a XX. század elejének pedagógiai, 
tanulásszervezési újításaira épült.  
Az erdei iskola funkciói ma hazánkban 
Új funkciókkal, a környezeti nevelés szemléletével és eszközrendszerével, a projektpedagógia 
tanulásszervezési formáival gazdagodva alakultak ki a jelenkori erdei iskolák (Hortobágyi: 
Erdei iskola). A kezdetben tanóraszerű foglalkozásokat mindinkább felváltotta a környezet 
komplex megismerését célzó tanulás.  
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Az erdei iskola olyan új ismeretforrásokat, ismeretszerzési technikákat kapcsol be, a tanulás 
folyamatába, amellyel a hagyományos tantermi oktatás nem rendelkezik. Azonban nemcsak a 
környezeti nevelés, hanem az osztályközösség szocializációjának is fontos, meghatározó 
színtere.  

Az erdei iskola nevelési feladata  
A kamaszok számára fontosak 
a törvényszerűségek; keresik a 
természeti és a társadalmi 
törvényeket is. Azonban 
szélsőségekben gondolkodnak 
és éreznek, a középút keresése 
nem az ő stílusuk. Ebből 
adódik egy nagy probléma: 
míg a környezeti 
gondolkodásmód dialektikus 
és rendszer-szemléletű, addig 
a gyerekek gondolkodására az 
egyszempontúság, a 
leegyszerűsítő túlzások és az 
„imádom-utálom” szélsőségei 
jellemzőek.  

Fontos, hogy az erdei iskolában a megismerés folyamatát a tanulók érdeklődéséhez, 
cselekvőkészségéhez, aktivitásához igazítsuk, azaz tudjuk csökkenteni az ismeret-
központúságot. Tudjuk átalakítani a hagyományos tanítás tanulás folyamat szerepelosztásait, 
ugyanis nélkülözhetetlen az egymásrautaltságon és partneri viszonyon alapuló kooperáció. 
Ezért ki kell dolgozni a személyiséget jobban fejlesztő módszereket, beleértve a holisztikus, a 
probléma-központú, a tevékenységre és együttműködésre alapozott tanulási formákat is. 
Tanítványainknak ne csak egyszerűen mutassuk be a környezetet, hanem öntevékeny 
felfedezésre alkalmas tanulási helyzetekbe hívjuk őket. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
iskolai nevelés feladatai az erdei iskolában is érvényesítendők. Kiemelkedő nevelési feladata 
a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi 
tevékenységekhez kötődő szocializáció.  

Mivel az osztályközösség a gyerek számára olyan, mint a második család, hiszen 
ébren töltött idejük nagy részét töltik az iskolában, fontos, hogy az osztály közösséggé 
alakuljon. Ehhez viszont ismerniük kell egymást. A problémák megoldása, szabadidejük 
megszervezése során jobban, több oldalról megismerhetik egymást és ezzel együtt önmaguk 
képességeit is. A diákok társaikkal kapcsolatban sok új információhoz juthatnak: 
megtapasztalják, hogy kire lehet számítani a bajban, ki az, akivel csak a közös érdek fűzte 
össze. Az erdei iskola tehát a közösségformálás kiváló terepe.  

A pedagógus számára kiváló lehetőség megismerni a gyerekeket. Azonban használható 
az erdei iskola a tanulási kudarccal, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tanulók 
speciális fejlesztésére is (Sajnos ebben nem igazán vagyunk jók.). 

A gyerekek gyakran azt hiszik, hogy nehézségeikkel, problémáikkal egyedül állnak a 
világban. Nem tudják kezelni a belső feszültségeiket, hát haragszanak a világra. Bántanak 
mindent és mindenkit, de leginkább - a „minden mindegy” álarca mögé rejtőzve - 
önmagukban rombolnak. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. A diákok többsége 
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szorong, fejfájás, idegesség figyelhető meg náluk. Örökké fáradtak, nem járnak kirándulni. A 
társas kapcsolataik alig fejlődnek. 

Mégis az érzelmi intelligenciáról mindenki némán hallgat, holott az ember 
személyiségének legmeghatározóbb része. A nemzetközi felmérések eredményei azt mutatják, 
hogy az érzelmi intelligencia legalább 27%-ban járul hozzá a sikerességünkhöz. Fontos 
ugyanakkor, hogy az érzelmi intelligencia nem megrögzült adottság, hanem bárkinél, 
bármilyen életkorban fejleszthető. 

Az érzelmi intelligencia fogalma P. Salovey-től származik. Olyan gyűjtőfogalomnak 
tekinthető, mely az érzelmi kifejezésmódokat, az önkontroll-funkciókat, az erkölcsi 
magatartást, a motivációs szükségleteket egyaránt magában foglalja. 

Az érzelmi intelligencia legfontosabb eleme, s nekünk pedagógusoknak 
nélkülözhetetlen az empátiás képesség.  Az empátia a pozitív emberi kapcsolatok legfőbb 
eszköze, e képesség segítségével vagyunk képesek megérteni embertársainkat, átélni az ő 
érzelmi állapotukat. Az empátia teszi lehetővé, hogy tudjunk élni az érzelmi befolyásolás 
lehetőségeivel, fejlesszük a tanulók nonverbális közlésmódjait.  

Rogers meghatározása szerint az empátia azt jelenti, hogy úgy vagyunk együtt a 
másikkal, hogy félretesszük saját nézeteinket és értékeinket, hogy előítélet nélkül léphessünk 
az ő világába. Ha valaki el tudja fogadni saját érzéseit, akkor másokkal is képes kapcsolatba 
lépni. Az önelfogadás, az empátia elvezet a toleranciához. 

Környezeti nevelés az erdei iskolában  
Az erdei iskolának nemcsak az oktatás a célja, viszont az erdei iskolában folyó tanítás-tanulás 
az iskola tantervének részét képezi. E programban nem önkéntes jelentkezés alapján lehet 
részt venni, hiszen a tanulók tantervi követelményeket is teljesítenek. (Egyre többször hallani 
a médiákban, hogy az erdei iskolai foglalkozásokért nem lehet a szülőktől pénzt kérni. Nálunk 
ezért a szülők nem fizetnek, minden gyerek számára ingyenes.) Ottani teljesítményüket a 
tanórai munkájukhoz hasonlóan szükséges értékelnünk.  

A környezeti nevelés számos munkaformája kimozdítja a tanulót a hagyományos tanórai 
szerepéből. Olyan tevékenységeket is kínál, melyek során, a tanórákon háttérbe szorított 
képességeit is gyümölcsöztetheti.  

Az erdei iskola a környezeti és természeti nevelés legfontosabb színtere, és eszköze, mert a 
természetben foglal helyet, és részesévé teszi a résztvevőket az indirekt környezeti hatásoknak 
(Lehoczky: Iskola a természetben).  

Napjainkra a környezetünk is veszélybe került. Fontos, hogy harcoljunk a környezetet 
fenyegető veszélyek ellen. Lényeges azonban, hogy a környezeti nevelés ne csupán a 
környezetszennyezés és a környezeti ártalmak veszélyeit tegye láthatóvá, hanem a természet 
szépségeit is látassa meg. Ha a gyerekek csupán a környezet pusztulása, veszélyeztetése 
kapcsán hallanak a környezetről, akkor a természettel való foglalkozás és a természetre való 
rácsodálkozás élménye háttérbe szorul. Márpedig naponta a médiák valamilyen környezeti 
katasztrófáról közvetítenek, ha mozi filmet néznek meg akkor is erről van szó.  Azonban a 
tizenéveseknek az emberi környezet pozitív példáira van szükségük, mivel könnyen támadhat 
az a benyomásuk, hogy, a természettel csak akkor kell törődni, ha már megsérült.  

A természetélmények és a természettapasztalatok minden életkorban fontosak. Segítségükkel 
jöhet létre a pozitív kapcsolat a természettel. A környezeti nevelés sokrétű tevékenysége 
akkor igazán hatékony, ha lehetővé tesszük a valóságos természeti és létesített környezet 
cselekvő megismerését is. A természetről, csak természetben lehet tanulni. Az oktatásnak 
éppen ezért minél gyakrabban kellene a szabadban folynia. A környezeti nevelés során 
szembesülnek a diákok a természettel és a környezettel, és sajátítják el azt a tudást, és tesznek 
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szert arra a képességre, és készségre, hogy a környezetet mindig figyelembe véve 
gondolkodjanak és cselekedjenek.. 

A környezeti nevelés tehát izgalmas vállalkozás, amelyben sokat segít a kreativitás, az 
elkötelezettség, a kísérletező kedv.  

Az erdei iskola a 
szerepjátékoknak is 
tág teret biztosít. A 
diákok és a tanárok 
számára egyaránt 
megragadó élményt 
nyújtanak a 
szerepjátékok. 
Alkalmuk nyílik a 
diákoknak különféle 
képességeik 
gyakorlására, 
képviselhetik 
álláspontjukat, 
szövetségeseket 
szerezhetnek.  

Szem előtt kell 
tartanunk azt, hogy 

kevés az időnk. Ha a program öt napos, akkor három jól kihasználható tanítási nappal 
számolhatunk, hiszen az első és utolsó nap inkább hangulatteremtő, közösségépítő, motiváló 
és értékelő feladatokkal telik el.  

Az erdei iskola programja során általában kevesebb tényszerű ismeretet lehet 
megtanítani, mint a tanórákon, de sokkal több lehetőség adódik magukra az önálló és 
csoportos felfedező, megismerő tevékenységekre, a meglévő ismeretek alkalmazására, 
bővítésére.  

A tanulói tevékenység megtervezésében kellően rugalmasnak kell lennünk, sőt ha 
lehetőségünk van rá, alternatívákban is gondolkodhatunk. 

Az erdei iskola programok alapvetően más módszert valósítanak meg az ismeretátadás 
során, mivel a diákok a természettel állandó közvetlen kapcsolatban vannak, az ismereteket 
befogadó magatartás helyébe a cselekvő befogadó magatartás lép. Nálunk még mindig elég 
magas a terepgyakorlat jellegű feladatok aránya, de fokozatosan csökken ez az arány. 
Az erdei iskolai tanulásszervezés lehetővé teszi, hogy kiterjesszük a környezeti nevelés 
hatókörét hangsúlyozva annak társadalmi vonatkozásait is. Az ökológiai ismeretszerzésre, a 
természeti és épített környezet vizsgálatára egyaránt van mód. Erre tökéletes lehetőséget 
biztosít a falukutatás. (ld. később) 
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Az erdei iskolában a kész ismeret 
átadása helyébe a valóság értékeivel 
és problémáival való személyes 
élményű találkozás, a cselekvő 
felfedező magatartás lép. A tanítás a 
valóságos környezet megismerésére, 
értékeinek befogadására, 
problémáinak értelmezésére 
támaszkodik. A tanulás érzéki-
megismerő oldala válik dominánssá. 
Tehát a környezet adottságaira építő 
tanulási helyzetek elsősorban a 
divergens gondolkodást fejlesztik. A 
program megvalósítása a tanulók 
aktív megismerő tevékenységére épít. 
Az együttes tevékenységekre 
alapozva biztosítja a szociális tanulás 
lehetőségét, a személyiség- és 
közösségfejlesztést. A tanár nem 
túravezetőként mutogatja meg a 
helyszín érdekességeit, hanem 
megismerő helyzeteket alakít ki. 
Kicsit nehéz ettől a szemlélettől 
elszakadnunk, mert sok mindent 
szeretnénk megmutatni.  

Az erdei iskola élménypedagógiai szemléletet kíván. Azaz a megtanult tananyagnál 
fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel.  

Az erdei iskolai tanulás során választott módszereknek azt a célt kell szolgálniuk, 
hogy a tanulók egyre nagyobb biztonsággal, egyre erősebb tanulási késztetéssel legyenek 
képesek az önálló megismerésre.  

Az erdei iskola alkalmas arra, hogy olyan feladatokat adjon, amelyek megoldása a 
társakkal való kooperálás során lehetséges.  

Az erdei iskola tervezése  
Az erdei iskola körültekintő tervező, előkészítő munkát, pontos időrendi ütemezést 

igényel, hiszen számos bizonytalan elemmel kell számolnunk (időjárás, vegetáció állapota). 
Változhat a tananyag is, mivel azt a tanulók érdeklődésük szerint alakíthatják.  

Fontos, hogy a diákok kellő motivációt kapjanak a részvételre, és aktív részesei 
legyenek a program kialakításának. 

Ahhoz, hogy a szülők nyugodt lelkiismerettel engedjék el gyerekeiket, elengedhetetlen 
a szülők tájékoztatása a programokról, a tevékenységekről, a lehetőségekről. 

A tervező munka lényeges fázisai a következők:  

• a helyszín kiválasztása a munkacsoporttal közösen 

• egyeztetés a résztvevő kollégákkal,  

• a program kidolgozása, melynek a középpontjában a tevékenykedtetés áll, 

• a szükséges eszközök beszerzése, 
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• a költségvetés kidolgozása 
A célok kitűzésekor figyelembe kellett venni: 

• a tantervi követelményeket, 

• a helyszín adottságait, 

• az életkori sajátosságokat. 
A helyszín kiválasztása nagymértékben függ a:  

• Földrajzi környezettől, növénytársulástól. 

• Az anyagi lehetőségektől. 
Meg kell tervezni a részvételi és programmegvalósulási költségeket: 

• Szervezési költségek 

• Részvételi költségek 

• Programköltségek 
 
Mint korábban már említettem, az erdei iskola egy hetének történéseit azonban gondos 
előkészítő, ismereteket, készségeket alapozó szakasznak kell megelőznie, s a hazatérés után is 
biztosítanunk kell a másodlagos rögzítés, a tanult ismeretek alkalmazásának lehetőségét, s az 
egész program átfogó értékelését.  

Értékelés 
Az értékelés rendszerét is átigazítottuk az erdei iskolában. Szerintem fontos, hogy az értékelés 
arra irányuljon, hogy a tanulók megmutathassák mindazt, amit tudnak. Bár az eredményes 
teljesítés önmagában is dicsér, nem csak a jegyzőkönyv leosztályozása. Azonban lényeges, 
hogy az értékelés folyamatos, áttekinthető, kiszámítható, és – amennyire ez emberileg 
lehetséges – igazságos legyen. Ha teljesülnek, bármilyen értékelés megfelel minden érdekelt 
igényének. 

A csoportok körforgásszerűen vesznek részt a foglalkozásokon. Minden foglalkozás végén 
értékeljük a diákok munkáját. Bemutatják a kutatási lapokat. A csoport többi tagjának 
bemutatják az általuk leírt növényeket, állatokat, vagy az elvégzett kutatásokat, méréseket. 
Esetenként az együttdolgozó csoportok tagjai értékelik egymás munkáját. Végül rögzítjük az 
ismereteket.  

A foglalkozások végén pecsétnyomatokat kapnak, a munkájukra. Melyeket az erdei iskola 
végén összesítünk és a munkafüzettel együtt értékeljük, melyet az iskolai ellenőrzés után 
együttesen jegyre váltunk. 

A program végén okvetlenül fontos a végzett munka értékelése, elemzése. 

• A gyerekek értékelik önmagukat és a programot  

• Megbeszéljük, hogy a terv és a megvalósítás mennyire közelített egymáshoz. 
 
Attitűdvizsgálat 
A vizsgálat során azokra a kérdésekre kerestük a választ: 

Mennyire vagy elégedett a csoportok beosztásával? 

A válaszok jól mutatták, hogy igen magas arányban elégedettek voltak a beosztással. 
Többnyire ők választanak csoportot. Kivéve a kisérettségizők, mert ők egy csoportba szoktak 
kerülni. (Nekik nincs választási lehetőségük.) Természetesen a tanároknak vétójoga van, de 
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ezzel most nem éltünk. 

• Nekem tetszett, mert jobban megismertem az évfolyamtársaimat. Jegy: 5 

• Nagyon jó volt, hogy mi választhattuk meg a csapattársainkat, és azokkal az 
emberekkel úgyis jobban tudunk együtt dolgozni, akiket szeretünk, akikkel jóban 
vagyunk. Jegy. 5 

• -Jó, mert mi dönthettük el, tehát ez gondolom mindenkinek bejött, más én kivétel 
lehetek, mert én jobban szeretem ezeket a szerencsére bízni, mert úgy olyan 
emberekkel lehet mindenki egyben, akivel amúgy tuti nem lenne. 

 
Mit gondolsz a tanárok szakmai munkájáról? 
Nem találtunk olyan értékelést, ahol elégedetlenek lettek volna.  

• Megfelelő volt, sőt volt akié szuper! 

• Mindenki felkészült volt, a programok változatosak pontosan végig gondoltan, 
szórakoztatóak voltak. Jegy: 5 

• -Felkészültnek tartom őket. 

• -Jó volt és sokkal érdekesebb, mint az iskolapadban ülve. Jegy: 5 

• -Jó volt, mert mindenki nagyon fel volt készülve, és még az utolsó programoknál sem 
éreztem, hogy túlságosan lecsökkent volna a lelkesedés.  

• -Megfelelő volt, minden tanár a saját szakterületén dolgozott és így teljesen élvezhető 
volt.  

• -Szerintem nagyon jó, hogy minden tanár egy foglalkozást vezet, amit a legjobban tud, 
ha egy tanár lenne egy csoporthoz, az nem lenne olyan jó. Jegy: 5 

• Őszintén szólva tisztelem őket, hogy minden nap kétszer lenyomták a programjaikat, 
az már más kérdés, hogy engem melyik mennyire érdekelt. 

A válaszok között nem találtunk negatív kritikát.  

Mi a véleményed az esti programokról? 
Változatos válaszokat kaptunk. Volt aki a több szabadidőt hiányolta, volt aki csak fáradt volt. 
Azonban többnyire tetszettek. Veszélyes, kétélű dolog a szabadidő. Nem mindig és nem 
mindenki tud élni, helyesen élni vele. Mégis, véleményem szerint az osztályfőnöknek 
nagyobb szerepet kellene vállalni az esti programok megszervezésében. Nem igazán 
használják ki a közösségformálás lehetőségeit.  

• -Nem kellett volna, már mindenki túl fáradt volt, Jegy: 4 

• -Kicsit sok volt a végére. Jegy: 3 

• -Nem kellett volna, helyette lehetett volna szabadidő. Jegy: 3 

• -én annak örültem volna, ha nincs esti program, de ez a választék nem volt rossz, 
filmezésnél  

• -Jók voltak habár elvették ezt a kis szabadidőt is ami lett volna, de azért megérte 
elmenni.  

• -Jók voltak csak kevés volt a szabadidő. 
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Hogyan érezted magad az Erdei Iskolában? 
A válaszok egyértelműen mutatják, hogy jól érezték magukat a gyerekek egy olyan tanulási 
környezetben, mely módszereiben – ismereteiben – hangulatában eltérő az iskolai tanulási 
körülményektől. Kollegákkal együtt tapasztaltuk, hogy a gyerekek a természetben tartott 
tanórákon érdeklődőbbek voltak. Maga a környezet, a vizsgálati helyszínek olyan motiváló 
erővel bírtak, mely során a csoportokba osztott különböző érdeklődésű tanulók figyelmét, 
aktivitását könnyebben lehetett vezetni.  A többség jól érezte magát. Volt aki kevéssé jól, mert 
a szobabeosztásokat nem igazán sikerült szerencsésen beosztani. Voltak akik elfáradtak. 

• -Tűrhetően, voltak jó dolgok. Jegy: 3 

• -Szuperül éreztem magam (csak sajnos megbetegedtem a végén). Jegy: 5 

• -Volt, amikor fáradt voltam, de úgy gondolom, hogy általában jól csináltam a 
feladatokat, persze nem hajszoltam magam nagyon. Jól éreztem magam. Jegy: 5 

• -Jó volt az egész. Szívesen végig csinálnám újra.  

• mivel kevés volt a szabadidő nem sok eséllyel alakítottam újabb barátságokat.  
Érdeklődők voltak a program kezdetétől fogva s a program végén az értékelésben jó 
élményekről, olyan ismeretekről írnak, melyeket az iskolában nem szerezhetnek meg. 
Szívesen vennének még részt hasonló programon, szívesen jönnének újra erdei iskolába. 

Sokszor hallani, hogy nem szeretnek tanulni a gyerekek, nem szeretik az iskolát, ez a program 
is bizonyítja, hogy a módszerek, körülmények, szemléltetések ilyenfajta alkalmazásával, a 
tanulás élményszerű és hatékony lehet. 

Erdei iskola alprogramok 

Élőhelyek 
Történeti keret 
Minden Erdei Iskola egy-egy magyarországi területhez, tájegységhez kötődik. A táji kerethez 
egy történeti is tartozik, hogy a diákok könnyebben elhelyezzék magukat térben és időben, 
miközben a korábbi és jelenleg is ható természeti folyamatokkal is ismerkednek. Minden 
Erdei Iskola füzet ezért egy – a tájhoz közvetlenül kapcsolódó – történettel kezdődik. 

Sziklagyep 
Az Erdei Iskola fontos tanulási 
környezete maga a természet. 
Egyik ilyen helyszín az abiotikus 
és biotikus környezeti tényezők 
hatására létrejött sziklagyep. 

A foglakozáson történő 
vizsgálatokhoz egyszerű, terepen 
is használható kísérleti eszközök 
tartoznak: 

• Nagyító 
• Sztereómikroszkóp 
• Csipesz 
• Sósav 
• Cseppentő 
Ezek az eszközök kőzet és 
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növényvizsgálathoz kellenek. 

A tanulási folyamat része (ennél az állomásnál szintén) a kiadott jegyzet, és a jegyzetfüzet is. 

 
Patakpart és patakmeder 
A sziklagyep száraz, a rét és a zárt erdők nedvesebb környezete után egy igazán vizes 
környezetet képvisel a patak és környéke. 

A patakban élő gerinctelen és apróbb gerinces vízi állatok vizsgálata is igen népszerű. A 
tanulási környezet meghatározó eleme a sztereómikroszkóp. Ennek segítségével ugyanis 
egészen más világ jelenik meg, másképp „festenek” az amúgy szabad szemmel is jól látható 
apróbb mozgó lények. 

A foglakozáson történő vizsgálatokhoz itt is egyszerű, a terepen is használható kísérleti 
eszközök tartoznak: 

• Nagyító 
• Sztereómikroszkóp 
• Csipesz 
• Petri csészék 
 
Ezek az eszközök az állatok begyűjtéséhez és vizsgálatához szükségesek. (Az állatokat 
vizsgálat után elengedjük.) 

A tanulási folyamat része (ennél az állomásnál szintén) a kiadott jegyzet, és a jegyzetfüzet is. 

Talaj- és mikroklíma vizsgálat 
A terepi gyakorlat az erdő és a rét határán elhelyezkedő területen történik. Ezen a helyszínen a 
diákok megismerkednek a helyi időjárást jellemző fizikai mennyiségekkel és szerepükkel az 
élőhely kialakulásában. 
 
A talaj jellemzőit többféle méréssel és kísérlettel vizsgáljuk: 

• A talaj fő alkotóelemeit egyszerű kémcsöves kísérletekkel mutatjuk ki. 
• A szemcse méretek és a tapintás vizsgálatával következtetéseket vonunk le a talaj 

összetételére. (Ehhez a vizsgálathoz vízre és gumikesztyűre van szükség). 
• A talaj vízáteresztő képességét is vizsgáljuk külön az erdei, és külön a réti talaj 

különböző magasságaiból vett mintáin. 
• A talaj nitrát tartalmát és keménységét is megnézzük. 
• Kémhatás vizsgálatot végzünk. 
• A műszeres vizsgálattal a talaj vezetőképességét is megmérjük. 
 
Ezeket a vizsgálatokat tesztcsíkokkal végezzük, illetve ha van lehetőségünk műszeres 
vizsgálatokra, akkor azt részesítjük előnyben. 

 
A vizsgálatok után a mért adatok segítségével összefüggéseket keresünk a talaj összetétele és 
a talajvíz, patakvíz összetétele között. A réten és az erdőben található növényzet kialakulására 
is utalunk. 
 
A mikroklíma vizsgálathoz szükség van egy mini meteorológiai állomásra, talaj hőmérőre. Az 
elmúlt években barométert és hőmérőt használtunk a vizsgálatokhoz, de 2004-ben először 
lehetőségünk volt az Ecolog-minilabor használatára, mellyel adatokat rögzíthettünk és 
számítógépen megfigyelhettük a változásokat. 
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A vizsgálat során az erdőben és a réten az alábbi méréseket végezzük el: 
• Levegő hőmérséklet (különböző magasságokban) 
• Talajhőmérséklet  
• Légnyomás   
• Szélsebesség 
• Relatív páratartalom (réten és az erdőben) 
• Megvilágítás (nyílt és növényzettel borított területeken) 

A csoportok különböző időben történő méréseit összehasonlítjuk és következtetéseket vonunk 
le a légkör és a talaj felmelegedéséről, az időjárás alakulásáról, az élőhelyek abiotikus 
viszonyairól. A számítógépes rögzítés adatainak vizsgálata előrejelzésekre is lehetőséget ad. 
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Városi iskola  
A program rövid leírása  
A környezeti nevelés terén nagyobb hangsúlyt kell fektetni a lakókörnyezetünk 
megismerésére, s az ember környezetére gyakorolt hatásának a felismerésére. Ennek a célnak 
az érdekében a VÖP – Városi Ökológiai Projekt – alatt a diákok három napig az általuk 
választott program keretében megfigyeléseket, méréseket végeznek és interjúkat készítenek.  

Az egyik csapat egy buszvonal 
mentén haladva vizsgálja a zöld 
területek minőségét, 
mennyiségét. Egy másik csapat 
a városi parkok növény- és 
állatvilágát vizsgálja. A 
következő csapat a lakótelepek, 
régi bérházak és a zöldövezetek 
családi házainak környezetét 
hasonlítja össze. A negyedik 
csapat városunk vízellátásával, 
szennyvíz gondjaival és a Duna 
környezetével ismerkedik. Az 
ötödik csapat a rehabilitált 
iparterületekkel, az elhagyott 
ipari területekkel és a működő 
létesítmények közül az energia 
ellátást biztosító Kelenföldi 

Erőművel ismerkedik. Bizonyos megfigyeléseket, illetve méréseket minden csapat elvégez.  

A negyedik napon a diákok együtt meglátogatják Budapest legnagyobb szemétlerakó és 
feldolgozó telephelyét.  

Az ötödik napon egy prezentációban bemutatják egymásnak és az érdeklődőknek a négy nap 
alatt tapasztaltakat. A prezentáció során egy budapesti térképen megjelöljük azokat a 
helyszíneket, ahol a csapatok jártak, s összehasonlítjuk az azonos vizsgálatok eredményeit. A 
diákok a munkájukra egyéni értékelést kapnak, jegyet és írásbeli értékelést. A diákok egy 
űrlapon szintén értékelik a VÖP programjait. 

A program céljai 

Ismeretátadás, képességfejlesztés, attitűdformálás 
A program sajátos „erdei iskola”, amely a természeti környezet vizsgálata mellé 

egyenlő hangsúllyal emeli az épített, technológiai környezetet és a közöttük élő embert. A 
természettudományos nevelést úgy értelmezzük, hogy annak nem csupán a szaktudományok 
ismereteit kell közvetítenie, hanem azok társadalmi összefüggéseit is be kell mutatnia. A 
program olyan tanulási környezetet biztosít, amely valóban – és szó szerint – életközeli, 
hiszen a gyerekek itt, ebben a városban élik mindennapjaikat. A Politechnikum komplex 
természettudományos nevelési programjának alapelemei így hatékonyan működhetnek, a 
tanulók rendszerszemléletét fejlesztjük, vizsgáljuk a várost, mint rendszert, az alrendszereit és 
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azok kapcsolódásait. 
A projektben adaptív pedagógiai módszereket alkalmazunk, a módszer kínálta spontán 

és irányított differenciálás a feladatvállalásban és az értékelésben is meghatározó. A 
csoportmunka szervezése, a kölcsönös egymásrautaltság és az ezzel párhuzamos egyéni 
felelősség fejleszti a tanulók személyes és társas kompetenciáit. Az együttműködés 
hatékonysága a kommunikációs módszereken, készségeken is múlik, a munka során és az 
eredmények bemutatásakor bőven van alkalom ennek fejlesztésére, például a prezentációhoz 
használt IKT-módszerek gyakorlásával. A készségek természetesen nem önmagukban való, 
hanem a gazdag tudományos tartalom talaján fejlesztődnek. 

A programok során a diákok 
maguk végeznek 
vizsgálatokat, pl. 

porszennyezettség 
vizsgálatot, vízminőség 
analízist, ezzel fejlesztik 
gyakorlati képességeiket, 

problémamegoldásukat. 
Előadásokat hallanak a 

szennyvíztisztító 
működéséről, az 
önkormányzat főépítészétől, 
az erőmű működéséről stb., 
ezzel új ismeretekre tesznek 
szert fejlesztve az 
információ használatukat.  
A lakossági szokások 
megismerése során 

interjúkat készítenek, melyek kérdéseit maguk állítják össze, így fejlesztik az információ 
használatukat és a problémamegoldásukat. 

A prezentáció során fejlesztik a kritikai észrevételüket, az alkotóképességüket. 

Tantárgyi, tantárgyközi követelmények teljesítése 
A Politechnikum komplex természetismeret tanterve tartalmában és követelményeiben 

igazodik a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek fejlesztési követelményeihez. Ebben az 
évfolyamban már ismertek a mechanika, a hőtan, a fénytan alapjai, melyeket a program során 

alkalmaznak és bővítenek a 
tanulók. A kémiai elemek 
jellemzőit már tanulták, a 
vegyületek képződését és 
átalakulását a laboratóriumban 
vizsgálták. Újdonság viszont, 
hogy ezekkel az anyagokkal most 
a saját lakókörnyezetükben, az 
ivóvízben, a levegőben vagy a 
talajban találkozhatnak. A 
kimutatásra használt egyszerű 
tesztek elvégzése nem igényel 
nagy gyakorlati tudást, de az 
adatok rögzítése, feldolgozása, 
értelmezése, a probléma-
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megoldásban való használata annál inkább. Ebben is szerepet kapnak az IKT módszerek, pl. 
az adatbázis kezelő programok. A biológiai ismeretek bővítésére ad alkalmat, hogy a tanulók 
a program során együtt élnek egy magasabb szerveződési szintű rendszerrel, a várossal. Az 
élőlények, mint egyedek ebben a viszonyrendszerben vizsgálhatók, akár a természeti 
létfeltételek, akár az emberi beavatkozások szempontjából. A kiemelt fejlesztési területek 
közül nem csak a környezeti- és egészségnevelés gazdagodik a programmal, hanem a hon és 
népismeret is, hiszen a városi műemlékek, emlékhelyek meglátogatását is tervezzük, például a 
kerületünkben található József Attila emlékházba is elmegyünk. Az esztétikai, művészeti 
nevelést szolgálják pl. a Dunához kapcsolható irodalmi alkotások és festmények, amelyekkel 
a dunai csapat foglakozik. A technológiai ismeretek, ipari kultúra bemutatása az ipari területet 
vizsgáló csapatnak állít feladatot.     

Személyes és társas kompetenciák fejlesztése 
Az egyéni és szociális 

kompetenciák közül a 
lakossággal történő 
kommunikáció során a 
személyiség vállalása fejlődik, 
valamint a helyes 
kommunikáció. A csapat 
tagjainak együttműködése során 
a másokkal történő kooperáció 
minősége változik. A tanulók 
csoportban dolgoznak, amely 
az (a) pontban leírt elvek és 
módszerek szerint történik. A 
közösségfejlesztés magasabb 
szintje akkor valósulhat meg, 
ha a résztvevők aktív 
kapcsolatot alakítanak ki a 

helyi közösségekkel, igénylik annak támogatását és viszonozzák azt a munkájuk 
bemutatásával. A Városi Iskola program hagyományos kapcsolatrendszere kiterjed pl. a IX. 
kerületi önkormányzatra, amelynek Főépítészi Irodája segíti a rehabilitáció bemutatását. De 
közösség az iskola is, azok az iskolapolgárok, akik nem vesznek részt a programban. 
Részükre előadást, kiállítást szervezünk, melyből megismerhetik  a csoportok munkáját, és 
kicsit saját városukat is. 

Módszerek 
A program kiválasztása során a diákok egy rövid érdeklődést felkeltő leírás és a 

program címe alapján egy választólapon 1-5-ig sorszámozzák a programokat. A számukra 
legérdekesebb az egyes sorszámot kapja. A beosztásnál igyekszünk mindenkit abba a 
csapatba helyezni, amelyik nála az egyes sorszámot kapta. Ezzel a módszerrel elősegítjük a 
hatékony munkamódszerek alkalmazását.  

A csoport kialakítása után a diákok megismerkednek a csoportvezető kollégával, aki 
tájékoztatja őket a három napos terepi gyakorlat céljáról és menetéről. Minden nap a munka 
egy feladatlap kiosztással kezdődik, ahol a csapat tagjai elosztják egymás között a munkát. A 
tanulói tevékenységek kínálata változatos, a mérések és kísérletek pontos munkamenet 
alapján történnek, a megfigyeléseket szempontok adásával segítjük, de önállóan tervezett 
elemek is vannak, ilyen lehet például egy kérdőív összeállítása, amellyel a városi parkba 
látogató emberek szokásait kutatjuk. A képi megjelenítésnek nagy szerepet szánunk, ezért 
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minden programelem tartalmaz videó, fotó, rajzkészítési feladatokat. Az információs és 
kommunikációs technológia alkalmazása főként a záró előadás elkészítésekor játszik szerepet, 
itt mutathatók be a táblázatok, grafikonok, multimédiás prezentációk. A módszerek 
sokfélesége igazodik a tanulók közötti motivációs, intellektuális különbségekhez, lehetőséget 
teremtve az adaptivitásra, a közös munkában való eredményes részvételre. A feladatok 
végrehajtása során a diákok nagy fokú önállóságot kapnak a megoldás kivitelezésében. 

A napok végén közösen megbeszélik a munka végeredményét, s beillesztik az 
elvégzett feladatokat a három napos program menetébe. Közösen levonják a vizsgálatok 
következményeit, az eredményt megszövegezik. 

Természetesen a tanár irányítása a munkalap szövegezésében illetve a munka során az 
ellenőrzésben fontos, mivel a diákok közül csak néhány hajtja végre az adott feladatot. 

A diákokban tudatosítani kell a többiek sikeres munkájának a felelősségét. A legjobb 
tudásuk szerint kell a feladatokat végrehajtaniuk. 

A hulladék termelés illetve kezelés gyakorlatához, az attitűdformáláshoz a regionális 
hulladéklerakó meglátogatása hozzájárul. A prezentációra készülés során a diákok 
átgondolják az elvégzett méréseket, feladatokat. Beillesztik munkájukat egy rendszerbe, s a 
többi csapat munkájával megismerkedve képet kapnak a lakóhelyük ökológiájáról, 
problémáiról. 
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A 
napok 
sorszá
-ma 

10.1 A program 
moduljainak, 

foglalkozásainak 
megnevezése, a 

foglalkozások egyes 
résztémáinak 

tartalmi kifejtése 

10.2 A 
foglalko-

zások 
színhelye 

10.3 Módszerek/ 
munkaformák 

foglalkozásonként 

10.4 Segédeszközök, 
egyéb tárgyi eszközök 

foglalkozásonként 

10.5 A diákok 
ellenőrzésének módja, 

az értékelés 
szempontjai 

modulonként 
egységesen. 

10.6 Az egyes 
foglalkozások 

időtartama 

0.nap Választás Iskola Tájékoztató+ 
Egyéni munka 

melléklet Összesítő táblázat 
készítése 

20 perc 

0.nap Csoportvezetők 
tájékoztatása 

Iskola Frontális módon a tanár 
tájékoztatja a diákokat a 
munka menetéről 

melléklet - 20 perc 

1.nap részletes 
programtervek 
-Ferencváros 
-Népliget 
-Ivóvíz 
-A volt ipari 
területek ökológiája 
- Zöld és szürke 

-Ferencváros 
-Népliget 
-a budai 
Dunapart 
-Millenáris 
Park 
-XI. kerület 
parkjai 
 

Mérések, megfigyelések, 
interjúk, 
véleménykutatások, 
fényképek, rajzok 
készítése, gyűjtés (pl. 
termések), előadás - 
témaismertetés (tanári és 
tanulói), üzemlátogatás, 
határozás (növények, 
állatok). 

A segédeszközök, 
feladatlapok  
-I.házak,utcák, terek 
-II.Kint is vagyok bent is 
vagyok 
-III. A dunai hidak, 
fürdők 
-IV. Az „újrahasznosítás” 
lehetőségeitől a működő 
ipar telepekig 
-V. Zöld és szürke 
 

A nap végén a tanár a 
diákok jegyzeteit, 
feladatlapjait átnézi. A 
diákok beszámolnak 
egymásnak a napi 
munkájukról. 

8 óra 
ebédszünettel 
együtt 

2. nap Részletes 
programtervek 
-Lakótelep 
-Óbudai-sziget 
-Szennyvíz 
-Budafoki Papírgyár 
-városszéli zöldövezet 
 

-Wekerle-
telep, 
Havanna 
lakótelep 
-Óbudai sziget
-Pesterzsébet 
– Soroksári 
Duna-ág 

 Segédeszközök, 
feladatlapok 
-I. Házak, utcák, terek 
-II. Kint is vagyok bent is 
vagyok 
-III. A dunai hidak, fürdők 
-IV. Az „újrahasznosítás” 
lehetőségeitől a működő 

A nap végén a tanár a 
diákok jegyzeteit, 
feladatlapjait átnézi. A 
diákok beszámolnak 
egymásnak a napi 
munkájukról. 

8 óra 
ebédszünettel 
együtt 
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-Budafok – 
régi Papírgyár 
-XI. kerület 
 
 
 

ipar telepekig 
-V. Zöld és szürke 
 

3. nap Részletes 
programtervek 
-Kertváros - Népliget 
-Gőtés-tó, Róka-hegyi 
felhagyott kőfejtő 
-Vízgazdálkodás 
-Lágymányosi 
Iparterület 
-csak a zöldben 

-Szent-Ímre 
kertváros, 
Népliget 
-Gőtés-tó, 
Róka-hegy 
-Soroksár 
-Lágymányos 
-XI. kerület 
 

. Segédeszközök, 
feladatlapok. 
-I. házak,utcák, terek 
-II. Kint is vagyok bent is 
vagyok 
-III. A dunai hidak, fürdők 
-IV. Az „újrahasznosítás” 
lehetőségeitől a működő 
ipar telepekig 
-V. Zöld és szürke 
 

A nap végén a tanár a 
diákok jegyzeteit, 
feladatlapjait átnézi. A 
diákok beszámolnak 
egymásnak a napi 
munkájukról. 

8 óra 
ebédszünettel 
együtt 

4. nap -Látogatás a 
Pusztazámori 
Regionális 
Hulladéklerakó 
Telepen 
 
 
 
-Készülés a 
Prezentációra 

-Pusztazámor 
 
 
 
 
 
-Iskola 

-A telepen szakszerű 
előadást és vezetést 
tartanak. A diákok előre 
kiadott kérdésekre 
válaszolnak az előadás és 
a bemutató alapján. 
 
-A diákok a VÖP alatt 
tapasztaltakról 
prezentációt készítenek 
egymásnak és az 
érdeklődőknek. 

Segédeszközök, 
feladatlapok  
-hulladék lerakó 
 
 
 
-A jegyzetek, Budapest 
térkép, csomagolópapír, 
fényképek, színes ceruza, 
ragasztó, számítógép, 
Internet, projektor 

-A jegyzeteket 
ellenőrzi a tanár. 
 
 
 
 
- A tanár segíti, 
ellenőrzi a folyamatot. 

-Kb. 4 óra 
 
 
 
 
 
-Kb.3-4 óra 

5. nap Prezentáció -Iskola A csapatok egy térképen 
rögzítik az általuk vizsgált 
helyszíneket, majd az 

Az elkészített tablók, 
power-pointok, előadások 
 

A diákok egymást is és 
magukat is értékelik. A 
tanár a prezentáció és a 

Kb.3-4 óra 
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általuk választott 
formában bemutatják 
egymásnak és a 
vendégeknek a 
tapasztalataikat. 
 

négy napos munka 
alapján 
természetismeret 
jegyet ad minden 
diáknak., valamint 
szóban is értékeli a 
csapata munkáját. 
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A módszertani elemeket a fejlesztendő kompetenciák jegyében választottuk ki. Szakmai, pedagógiai 
célunk az, hogy a diákok minél átfogóbb képet kapjanak lakóterületükről. A gyakorlatok 
kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy legyen olyan mérés, amit minden csoport elvégez. Ilyen a 
porvizsgálat és az UV-B sugárzás mérése. A VÖP középpontjába az ember és környezetének 
kapcsolatát állítottuk. Az egyes részterületek – csoportok – munkájának összeillesztéséből kapunk 
megfelelő képet a lakóhelyünkről. 

A módszertani eszközök a teljesség igénye nélkül: 

• kooperatív csoportmunka 

• mérés 

• megfigyelés 

• kiselőadás készítés 

• interjú készítés 

• kérdőív felvétel 

• szöveg értelmezés 
 
A tanév során a természetismeret tananyag moduljai foglalkoznak az ember szükségleteivel, a 
környezet számunkra megfelelő kialakításával, az ember és a környezet kapcsolatával, a hulladék 
problémájával, a vízellátás gondjaival. Ezeket összegezzük az év végén egy terepi gyakorlat 
formájában. Az iskola életébe főleg a prezentáció illeszti be ezt az öt napos gyakorlatot. 

A program értékelésére leginkább a prezentáció alkalmas. A diákok az általuk választott témakör 
alapján bemutatják azt, ami bennük leginkább megragadt. A többiek előadásának végighallgatása és 
megismerése egy szélesebb képet ad a közvetlen lakóhelyünk élővilágáról, helyszíneiről, 
problémáiról. A program tapasztalatainak összegzése a természetismeret órán szintén 
nélkülözhetetlen. A kooperatív tanulási elemeket tartalmazó program a diákokban tovább növeli a 
munkájuk iránti felelősségérzetet. 
 

Nemzetközi együttműködések, projektek  
A tanulásszervezés újabb formái közül az egyik legkedveltebb a projekt. Számos szakmai 

munka elemzi és értékeli a projektmódszer sajátosságait, előnyeit és hátrányait. A hazai pedagógiai 
gyakorlatban vannak régi ismerői, alkalmazói és olyanok is, akik még csak most ismerkednek ezzel 
a tanulási formával. A projektmódszert tanulmányunk más fejezetében részletesen ismertetjük, így 
az alábbiakban csak az alkalmazás egyik részterületével, a nemzetközi projektekkel foglalkozunk. 

Kétségtelen, hogy a közoktatás nemzetközi dimenziója az utóbbi években kiszélesedett és 
talán még csak e folyamat elején tartunk. Két tényező segítette az együttműködések kibontakozását, 
az egyik a globalizáció, ezen belül is az Európai Unió bővítése, a másik - az előbbivel is 
kölcsönható módon - az információs és kommunikációs technológiák elterjedése. Az Európai 
Unióval való intenzív kapcsolatfelvételünk tagjelöltként kezdődött, és a belépéshez közeledve 
érezhetően erősödött. Részt vettünk a nemzetközi mérésekben (PISA, TIMS), ezek értékelésében és 
más oktatási kutatás-fejlesztési programokban. A fejlett nemzetgazdaságú országokat tömörítő 
OECD-vel is évek óta folynak oktatásfejlesztési programok, szakembereink részt vesznek a 
munkában és igyekeznek közvetíteni az eredményeket a döntéshozók és az oktatási szereplők felé. 
Egyre több anyagi forrás megszerzése is ezeken a csatornákon lehetséges, pályázati támogatások 
formájában.  A tudás és a támogatás, mint információ és energia, felgyorsíthatja a hazai közoktatás 
európai pályára való átállását, az elkerülhetetlen modernizációs lépések megtételét.  

Az Internet elterjedése, az iskolai hálózatok kiépítése lehetővé tette a nemzetközi pályázatok 
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és együttműködések új formáinak beindulását és a hazai iskolák ezekben való részvételét. A 
környezeti nevelés területe nemzetköziségénél fogva különösen alkalmas az országokon és régiókon 
átívelő projektek kidolgozására. Vannak állandó programok, amelyekhez bármikor csatlakozhatunk, 
ehhez csak a szándékra és a jelentkezésre van szükség, ilyen például a természettudományos és 
környezeti nevelést segítő Science Across World program, illetve ennek európai alprogramja, a 
Science Across Europe. Más hasonló kezdeményezések a környezeti vizsgálatokban hirdettek 
világméretű kezdeményezést, ilyen pl. a Globe, vagy az Acid Rain program. Az Európai Bizottság 
által életre hívott oktatásfejlesztési kezdemények széles körét hazánkban a Tempus Közalapítvány 
fogja át, a középfokú oktatás területén ide tartozik pl. a Soctares program és annak Comenius 
alprogramja, amelyen belül többféle együttműködési projektre lehet pályázni. 

Science Across Europe 
A programot így mutatja be európai koordinátora, Marianne Cutler (ÚPSZ 1999): 

„A Science Across Europe program kereszttantervi projekt, amely kiválóan illeszkedik az oktatás 
jelenlegi tendenciáiba, a természettudományok, a környezet, az idegen nyelvek és a friss technikai 
vívmányok ismereteihez. 

A Science Across Europe a maga környezeti és társadalomismereti anyagaival fórumot biztosít a 
14–19 éves tanulók számára, ahol megvitathatják ismereteiket és véleményt cserélhetnek más 
országokban és kultúrákban élő diákokkal. Az információknak e közvetlen cseréje teszi izgalmassá a 
Science Across Europe programot mind a diákok, mind a tanárok számára. 

A program céljai: 
• „globális dimenziót adni az iskolai oktatásnak azzal, hogy kölcsönösen bővíti a különböző 

országokban élő diákok életkörülményeiről és életlehetőségeiről szóló ismeretek körét;  

• tudatosítani, hogy a tudomány és a technika miképpen hatja át a társadalmat, az ipart és a 
környezetet;  

• lehetőségeket biztosítani a tanárok és a diákok számára a más országbeli társaikkal való 
együttműködésre és ennek során fejleszteni kommunikációs készségüket, különösen egy 
idegen nyelv használatával.  

A program a természettudományok szélesebb vonatkozásait is felöleli, és így hasznos eszköze lehet 
az alapvető készségek tanításának és felmérésének. Az „Ivóvíz” (Drinking Water) tanegységet 
például az Egyesült Királyságban egy ideje arra alkalmazzák, hogy a számtan, a kommunikáció és 
az informatika területén az adatgyűjtés és -feldolgozás képességére vonatkozóan országos érvényű 
alapot szolgáltasson. 

A természettudományi és idegen nyelvi anyagokon kívül a program más tantárgyközi kapcsolatok 
kiépítésére és fejlesztésére is lehetőséget ad. A tanárok 86%-a diákjaik megnövekedett földrajzi 
ismereteiről, 70%-uk pedig tanulóik javuló gazdasági tájékozódási képességeiről számolt be 
(O’ROWE–NEILL 1996).” 

A Science Across Europe –program ma már világméretben működik, mint Science Across World 
mozgalom (www.scienceacross.org). A gyerekek által feldolgozható témák kínálata viszonylag 
állandó, de mindig vannak aktuális új egységek is, mint pl. Beszélgetések a genetikáról. Vannak 
régiókra jellemző témák, amelyeket az adott terület iskolásai dolgozhatnak fel, ilyen pl. a Trópusi 
erdő. A jelenlegi választék az alábbi témákból áll:  

Energy at Home     (Energia az otthonunkban) 
Chemistry in Our lives   (Kémia az életünkben) 
Acid Rain     (Savas eső) 
Renewable Energy     (Megújuló energia) 
Drinking Water    (Ivóvíz)  
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What Did You Eat?     (Mit eszel?) 
Global Warming     (Globális felmelegedés) 
Domestic Waste     (Háztartási hulladék) 
Road Safety      (Közlekedésbiztonság) 
Biodiversity Around Us   (Biológiai sokféleség) 
Disappearing Wetlands   (Eltűnő mocsarak) 
Keeping Healthy    (Egészségmegőrzés) 
Talking About Genetics Around the World (Beszélgetés a genetikáról) 
Tropical Forest    (Trópusi erdő) 
Plants in Our Lives     (Növények az életünkben)  
Dwellings     (Lakóházak) 
 

A fenti témakörök anyagait olcsón meg lehet vásárolni, vagy mint Magyarországon, a SAE 
nemzeti központtól díjmentesen be lehet szerezni azokat. A füzeteket sok nyelvre lefordították, így 
az adott ország diákjai saját nyelvükön dolgozhatnak velük. A program lényege azonban a 
nemzetközi összehasonlítás, így az adatcsere űrlapokat a résztvevő partnerek általában angol 
nyelven küldik el egymásnak. Iskolákban több éven át az Egészségmegőrzés (Keeping Healty) 
témakört dolgoztuk fel osztálykeretben, a tananyag megfelelő részeihez kapcsolódva. A nemzetközi 
honlapra feltett jelentkezésünkre több európai és néhány ázsiai (Japán) partner is jelentkezett. Az 
adatcsere űrlapokból tapasztalatokat gyűjthettünk az egészségmegőrzés, egészséges életmód más 
országokbeli helyzetéről, elemeztük a hazai helyzettől való eltérések okait. A programban való 
részvétel tapasztalata, hogy a diákokat motiválja a külföldi partnerekkel folyó kommunikáció, 
érdekesnek tartják más emberek, szokások megismerését. A témakörök összeállítása is ötletes, 
kapcsolódik a szaktárgyi tartalmakhoz, de a mindennapi élet szempontjait tükröző kérdésekre keresi 
a választ. 

Socrates – Comenius Iskolai Együttműködések 
Az Európai Bizottság oktatást támogató Socrates programjában a közoktatási intézmények számára 
a Comenius alprogram keretében  írnak ki pályázatokat.  

A Tempus Közalapítvány Socrates Magyar Nemzeti Irodájának Comenus alprogramját bemutató 
weboldal: http://www.tpf.iif.hu/pages/content/index.php?page_id=166 

A honlap részletesen bemutatja az iskolai közösségek és a tanárok által egyénileg pályázható 
támogatásokat: 

Az Iskolai Együttműködések három típusa: 
• Az Iskolai Projektek lehetővé teszik, hogy legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola együtt 

dolgozzon valamilyen közös témán. A munkába a lehető legtöbb osztályt bevonják, a témát 
az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Nagyon fontos a diákok aktív részvétele. 

• A Nyelvi Projektekben egy magyar iskola és egy európai iskola működik együtt. A cél a 
nyelvtanulás elősegítése. Az EU ritkán használt nyelvei prioritást kapnak. A projektek 
keretében diákcserét is szerveznek, amelyben minimum 14 éves diákok vehetnek részt. 

• Az Iskolafejlesztési Projektekben az iskolák intézményi szinten vesznek részt. A cél, hogy 
megosszák tapasztalataikat és összehasonlítsák a pedagógiai módszereiket, szervezeti 
felépítésüket, vezetési technikájukat, illetve hogy egyéb, közös érdeklődésre számot tartó 
témában (pl. az iskolai erőszak megelőzése; különböző szociális és kulturális környezetből 
jövő gyerekek integrált oktatása) dolgozzanak együtt. 

 
A környezet négy eleme 
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Socrates - Comenius Iskolai Együttműködési projekt 

Four elements of the environment (F.E.E.) 
(Past, present and future of our towns and their environments) 

(Városaink és környezetük múltja, jelene és jövője) 

Az elmúlt években a Politechnikum több ízben is pályázott az Iskolai Együttműködések 
keretében elnyerhető támogatásra. A kezdeményezést egy angliai oktatási szolgáltató központ 
indította, akik nyolc magyar iskola igazgatóját, illetve leendő projekt koordinátorát hívták meg 
előkészítő látogatásra. Ezekben az önszervező programokban nagyon fontos a jó személyes 
kapcsolat, ennek kialakítására jó alkalom volt a sheffieldi látogatás. Az angol és magyar iskolák 
párokat alkottak, a magyarországi tanárok látogatást tettek a partnerintézményben. A közös 
programokon megismerkedtünk az angol oktatási rendszerrel, az iskolák mindennapjaival. 
Tanórákat látogattunk és beszélgettünk a tanárokkal, oktatási szakértőkkel. A mi partneriskolánk a 
Thrybergh Comprehensive School volt, amely egy valamikori bányavidék területén működött. Az 
iskolában állami segítséggel családgondozó szolgálat is működött, amelynek egyik munkatársával 
körbemehettünk a nehéz szociális körülmények között élő családok lakónegyedeiben. Sheffieldben 
ekkor nyílt meg a Magna Centre –nevű tudományos játszóház (Science Adventure Center), amely a 
világ valamikori (70-es évekbeli) legnagyobb acélüzemének épületében működik. Itt a négy 
„őselem”, a Levegő, a Víz, a Föld és a Tűz csarnokait járhatjuk végig, érdekes bemutatókkal és 
interaktív szerkezetekkel ismerkedhetünk. Ez a játszóház adta a projekt alapötletét, amelyet aztán a 
pályázatunkban kidolgoztunk. 

A projekt megvalósításához harmadik partnerre is szükség volt, mivel az Iskolai 
Együttműködések legalább három ország részvételével kaphatják meg a támogatást. A 
partnerkeresésben a European Schoolnet partnerkereső szolgáltatását vettük igénybe, ahol a feladott 
hirdetésünkre hamarosan akadtak jelentkezők. A megbízható partnerek megtalálása az egyik 
legnehezebb feladat a projekt előkészítése során, mivel a többéves együttműködéshez kitartó és 
kommunikatív koordinátorra van szükség, aki megkapja az iskolavezetése és a Socrates Nemzeti 
Irodája támogatását is. Az előkészítő levelezések során azért kiderül, hogy kivel tartható fenn a 
rendszeres információcsere. Nekünk egy tarantói olasz iskola lett a partnerünk akikkel az első 
pályázatunk sikeres is lett. Ebben az iskolában, illetve Tarantó városában volt az első 
projekttalálkozó, amelyen négy magyar diák is részt vett (ennél többet ebben az együttműködési 
formában nem támogat a program). Számukra nagyon tanulságosak az olasz iskola tanórái, a 
tanulás tartalmát és formáit összehasonlíthatták a hazai rendszerrel. A gyerekek családoknál laktak 
és gyorsan összebarátkoztak a vendéglátóikkal. A délutánokat és az estéket együtt töltötték, így 
bepillanthattak az olasz tizenévesek világába is. Hazatérve ezeket a tapasztalatokat elmesélték 
osztálytársaiknak, így végül jóval többen részesültek az utazás élményeiből. Később sajnos az angol 
iskola megszakította az együttműködést, így nem fejeződhetett be a megkezdett munka. Azóta 
újabb partnerek beszervezésén munkálkodunk, megőrizve a projekt eredeti címét és tartalmát. 2004-
ben lengyel és görög partnereink vannak, közülük a lengyel iskola csoportja már el is látogatott 
iskolánkba. 

A Comenius projekt munkaszervezése többféleképpen is kialakítható, de azok a formák 
sikeresek, ahol az iskola és a helyi közösség minél szélesebb körben bekapcsolódhat a munkába, 
illetve megismerheti annak eredményeit. A FEE projektben háromlépcsős rendszert dolgoztunk ki, 
amelynek középpontjában a négy elem egy-egy kis kutatócsapata áll. Ezek a 4-6 fős teamek 
dolgozzák ki az adott terület részletes munkaprogramját, ők szervezik meg a végrehajtást is. 
Minden ilyen öntevékeny csapatnak van egy vezetője, aki szorosabb kapcsolatot tart a vezető 
tanárral, illetve a segítő szakemberekkel. A munkacsoportok egy-egy akcióra érdeklődőket is 
meghívhatnak, akik valamilyen részfeladatot vállalnak. Így alakul ki egy évfolyam néhány 
osztályára kiterjedő tágabb résztvevői kör. A munkafolyamat követése a projekt honlapján 
történhet, a befejezéskor az elkészített munkákból kiállítást is rendezhetünk. Ezzel még népesebbé 
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válhat a projekt által érintett közösség, sőt a helyi média bevonásával, vagy vándorkiállítás 
szervezésével ennél tovább is léphetünk. 

A projekt részleteit a 2004 évi pályázathoz készített beszámolóban foglaltuk össze: 

Előzmények 
Az általunk immár tíz éve oktatott komplex természetismeret tantárgy koncepciójának alapja egy 
angliai taneszköz rendszer. A természettudományos tantárgyak integrációja az ottani fejlesztés 
eredményeként alakult ki, ez a „science” ma már külföldön általánosan elterjedt. …A tanórai 
munkához kapcsolódó, hosszabb távú projektek szervezése fontos szerepet tölt be a 
természettudományos nevelésben, ezért minden évben szervezünk erdei iskolát, részben városi 
ökológia, részben természet közeli élőhelyek vizsgálatával. Nemzetközi együttműködésben is részt 
vettünk, pl. a Science Across Europe, vagy a savas eső projektben. A Comenius-1 projekt ennek a 
munkának a folytatására kínál hosszabb távú lehetőséget.  

Iskolánk projekt munkában vállalt feladatai 
Munkacsoportunk vállalta a terepmunka feladatlapok elkészítését és javaslatot tettünk a 
humánökológiai témák feldolgozási módjára is. Kidolgozzuk a Science Across Europe program 
egyes moduljainak beillesztését a háromoldalú iskolai projektbe. Az Információs és 
Kommunikációs Technológia alkalmazását is koordináljuk, biztosítjuk a projekt munka 
webfelületét. A Politechnikumban működő digitális filmstúdió a leforgatott videó filmek vágásában 
működik közre. Már beindultak a kölcsönös e-mail cserék a projektben résztvevő olasz és magyar 
diákok között. A természetismeret tanárokon kívül bekapcsolódnak az angol nyelv tanárai és a 
társadalomismeret-, közgazdaságtan munkacsoportok tagjai is. További feladatunk, hogy az 
iskolánkban folyó természettudományos nevelési munkát, az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket 
megismertessük a külföldi partneriskolák tanáraival. Ezt a látogatások során bemutató órák 
tartásával, angol nyelvű konferencia szervezésével kívánjuk elérni. 

A megvalósítás várható helyi és hazai hatása 
A projekt az iskolai környezeti nevelés egyik leghatékonyabb módszere. A tanórákon és 
szabadidőben folytatott munka során a diákok elmélyülten tanulmányozhatják a környezeti 
rendszerek és az emberi társadalom ellentmondásos viszonyát. A résztvevő országok 
sajátosságainak összehasonlítása tanulságokkal szolgálhat a magyarországi problémák 
megoldásával kapcsolatban is. A nehézipar visszaesése alkalmazkodást kíván a korábbi ipari 
városoktól, amelyek környezetükkel együtt átalakulnak. Megváltozik a bennük élő emberek 
életmódja, az egymás közötti- és a természettel való kapcsolataik is átrendeződnek. A vizsgálatok 
több éven át folytatódnak, az első időszakban – a már megkezdett munkát folytatva - rögzítjük a 
környezeti állapotok kiinduló pontjait, később pedig a változási folyamatok irányát és jellegét. A 
diákok lakóhelyükön lépnek fel a globális környezeti problémákat okozó hatások ellen, igyekeznek 
összhangba hozni a gazdasági fejlődés és az emberi tevékenység eltérő szempontjait. Megismerik és 
gyakorolják a helyi közösség környezeti érdekérvényesítésének szervezeti kereteit és 
kommunikációs módszereit. Megtanulják, hogy a helytelen társadalmi-, gazdasági gyakorlat okozta 
környezeti problémák ellen a nyilvánosság erejével is lehet harcolni. Az elméleti háttér 
tanulmányozása, a laboratóriumi gyakorlati munka és a terepen végzett vizsgálatok segítik a tanulók 
természettudományos kompetenciájának kialakítását. Nem valamiféle elit tudomány jelenik meg 
előttük, hanem olyan eszköz, amely részvételükkel segíti a saját környezetükben keletkezett 
problémák felismerését és a következmények enyhítését. Az idegen nyelv használata életszerűbb 
lesz, a diákoknak valódi problémák megoldásában kell hatékonyan alkalmazniuk. Mindez 
informatikai technológia közvetítésével, a kollaboratív tanulást segítő Synergeia program 
segítségével, nemzetközi dimenzióban zajlik, akárcsak a jövő munkahelyein.  

A projekt során folyamatosan elérhető weboldalakon ismertetjük meg a diákok munkáját az 
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érdeklődőkkel. A munkacsoport fejlesztő munkájának publikációiban ismertetjük a külföldi 
integrált természettudományos és környezeti nevelés tapasztalatait és a Comenius-1 projekt 
eredményeit.  

Hosszú távú eredmények 
A három évre tervezett projekt munka elegendő hosszúságú és rendszerességű ahhoz, hogy a 

résztvevőkben kialakítsa az európai együttműködésben végzett munka rutinját. Természetessé válik, 
hogy kitekintsünk életünk közvetlen kereteiből, és szélesebb összefüggésekkel ismerkedjünk meg. 
Az egymásrautaltság ennél is tágabb körű, hiszen a globalizáció társadalmi- és környezeti 
folyamatai nem állnak meg az óceánok partján. A tanárok hatékonyabban tudják majd végezni 
munkájukat, több tapasztalatra, nagyobb módszertani felkészültségre tesznek szert. Az iskolák 
megismerik a nemzetközi együttműködések előnyeit, ezért a jövőben keresni fogják annak 
lehetőségeit. A projektben résztvevő diákok átélhetik, hogy a nyilvánosság segítheti a környezeti 
problémák megoldását is. A projektmódszer szervesen beépül az iskolai oktatás eszköztárába, segíti 
a megkezdett modernizációs folyamatokat. 

Partnerek megismertetése 
A Comenius-1 projekt talán legfontosabb célja –túl a szakmai, tantárgyi témákon- az 

európaiság gondolatának terjesztése. Az oktatás sajátos szerveződésében a tanárok és iskoláik 
együttműködése lehet az a gyújtópont, ahonnan a gyerekek felé továbbterjedhet ez az érték- és 
magatartás minta. Az e-kommunikáció lehetőségeit kihasználva olyan virtuális közösségek 
szerveződhetnek, melyek több nemzet diákjait egyesítik. A munkában megismerik az embereket és 
a gondolkodásmódjukat. A városok vizsgálata képet ad a lakókörnyezet sajátosságairól, az emberi 
tevékenységek vizsgálata pedig az életmódról. A tanárok személyes kapcsolatain keresztül az 
oktatási rendszerek is „kommunikálni kezdenek”, a tapasztalatok pedig itt is, ott is okulásul 
szolgálnak.  

 
A projekt tartalmi területei, a pályázati űrlap angol nyelvű táblázata: 

Project topic(s) 
(Please tick only the 
main thematic area(s) 
of your project or 
complete it under 
„other” if it is missing 
from the list):  

Cultural heritage 
History/traditions 
Tourism 
Theatre, music, 
dance 
Literature 
Foreign languages 
Crafts/professions  
Media/communica
tion 
Health 
Consumer 
education 
Environment/ecolo
gy  

X 
X 
X 
□ 
□ 
X 
□ 
X 
X 
□ 
X 

Social 
integration/exclusion 
European citizenship/ 
democracy/ regional 
identity 
Science/technology 
Information and 
communication 
technologies 
Industry/economy/world 
of work 
Violence at school 
Interculturalism/ethnic 
minorities 

□ 
X 

X 
X 
 
X 
 
□ 
□ 
 

Comparing 
educational 
systems 
School 
management 
Raising pupil 
achievements 
School cooperation 
with the local 
community 
Pedagogical 
methods 
Disabilities/special 
needs 
Equal opportunities 
for men/women 
Quality of education 

□ 

□ 
X 
 
X 
 
□ 
□ 
□ 

X 

 Other □ Please specify: 
Classes in the 
curriculum of the 

Arts and  crafts X  Chemistry  X 
Music  □  Biology   X 
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participating schools 
in which project 
activities will be 
introduced (as direct 
pupil participation 
refers mainly to the 
School Projects and 
Language Projects, 
this question can be 
left unanswered in the 
case of School 
Development 
Projects): 

History  X  Geography  X 
Religion / ethics □  Environmental education X 
Civics  X  Health education  X 
Mother tongue X  Sports   □ 
Foreign languagesX  New technologies X 
Mathematics □  Economics and business X 
Physics  X  Vocational  subjects □ 
Other □ Please specify: 
 

 
Partnerek: 
MOL, Bp. Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek, Bp. fürdői váll., KGI, MTA Talajtani 
kutatóintézet, Fővárosi ÁNTSZ, Főpolgármesteri Hivatal, IX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal, MVM, Meteorológiai Intézet, FKFV, ELTE Mikrobiológia Tanszék, Dunaferr, BKV 

Sopcrates / Comenius akció nemzetközi honlapja: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html 

 

Tantervbe illesztett projektek 
Az elmúlt években munkacsoportunk változtatott azon a gyakrolaton, hogy a tanulók 

tanórán kívüli kutatási, önálló tanulási feladatait kizárólag a házidolgozati témakörök megadásával 
segítette. Ez a lehetőség is megmaradt, de mellette minden félévben egy-egy projektben is 
kipróbálhatják magukat a diákok. A részvétel tanévenként egy projektben kötelező, tehát az előre 
megadott két témakör közül választhatnak, vagy akár mindkettőben részt vehetnek. A projektek az 
adott időszak tanórai alaptémájához kapcsolódnak (ezért tantervi prokjektek), de a kidolgozás csak 
részben történik a tanórákon, nagyobb részben iskolán kívüli csoportos munka, illetve otthoni 
egyéni tanulás zajlik.  

A projekt alapú tanulás többféle értelmezése is megfér egymás mellett, így a tantervi 
projektek gyakorlata is tanáronként eltérhet. Különbség lehet a kidolgozás időtartamában, pl. egy 
hónaptól egy félévig terjedően. Alkalmazható a számítógéppel segített kollaboratív tanulás, vagy a 
tanórai kooperatív csoportmunka. Az mindenképpen fontos, hogy a tanulási folyamatot ezekben a 
formákban a tanár és a tanulók közösen szervezik és értékelik, valamint hogy az elkészült munkákat 
a projekt zárószakaszában megismertetik a tanulóközösséggel, pl. kiállítást rendeznek, vagy 
előadást tartanak. 

Az alábbiakban ismertetendő Mars projekt egy 11. évfolyamos osztályban zajlott, a 
2003/2004-es tanév első félévében. A munkaszervezésre a kollaboratív tanulást segítő Synergeia 
web-boardot használtuk. Első lépés a tanulók regisztrációja és a csoportok kialakítása volt, ezt 
követően vehették birtokba ezt a virtuális munkateret és megkezdhették a kommunikációt, 
információcserét. A feladatok kijelölése és a munka követése is ezzel a módszerrel történt (részletes 
ismertetés a kollaboratív tanulás-című fejlezetben).  

Tapasztalatként elmondható, hogy az IKT használat többlet motivációt jelentett és olyanok 
is intenzívebben dolgoztak, akikre ez tanórai helyzetben nem volt jellemző. Az együttműködés a 
csoportokon belül nem volt egyenletes, voltak szorgosabbak és halogatók. Érdekes volt megfigyelni 
a csoporton belüli, web-boardon zajló kommunikációt, ahogyan a segítségfelajánlások, kérések, 
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ösztönzések és elmarasztalások 
váltakoztak. Ez a tanulási forma 
előképe lehet egy későbbi munkahelyi 
együttműködésnek, virtuális 
csoportmunkának. 

A projekt zárásaként a diákok 
bemutatták egymásnak a Power Point 
előadásokat, előadták a legjobb 
tanulmányokat és kiállították a 
maketteket, tablókat. Az értékelés 
súlypontja inkább a menet közbeni 
formatív visszajelzéseken volt, de végül 
az egyéni- és a csoportteljesítményekre 
osztályzatok is születtek (mivel ez a 
jelenlegi rendszerben még nem 
mellőzhető). 

Marsjáró makett 

 Mars Projekt 

 
Terméklista: 
CÍM MŰFAJ LEÍRÁS PONTSZÁM(max)
I. kategória: Alkotómunka  
Térkép Poszter, 

festmény, 
grafika, 
fotomontázs 

A Mars bolygó teljes felszínének nagyméretű 
ábrázolása, a nevek feltüntetésével. Bejelölhetők 
a nevezetes pontok, pl. a korábbi szondák 
leszállóhelyei. A nagyméretű térképen belül 
lehetnek kisebb fotómontázsok. 
Min.méret: >1m  

14 

Tájkép Grafika, 
festmény,  
színezett fotó 

Kisebb, érdekes felszínrészletek (pl. Olympos 
Mons, Chandra Chiasma) színes, nagyobb 
méretű ábrázolása. 
M.m:>0.5m 

8 

3D modell,  Terepasztal 
 

Egy alkalmas Mars felszínforma (pl. 
pajzsvulkán, vagy hasadékvölgy) térbeli 
megformálása pl. agyag, purhab, vagy gipsz 
felhasználásával. Színezett (pl. vörös porral!) és 
hordozható kivitel! 

16 

Szonda, űrhajó  Makett 
(dm –es méret) 

Korábbi programokban a Marsra juttatott 
szondák makettje, vagy egy kitalált, de belső 
szerkezeti leírással ellátott emberes űrhajó 
makettje. Tetszőleges anyagokból, ajánlott: 
purhab. 

8 

    
II. kategória: Bemutató anyagok 
Képek, leírások Power Point 

(min 20 kocka) 
Mars bemutató képsorozat, benne a bolygó 
általános jellemzői, érdekes felszíni alakzatai, 
kutatás története. 

12 
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 Tabló Nagyobb méretű kiállítási tabló, amelyre kisebb 
szöveges lapok, képek felragasztásával kerülhet 
rá a bolygóról szóló anyag. Készíthető átfogó, 
általános tabló, vagy egy szűkebb témát 
feldolgozó is (pl. a Mars kutatás története). 

8 

    
III. Kategória: Tanulmányok 
Utazás a Marsra Egy jövőbeli emberes Mars küldetés 

lehetőségeinek, problémáinak elemzése a 
pályaszámítástól az űrhajótervezésen át a 
leszállóhely és a kutatási téma megválasztásáig. 
Szólhat egy állandó Mars bázison folytatható 
kutatásról is.  

20 

A Mars kutatás 
története 

A korábbi szondák név / felszerelés / időpont / 
cél / eredmény –szempontok szerinti 
bemutatása. Lehetséges az egész történet, vagy 
egy misszió leírása. 

12 

Ember vagy 
gép? 

Az űrkutatás két módszerének összehasonlítása 
konkrét példákon, anyagi, tudományos és 
politikai szempontok figyelembe vételével. 

12 

Élet a Marson A marsi élet lehetőségeinek elemzése a földi 
meteorit leletek, a környezeti feltételek és a 
biológiai lehetőségek szempontjából. 

20 

A Mars felszíne A bolygó kialakulásának története, a külső- és 
belső felszínformáló erők számbavétele és 
összehasonlítása, pl. a földi, vagy a vénuszi 
körülményekkel. Néhány terület részletesebb 
leírása. 

16 

A Mars légköre 
és időjárása 

Szöveges és 
képes dolgozat, 
amely bevezető, 
elemző és 
összefoglaló 
részekre 
tagolódik. A 
tanulmányok 
egy-egy 
szűkebb 
témakört 
dolgoznak fel, a 
források 
megjelölésével  

A légkör összetétele, szerkezete, évszakos 
változásai, jelenségei (pl. porviharok). 
Összehasonlítás más égitestekkel (pl. Föld, 
Vénusz, Titán) A légkör múltja és jövője. 

12 

    
IV. kategória: Fantázia és irodalom 
Marslakók a sci-
fi irodalomban 

Irodalmi 
elemzés, 
szövegrészletek
kel 

Bradbury, H.G.Wells és mások Marslakókkal 
foglalkozó műveinek bemutatása és 
összehasonlító elemzése. Nem UFO-lógia! 

16 

Illusztrációk képgyűjtemény A Marssal (is) foglalkozó sci-fi irodalom 
lapjairól vett képek bemutatása és leírása. 

8 

Saját alkotások Sci-fi novellák, 
illusztrációk 

Saját elképzelések (de némi valóságos alapon) 
novellaszerű leírása, pl. egy Mars utazásról, 
vagy a marsi élet megtalálásáról, esetleg kitalált 
marslakókról. 

10 

Értékelés 
Csoport osztályzat (1-5): 

Termékek: 40 pont elérése felett jeles (5), 15 pont alatt elégtelen (1) 

Minden további 10 pont újabb ötös! 
Együttműködés: a Synergeia használatának módja és mértéke alapján 1- től 5-ig. 
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Fogalom térkép, vagy vázlat elkészítése kötelező! 
A végső jegy a termék és együttműködés súlyozott átlaga, vagyis pl. ¾ esetén 

a termék dönt. 

Egyéni osztályzat (1-5): 
A munkamegosztásban való részvétel, a Synergeiára felrakott saját ötletek, 
részmunkák, termékek, valamint az ott folytatott kommunikáció alapján. 
 

Játékos tanulás 
A tanulás sikeressége döntő mértékben a tanulók tanulási kedvétől függ. Az élethoszig tartó 

tanulás készségének kialakítása is könnyebb, ha nem unalmas és fárasztó kényszerként élik meg a 
tanulók a tanulást. Illúziók nélkül azért el kell ismerni, hogy a tanulás erőfeszítést kívánó munka, 
amit elkerülni nem lehet, de a folyamat alaphangulata alakítható, a tanulás élményszerűsége 
növelhető. Egyik eszköze lehet ennek a játékos tanulás, amelynek ugyan a középiskolai szinten 
nincs nagy hagyománya, mégkevésbé eszköz- és módszerkészlete, de azért egy-egy próbálkozást 
más csak a tanári kreativitás ébrentartása miatt is érdemes tennünk. Az elmúlt évben a nyolcadik 
évfolyamban kétféle játékos tanulási program került kipróbálásra, a Sziget-című szimulációs, és a 
Vár-címú analógiás játék. Az alábbiakban röviden ismertetjük a játékok legfontosabb szervezési- 
módszertani jellemzőjét.  
A sziget 
 Ez a játék a Nyersanyagok, energiaforrások –című modul tanítássát segítette. Ebben az 
időszakban az egyik kereskedelmi Tv csatornán is futott hasonló című játék, ezt igyekeztünk kicsit 
kihasználni.  
A szimuláció lényege az volt, hogy a csapat (4-5 fős, irányítottan heterogén tanulócsoport) egy 
hajótörést követően lakatlan szigetre vetődik, ahol biztosítaniuk kell a túlélésüket és a csoport 
hosszú távú fennmaradását. A játékot munkakártyákkal irányítottuk, ezek tartalmazták a helyzet 
leírását, a megoldandó problémákat, néhány kulcsinformációt és az értékelési szempontokat. Kb 10 
darab kártya került „kijátszásra”, egyfajta forgatókönyv szerint, a játék természetesen több ponton 
rejt magában alternatív lehetőségeket: 

1. A helyzet leírása, kezdeti események 
2. Az érzések megfogalmazása, a hiányzó dolgok számbavétele 
3. A szükségletek számbavétele és rangsorolása, a magukkal hozott értékek és szokások 

kritikája 
4. A sziget térképének megrajzolása  

A terület valamennyi csoportban azonos, de az éghajlat és az annak megfelelő élővilág 
szabadon alakítható. A természeti erőforrásokat a körülmények figyelembe vételével, 
reálisan kell megtervezni.  

5. A technológiák rendszerének megtervezése 
A jóváhagyott, kielégíthető szükségletek felől a szükséges anyagok kitermelésén, 
előállításán át az elkészítésig és újrahasznosításig terjedően. Bizonyos technológiák egymást 
feltételezik, ezért kell rendszervben gondolkodni. Szakmai ismereteket korlátozottan 
hozhattak, de kutatás - fejlesztés is lehetséges (ezt ténylegesen el kell végeznie a csoportnak, 
ha pl. egy új technológiát akar alkalmazni). 

6. A környezeti- és technológiai rendszerek összehangoltságának ellenőrzése 
Megfelel-e a választott éghajlat típusnak a növényzet és az állatvilág, figyelembe vették-e a 
terület nagyságát, a felszín kínálta adottságokat (pl. a vízrajz tervezésekor). 

7. A növekedési ráta beállítása 
Minden csoport azonos mértékű kezdeti növekedéssel számolhat 

8. A növekedés alapjainak folyamatos biztosítása, a terület eltartó képességének biztosítása 
9. A szigeten várható hosszabb távú folyamatoknak megfelelő tárkép módosítás, jövőkép 

tervezés 
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10. A fenntartható népességszám 
megállapítása 

 
Értékelés: 
A játék közben a csoportok folyamatos 
tanári konzultáció, formatív értékelés 
mellett dolgoznak. Értékelni kell az egyes 
kompetencia területeknek megfelelő 
teljesítményt (pl. együttműködés, 
szóbeliség, képek kezelése, rajzolás, 
problémamegoldás, kreativitás…) 
A végső eredményt a fenntarthatóság helyes 
kalkulálása és a bemutató előadás 
sikeressége is befolyásolta. 
 
Tapasztalatok: 
A résztvevők nagy kedvvel vetették bele 
magukat a játékos feladatba, gyorsan 
kialakították az egyéniségüknek megfelelő 
szerepeket, munkamegosztást, voltak 
rajzolók, kutatók, és vezetők. A feladatokat 
jól fogadták, a tanári segítségre azonban 
szükség volt a pontosításhoz. A tíz körüli 
részfeladat a terhelhetőség határán mozgott, 
mivel a játék így kb 10 – 12 tanórára terjedt 
ki és egyesek a végén már unatkoztak
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Mellékletek: 

1. Kooperatív óravázlat a 9. évfolyam elektromágneses hullámok témakörének összefoglalásához. 
 

Az elektromágneses hullámok tanulmányozása – csoportmunka 
Ráhangolás: Az osztály tagjai körben állnak és egy mozdulatsort mutatnak be. 

A néma játék lényege: Mikrohullámú sütőben tej megmelegítése, kakaó készítése és a családban 
az elfogyasztása. – 3 perc 

A feladat ismertetése, a feladatok kiosztása: 
Eddigi munkánk során megismerkedtünk az elektromágneses spektrum összetételével és a látható 
fény tulajdonságaival. Minden csoport kap egy feladatot, melyet a következő órán kell bemutatnia a 
többi csoportnak. 

A munka első fázisában mindenki egyénileg kutat és elkészíti vázlatát – 22 perc 

A munka második fázisában a csoportok leülnek és szóforgó illetve kerek asztal módszerrel 
elkészítik vázlatukat egy csomagolópapírra. A jegyző ír, az időfelelős figyel az egyéni beszámolók 
idejére, a csöndfelelős a rendért felel, a témafelelős figyel a sorrendre. – 20 perc 

Következő órán beszámolnak egymásnak a csoportok: Minden csoport felrakja a falra a plakátját. 
Az A tanulók és egy E tanuló alkotnak egy csoportot, a B tanulók és egy E tanuló egy másik 
csoportot, a C tanulók egy harmadik csoportot és a D tanulók is egy negyedik csoportot. A négy 
csoport körbejár, s megnézi a hat plakátot. Minden plakátnál az annak elkészítésében érdekelt 
tanuló mutatja be a többieknek a csoport munkáját. Mindenki jegyzetel a füzetébe. 

Értékelés: Az értékelés kétféleképpen történik. Egyszer értékelem a csoportok munkáját. Egyszer 
pedig az egyéni munkát a jegyzetek és a diákkvartett szabályai alapján. 

1. csoport – Gödör, B.Bogi, Bori, Szonja 

A mikrohullámú sütő működésének és történetének bemutatása 8 percben 
1. Az A tanuló ismertesse a mikrohullámú sütő történetét 1 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_mtort.htm 

http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/page13.htm 
2. A B és a C tanuló végezze el a kísérletet a kávézóban található mikrohullámú sütőben! A 

tapasztaltakról készítsenek feljegyzést. 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_mikro.htm 
3. A D tanuló mutassa be a mikrohullámú sütő működését 4 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_mikro.htm 

Más segédanyagok keresése és használata megengedett! 
2.csoport – Bodza, Vasutas, Varázsló, Pepe 

A mobiltelefonok működése a mikrohullám segítségével, hatása az emberre 7 
percben! 
1. Az A és a B tanuló keressen információt a web-en a rádiótelefonok fejlődéséről és 

működésükről! Mutassák be 4 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/page13.htm 
2. A C és a D tanuló mutassa be a mobiltelefonok egészségre gyakorolt hatásának kutatásait 3 

percben! 



 197

Segédanyag: http://bartext.bartextinfo.hu/articles/issue1/IMM0000143.shtml 
3.csoport – Peti, Alwin, Hajna, R.Kriszti, Gergő 

Az infravörös sugárzás bemutatása és gyakorlati alkalmazása 8 percben! 
1. Az A tanuló olvassa el az infravörös fényről a történeti és kimutatási leírást és mutassa be 1 

percben az olvasottakat! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_infr.htm 
2. A B és a C tanuló mutassa be az alkalmazás lehetőségeit 4 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_infr.htm 
http://www.stud.u-szeged.hu/Mihaczi.Andras.Janos/ir.html 

Google.com, keresés: infrakabin 

3. A D és az E tanuló végezze el a két kísérletet az A27-es teremben a Szöcske segítségével! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_infr.htm 
4.csoport – Gy.Gergő, Kristóf, Zsófi, T.Kriszti 

Az UV sugárzás bemutatása és hatásainak ismertetése 8 percben! 
1. Az A és a B tanuló mutassa be az UV tartományt és az UV technikai alkalmazását 4 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_uibo.htm 
2. A C és a D tanuló mutassa be az UV fény hatását a környezetre és az élő szervezetre! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_uibo.htm 

http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/page13.htm 
A könyvtár és a kereső programok igénybe vehetők! 

5.csoport – Zsolt, Yoda, Bo, Máté 

A látható fényt alkalmazó optikai eszközök 7 percben! 
1. Az A és a B tanuló olvassa el és mutassa be a fényképezőgép, a távcső és a mikroszkóp 

működését 4 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/page13.htm 
2. A C és a D tanuló keressen a demoportálon LO-kat a fény szóródására és az elhajlásra! 

Válasszák ki a legjobbat és mutassák be 3 percben! 
Segédanyag: http://www.demoportal.eun.org 
6.csoport – Sanyi, Dorka, M.Bogi, Dóri, András 

A legnagyobb energiájú elektromágneses hullámok bemutatása és gyakorlati alkalmazásának 
lehetősége 7 percben! 

1. Az A tanuló mutassa be az X-sugarak felfedezését 1 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_rtgen.htm 
2. A B és a C tanuló ismertesse az X-sugarak gyakorlati alkalmazását 3 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_rtgen.htm 
A kereső programok segítségével is lehet kiegészítő anyagot keresni! 
3. Az E és a D tanuló mutassa be a gamma-, és a kozmikus sugárzást 3 percben! 
Segédanyag: http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/Feny/FY_rtgen.htm 
2 melléklet: 7.évfolyam a rendszerek változásainak vizsgálata csoportmunkában 
 
 
Állandóság és változás – csoportmunka 
A rendszer alapábrájának gyakorlása után rátérünk a rendszer változására. Megvizsgáljuk a 
változások lehetőségeit. Ezen az órán egy egyszerű fizikai változást és egy egyszerű kémiai 
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változást vizsgálunk csoportmunkában. 

1. A csapatok egy asztalhoz ülnek. 2 perc 
2. Ráhangolódás: szavak csoportosítása. Minden csapat minden tagja kap 2-3 szót. A csapatnak 

három rendszer alá kell kiraknia a megfelelő alrendszereket. Beszélni nem szabad, mindenki 
csak a saját kártyájához nyúlhat. 4 perc 

3. A rendszerek változása  
A táblára felírja a tanár az óra címét és bevezeti néhány mondatban az újabb témakört. A 
munkalapok végrehajtásához ad utasításokat. Minden csapat két változást vizsgál. A csapatból 
két diák 10 perc alatt végrehajtja a kísérletet, s lejegyzi a tapasztalatokat. Pontosan válaszol a 
feladatlapon szereplő kérdésekre. Miután készen vannak az egyik tanuló elmondja a 
tapasztalatokat a másik tanulónak, aki kitölti a feladatlapot anélkül, hogy megcsinálta volna a 
kísérletet. A beszámoló fordítva is megtörténik. 8 perc 

4. Két munkalap egy csapatban, párban dolgoznak. Beszámolnak egymásnak. 25 perc 
5. A csapat ellenőrzi a kitöltött feladatlapokat. 5 perc 
6. A tanár beszedi a feladatlapokat és egyénileg értékeli. 
 
 

Feladatlap a rendszerekben történő változások vizsgálatához 
Név:      Csapat neve: 

Társak: 

 

feladat  Cartesius-búvár, mint rendszer vizsgálata 
Eszközök: tálca, egy nagyobb talpas gömblombik, egy kisebb kémcső, víz, befőttes gumi, 
félbevágott lufi 

Munkamenet:  

1. A talpas gömblombikot színültig töltsd meg csapvízzel.  
2. A kémcsőbe tölts annyi vizet, hogy szájával lefelé fordítva a lombikba téve éppen lebegjen.  
3. Helyezd szájával lefelé, az ujjaddal befogva a kémcső száját, a lombikba a kémcsövet  
4. Az ábra figyelmes tanulmányozása segít a helyes megoldásban. Ha a próbálkozásaid során a 

kémcső lesüllyed a lombik aljára, öntsd ki a vizet és próbálkozz újra! 
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5. Amikor a kémcső éppen lebeg a lombikban, töltsd fel a lombikot színültig vízzel. 
6. A lombik szájára a befőttes gumival rögzítsd szorosan a lufi darabkát. 
7. Figyeld meg a rendszert! Írd fel az alrendszereit és pontosan rajzold le a felépítését a 

munkalapra! Ez lesz a kiindulási állapot! 
8. Hozz létre változást a rendszeren: nyomd meg a rugalmas lufit a tenyereddel! Fokozatosan 

növeld a nyomó erőt! 
9. Rögzítsd a megváltozott rendszert! Rajzold le pontosan a végállapotot! 
10. Hasonlítsd össze a kiindulási állapotot a végállapottal! 

a) Milyen változások mentek végbe a rendszerben? 
b) Milyen külső hatás okozta a változást? 
c) Milyen belső hatás okozta a változást? 

 

II. feladat Lufi fújás kémiai úton 
 

Eszközök: tálca, 0,5 literes PET palack, lufi, szódabikarbóna, 
ecet 
Munkamenet: 

1. Töltsd az ecetet a palackba. 
2.  Szórd a lufiba a szódabikarbónát. 
3. A palack szájára húzd rá a lufit úgy, hogy majd a szódabikarbóna a palackba szóródhasson a 

lufiból. 
4. Figyeld meg a rendszert! Írd fel az alrendszereit és pontosan rajzold le a felépítését a 

munkalapra! Ez lesz a kiindulási állapot! 
5. Hozz létre változást a rendszeren: Emeld fel a lufit és szórd bele a szódabikarbonát az ecetbe. 
6. Figyeld meg a változásokat! 
7. Rögzítsd a megváltozott rendszert! Rajzold le pontosan a végállapotot! 
8. Hasonlítsd össze a kiindulási állapotot a végállapottal! 

d) Milyen változások mentek végbe a rendszerben? 
e) Milyen külső hatás okozta a változást? 
f) Milyen belső hatás okozta a változást? 
g) Mi változott meg a rendszerben? 
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Tanulásmódszertan feladatlapok 

Kedves Hetedikes Diák! 
A következő két tanórában egy képességmérő feladatsor megoldására kérünk. 

Kövesd az alábbi utasításokat: 

• Minden feladatlapra írd föl a nevedet és az osztályodat! 
• Figyelmesen olvasd végig a feladatokat! Mielőtt nekifogsz a kidolgozáshoz, gondold át, mi a 

teendőd! 
• Némelyik feladaton meghatározott ideig lehet dolgozni. Tartsd be a jelzett időkorlátokat! 
• Tollal írjál! 
• Törekedj a szabatos fogalmazásra, a helyesírásra! 
• Ügyelj arra, hogy munkád áttekinthető, igényes külsejű legyen! 
 
 
 

1. Az alább felsorolt szavakat csoportosítsd aszerint, hogy jelentésük alapján összetartozó 
fogalmak kerüljenek egy csoportba! A csoportok számát te döntöd el! 
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1. akác 
2. alma 
3. banán 
4. cápa 
5. cseresznye 
6. Cserháti Zsuzsa 
7. csimpánz 
8. delfin 
9. Elvis Presley 
10. eper 
11. farkas 
12. fenyő 
13. gólyahír 
14. gyík 
15. Kern András 
16. Kim Basinger 
17. kiwi 
18. kőris 
19. körte 
20. krokodil 
21. liba 
22. liliom 
23. Madonna 
24. narancs 
25. sólyom 
26. Szandi 
27. tölgy 
28. tulipán 
29. veréb 
30. Zorán 

 

 

2. A következő Weöres Sándor-versben akad néhány helyesírási hiba. Javítsd ki ezeket! 
 

Így meg úgy 

Furcsa ember az irígy, 

Torkán mérges a mirígy, 

Egyszer úgy, egyszer így, 

Az irígynek sohse higgy. 

Furcsa ember a hazúg, 

Nyelve csípős, mint a lúg, 

Egyszer így, egyszer úgy, 

Hogy igazat sose tudj. 
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3. Tanuld meg a verset! 7 perc áll rendelkezésedre. 
 
4. Írd le emlékezetből a költeményt az eredeti helyesírással – tiszteletben tartva a költői 

szabadságot! 
 

Kedves Hetedikes Diák! 

A következő két tanórában egy képességmérő feladatsor megoldására kérünk. 

Kövesd az alábbi utasításokat: 

• Minden feladatlapra írd föl a nevedet és az osztályodat! 
• Figyelmesen olvasd végig a feladatokat! Mielőtt nekifogsz a kidolgozáshoz, gondold át, mi a 

teendőd! 
• Némelyik feladaton meghatározott ideig lehet dolgozni. Tartsd be a jelzett időkorlátokat! 
• Külön lapra, tollal írjál! A feladatlapra ne kerüljenek megoldások! 
• Törekedj a szabatos fogalmazásra, a helyesírásra! 
• Ügyelj arra, hogy munkád áttekinthető, igényes külsejű legyen! 
 
 

1. Az alább felsorolt szavakat csoportosítsd aszerint, hogy jelentésük alapján összetartozó 
fogalmak kerüljenek egy csoportba! A csoportok számát te döntöd el! Nevezd is el azokat! 5 
perc áll rendelkezésedre. 

31. akác 
32. alma 
33. banán 
34. cápa 
35. cseresznye 
36. Cserháti Zsuzsa 
37. csimpánz 
38. delfin 
39. Elvis Presley 
40. eper 

41. farkas 
42. fenyő 
43. gólyahír 
44. gyík 
45. Kern András 
46. Kim Basinger 
47. kiwi 
48. kőris 
49. körte 
50. krokodil 

51. liba 
52. liliom 
53. Madonna 
54. narancs 
55. sólyom 
56. Szandi 
57. tölgy 
58. tulipán 
59. veréb 
60. Zorán 

 
2. Tanuld meg a következő Weöres Sándor-verset! 7 perc áll rendelkezésedre. 

Így meg úgy 
Furcsa ember az irígy, 
Torkán mérges a mirígy, 
Egyszer úgy, egyszer így, 
Az irígynek sohse higgy. 
Furcsa ember a hazúg, 
Nyelve csípős, mint a lúg, 
Egyszer így, egyszer úgy, 
Hogy igazat sose tudj. 
 

3. Írd le emlékezetből a költeményt!  
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4. Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd fogalmazz meg 4-6 olyan kérdést, amelynek 
megválaszolásával a szöveg lényege visszaadható! A feleleteket is írd le! 12 percig dolgozhatsz. 

 
A lovak és a mozi 
Csaknem egy évszázaddal ezelőtt, vagyis jóval régebben, mint mielőtt még autók lettek volna, szép 
számmal akadtak emberek, akik szenvedélyesen foglalkoztak versenylovakkal. Arról is vitatkoztak, 
hogy amikor a ló galoppban vágtázik, van-e olyan pillanat, hogy egyetlen lába sem érinti a földet. 
Egyesek ezt teljesen lehetetlennek tartották, mások biztosra vették. A vita vég nélkül folytatódott. 
Döntő bizonyítékkal senki sem rendelkezett, egyszerűen azért nem, mert a galoppban vágtázó ló 
túlságosan gyorsan száguldozik, s emiatt az emberi szem nem képes pontosan nyomon követni, 
megfigyelni azt a pillanatot, amikor a ló mind a négy lábát felkapja a földről. Ha meg a lovas 
lelassítja lova vágtáját, a ló többé már nem galoppozik, s így rejtély maradt, hogy mi is történik 
vágtázás közben. Végül is egy fényképésznek ragyogó ötlete támadt, a versenypálya egy szakaszán 
a fényképezőgépek egész sorát kellene felállítani, mégpedig olyan elrendezésben, hogy minden 
egyes fényképezőgép egy-egy pillanatfelvételt készíthessen a lóról, amint előtte elvágtat. Ezzel az 
elrendezéssel véglegesen sikerült tisztázni a kérdést. A felvételek kézzelfoghatóan bizonyították, 
hogy egy rendkívül rövid időre ugyan, de a ló valóban mind a négy lábát felrántja a földről. Minden 
további vita feleslegessé vált. 

Ezek a felvételek napjaink egyik legelterjedtebb szórakozásának, a mozgóképnek, a filmnek az 
alapját vetették meg. Mivel a felvevőgépeket egymáshoz meglehetősen közel állították fel, minden 
egyes felvétel csak egy kicsivel tért el az előtte készített felvételtől. Így azután, ha valamennyi 
felvételt sorjában egymás mellé tették, majd gyorsan elhúzták az ember szeme előtt, a szemlélőnek 
az az érzése támadt, mintha igazán mozgó képet látott volna, nem pedig álló felvételek sorozatát. 

(Leo Schneider: Hogyan érzékelünk?) 

5. Párosítsd az alábbi idegen szavakat és jelentéseket! Írd a kifejezések mellé a megfelelő 
meghatározás sorszámát! A rendelkezésedre álló idő 4 perc. 

1. Differencia 
2. Hierarchia 
3. Karikatúra 
4. Mágikus 
5. Objektív 
6. Passzol 
7. Pesszimizmus 
8. Sablon 
9. Szubjektív 
10. Variáció 

a) Borúlátás, sötéten látás 
b) Bűvös, varázslatos, varázsos 
c) Egyéni, személyes, nem tárgyilagos 
d) Különbség, különbözőség, nézeteltérés 
e) Minta 
f) Összeillik, jól megy hozzá / labdajátékban 

átadást végez 
g) Rangsor 
h) Tárgyszerű, valóságos, tényleges 
i) Torzkép, gúnyrajz; személy, esemény 

vagy tárgy ábrázolása eltorzított alakban, 
a jellemző vonások hangsúlyozásával, 
főleg nevetségessé tétel végett 

j) Változás, változatosság, változat 
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6. Állapítsd meg, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! A lapon szerepeljen a 
mondatok betűjele és a hamis vagy igaz szó! 2 perced van rá. 

 
a) A menyét nem egy szőrös, kisbetűs állat. 
b) Az éghajlatot nagy mértékben befolyásolja a földrajzi fekvés. 
c) A túlzott vitaminbevitel nem káros az egészségre. 
d) A tigris őshonos Magyarországon. 
e) A szépírás idegen elnevezése a kalligráfia. 
f) A Politechnikum hivatalos elnevezése: Közgazdasági Politechnikum Gimnázium. 
g) A történelem nem tartozik a társadalomtudományok közé. 
h) Nem a kutya volt az első háziasított állat. 
 

7. Állapítsd meg, hogy az alábbi mondatok két része ok-okozati összefüggésben van-e 
egymással! Ha igen, írd az állítás mellé, hogy igaz. Ha nem, írd az állítás mellé, hogy 
hamis! A lapon szerepeljen a mondatok betűjele és a hamis vagy igaz szó! 2 perced van 
rá. 

 
a) Jézust Názáretinek nevezték, mert az Újszövetség szerint Isten fia volt. 
b) A kémia, biológia, fizika, földrajz a Politechnikumban egy tantárgy, mert valamennyi a 

természettudományok körébe tartozik. 
 

c) Iskolánkba budapestiek járnak, mert a Politechnikum Budapesten van. 
d) A korai középkor első századaiban a király a legnagyobb hatalommal rendelkező személy, 

mert övé a legnagyobb földbirtok az országban. 
 

8. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre a külön lapra! 13 
percig dolgozhatsz. 

A csillogó tárgy 
A gyerekek izgatottan futottak át a réten, ahol magasra nőtt fű lengett a szélben, abba az irányba, 
amerre lezuhanni látták a kis csillogó tárgyat. A földbe csapódása előtti pillanatban tisztán 
kirajzolódott a körvonala a horizont fölött már magasan járó nap sugaraiban. 

Végre megérkeztek oda, ahol a tárgy feküdt. Közelről már nem is volt olyan kicsi, és csak nagy 
nehézség árán, minden erejüket összeszedve sikerült felemelniük és előbb egyik, majd másik 
oldalára fordítaniuk. Találtak rajta egy nyílást, amelyet sikerült is kitágítaniuk egy rögtönzött 
emelő segítségével. A becsapódás következtében minden összetört benne; a roncsok között 
néhány apró lényt fedeztek fel. Fejük kemény kagylónak tűnt, és bőrük színes, finom tapintású 
volt. Izgalmas lett volna kézbe venni őket, de úgy tűnt, hogy már mind elpusztult. De mégsem! 
Egyikük kellemetlen, sipító hangon felsírt. Amilyen óvatosan csak tudták, felemelték. Még élt, 
mozgott, és továbbra is furcsa hangokat hallatott. Elhatározták, hogy gondjaikba veszik, és 
megpróbálják megszelídíteni, beteszik egy kis ketrecbe a kert egyik csendes zugában, ahol jó 
helye lesz. Jobb, ha az édesanyjuk nem tud róla, mert nem szereti az állatokat a ház körül. 

Elhelyezték a kis állatot a ketrecben. Felváltva hordták neki az ennivalót, de ő soha nem nyúlt az 
ételhez. Megpróbáltak néhány mozdulatot vagy szót tanítani neki, de a kis állat nem csinált mást, 
csak furcsa, monoton, egyre halkuló hangon ismételgetett valami olyasmit, hogy: „én, föld, én, 
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föld, föld, föld…”. Valószínűleg sírt. 

Néhány nap múlva elpusztult. Kinyitották a ketrecét, és eltemették egy kőrakás alá, hogy 
édesanyjuk ne vegye észre. Majd nyolc, még gyermekien vékony lábukon szaladva és fejletlen 
farkukon ugrándozva visszatértek játékaikhoz. 

I. A történet elején a gyerekek azért futottak, mert 
a) Éppen játszottak. 
b) Valamitől megrémültek. 
c) Nem akarták lekésni a vacsorát. 
d) Valami felkeltette a kíváncsiságukat. 

II. Mik voltak a csillogó tárgyban? 
a) Különféle állatok. 
b) Kis marslakók. 
c) Emberi lények. 
d) Robotok. 

III. A gyerekek nagyobbak voltak, mint a talált lény. Ezt a szerző úgy közli velünk, 
hogy a lényt az „apró” és a „kis” jelzőkkel illeti. Másolj ki a szövegből három olyan 
részletet, amely más módon érzékelteti, hogy a gyerekek nagyobbak a lénynél. 

IV. Miért hangsúlyozza a szerző, hogy kis lényekről van szó? 

V. Hogyan bántak a gyerekek a lényekkel? 
a) Nem törődtek vele. 
b) Mindent megadtak neki, amire csak szüksége volt. 
c) Bosszantották, kínozták. 
d) Megpróbálták gondját viselni, de nem jártak sikerrel. 
e) Eleinte érdeklődtek iránta, de később nem törődtek vele. 
VI. Milyen fontos információt tartalmaz az utolsó mondat? Fogalmazd meg a saját szavaiddal! 

VII. Szerinted a szerző miért csak a szöveg végén adja meg ezt az információt? 

 

Társadalomismeret csoportmunka feladatlapok: 

Csoportmunka     - A szibériai hantik  -  Gyermeknevelés 

B csoport 

Szöveg. 19-21. old. 

Feladatok: 
1. Mindenki önállóan olvassa el a szöveget! (5 perc) 
2. Beszéljétek meg, hogy mi a válasz a GER/1. feladatra! (2 perc) 
3. A csoport kisebb csoportokra bomlik: 

3.1. Egy diák néhány pontos vázlatot készít a neveléssel kapcsolatos legfontosabb 
sajátosságokról (10 perc) 
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3.2. A többiek két kisebb csoportot alakítanak: 
3.2.1. A csoport megbeszéli-megoldja a GER/2. feladatot: részletesen az érveket, 

ellenérveket, majd ki kell alakítani a csoport véleményét (10 perc) 
3.2.2.. A csoport megbeszéli-megoldja a GER/3. feladatot: részletesen össze kell írni az 
érveket, ellenérveket, majd ki kell alakítani a csoport véleményét (10 perc) 

4. A csoportok összeülnek a „A” csoportból azokkal, akik ugyanazt a feladatot oldották meg. (10 
perc) 
4.1. Egyeztetik az érveket, ellenérveket és a véleményeket. 
4.2. Meg kell határozniuk, hogy a két csoport munkájában milyen hasonló és milyen 

különböző gondolatokat észleltek. 
4.3. Közös megoldást kell kidolgozniuk. 
4.3. Az egyeztetés eredményét írásban rögzítik. 
4.4. A pármunkában dolgozók egy képviselőt, a csoportok pedig egy-egy  szóvivőt 

választanak. 
5. Bemutatás (2-2-2 perc) 

5.1. A tartalmi összefoglalót készítő diákok képviselője ismerteti a gyereknevelés 
legfontosabb  sajátosságait. 
5.2.. A szóvivő ismerteti a közös megoldást. (GER/2) 
5.3.. A másik  szóvivő ismerteti a közös megoldást. (GER/3) 

 
 

Csoportmunka     - A szibériai hantik  -  Akik feladták az ősi életformát 

C csoport 

Szöveg. 21-23. old. 

Feladatok: 
1. Mindenki önállóan olvassa el a szöveget! (5 perc) 
2. A csoport kisebb csoportokra bomlik: 

2.1. Egy diák néhány pontos összefoglalót készít a problémáról (12 perc) 
2.2. A többiek két kisebb csoportot alakítanak: 

2.2.1. Az egyik csoport megtervezi a faluközpontot (Házi feladat 23/2) (12 perc) 
3.2.2. A másik csoport válaszol az alábbi kérdésekre: (12 perc) 

• A hantik asszimilációjának lépései (milyen eszközökkel történt; konkrétan miben 
kellett megváltozniuk?) 

• Miben nyilvánul meg a hantik és az oroszok, ukránok közötti szociokulturális 
különbség? 

• Milyen következményekkel járt a hantik identitás vesztése? 
• Mi a kapcsolat a szociokulturális különbség, az asszimiláció és a nemzeti-etnikai 

konfliktusok között? 
4. A csoportok összeülnek a „D” csoportból azokkal, akik ugyanazt a feladatot oldották meg. (10 

perc) 
4.1. Egyeztetik a megoldásokat, válaszokat, véleményeket. 
4.2. Meg kell határozniuk, hogy a két csoport munkájában milyen hasonló és milyen 

különböző gondolatokat észleltek. 
4.3. Közös megoldást kell kidolgozniuk. 
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4.3. Az egyeztetés eredményét írásban rögzítik. 
4.4. A pármunkában dolgozók egy képviselőt, a csoportok pedig egy-egy  szóvivőt 

választanak. 
5. Bemutatás (2-2-2 perc) 

5.1. A tartalmi összefoglalót készítő diákok képviselője ismerteti a hantik életforma váltásának 
hátterét és az azzal kapcsolatos legfontosabb problémákat. 
5.2.. Az egyik  szóvivő bemutatja a közös faluközpontot. 

5.3.. A másik  szóvivő ismerteti a problémákra, kérdésekre kialakított közös megoldásokat, 
véleményeket. 

 

Csoportmunka     - A szibériai hantik  -  Akik feladták az ősi életformát 

D csoport 

Szöveg. 21-23. old. 

Feladatok: 
1. Mindenki önállóan olvassa el a szöveget! (5 perc) 
2. A csoport kisebb csoportokra bomlik: 

2.1. Egy diák néhány pontos összefoglalót készít a problémáról (12 perc) 
2.2. A többiek két kisebb csoportot alakítanak: 

2.2.1. Az egyik csoport megtervezi a faluközpontot (Házi feladat 23/2) (12 perc) 
3.2.2. A másik csoport válaszol az alábbi kérdésekre: (12 perc) 

• A hantik asszimilációjának lépései (milyen eszközökkel történt; konkrétan miben 
kellett megváltozniuk?) 

• Miben nyilvánul meg a hantik és az oroszok, ukránok közötti szociokulturális 
különbség? 

• Milyen következményekkel járt a hantik identitás vesztése? 
• Mi a kapcsolat a szociokulturális különbség, az asszimiláció és a nemzeti-etnikai 

konfliktusok között? 
4. A csoportok összeülnek a „C” csoportból azokkal, akik ugyanazt a feladatot oldották meg. (10 

perc) 
4.1. Egyeztetik a megoldásokat, válaszokat, véleményeket. 
4.2. Meg kell határozniuk, hogy a két csoport munkájában milyen hasonló és milyen 

különböző gondolatokat észleltek. 
4.3. Közös megoldást kell kidolgozniuk. 
4.3. Az egyeztetés eredményét írásban rögzítik. 
4.4. A pármunkában dolgozók egy képviselőt, a csoportok pedig egy-egy  szóvivőt 

választanak. 
5. Bemutatás (2-2-2 perc) 

5.1. A tartalmi összefoglalót készítő diákok képviselője ismerteti a hantik életforma váltásának 
hátterét és az azzal kapcsolatos legfontosabb problémákat. 
5.2.. Az egyik  szóvivő bemutatja a közös faluközpontot. 

5.3.. A másik  szóvivő ismerteti a problémákra, kérdésekre kialakított közös megoldásokat, 
véleményeket 
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Filmrészletek feldolgozásának feladatlapja: 

Példák 

(Megjegyzés: a szerkesztés miatt nem érvényesül az az elv, hogy mindig annyi helyet hagyunk ki, 
amennyi információt kívánunk; ahol pontozás van, ott a kérdések melletti pontok erre nézve 
további támaszt nyújtanak.) 

Egyszerű típus  -  Társadalomismeret 7. évfolyam Az ember származása 

1. Melyik kontinensen találhatóak az emberré válás legősibb leletei? 
2. Mi a mai ember pontos rendszertani neve? 
3. Mit jelenthet a „hominidák” kifejezés? 
4. Mit jelent a „bipedál” kifejezés? 
5. Sorold fel, hogy a felegyenesedés következtében milyen változások következnek be a 

csontozatban! 
6. Hány cm3 a legkorábbi hominidák agytérfogata? 
7. Melyik embertípus magyarul a homo erectus? 
8. Körülbelül hány évvel ezelőtt jelent meg? 
9. Hány cm3 volt a homo erectus agytérfogata? 
10.Hány évvel ezelőtt jelent meg a mai embertípus? 
11.Mekkora a mai ember átlagos agytérfogata? 
12.Milyen különbségek vannak a rasszok között? 
13.Miért alakultak ki ezek a különbségek? 
14.Hogyan nevezik az első eszközkészítő technikát? 
15.Milyen anyagokból készítettek először eszközöket az emberek? 
16.Mikor kezdődött a jégkorszak? 
17.Mi az a glaciális és mi az az interglaciális? 
18.Mettől-meddig tartott az utolsó jégkorszak? 
19.Miért keletkeztek földhidak a kontinensek között eljegesedés idején? 
20.Melyik az a kontinens, amelynek benépesülét a jégkorszak tette lehetővé? 
 
 
„Bonyolultabb” típus  -  7. évfolyam  -  A buddhista vallás   -  Tibet  -  A bonyolultság azt 
jelenti, hogy nem csak az egyszerű ismeretek reprodukálására van szükség, hanem összegzésre, 
értékelésre, más ismeretekkel való összevetésre stb. 

(Segédanyag: két, egyenként kb. 15-20 perces filmrészlet a „Terra X” című német 
ismeretterjesztő sorozat Tibettel foglalkozó filmjeiből; a feldolgozás összesen 2x45 percet 
igényel) 

1. Melyik országban van Tibet? 
2. Milyen az éghajlat, a növényzet? 
3. Melyik város Tibet fővárosa? 
4. Mikor épült az uralkodói palota? Mi a neve? 
5. Ki Tibet uralkodója? Miért nem él Tibetben? Mióta? 
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6. Mikor került a buddhizmus Tibetbe? Hogyan? 
7. Miben hittek előtte a tibetiek? 
8. Van-e nyoma az ősi vallásnak? 
9. Mire hasonlítanak az ősi istenek? Láttatok-e már hasonló alakokat? Hol? 
10.Hogyan magyarázzák az ősi elképzelések a gejzírek létét? 
11.Kb. milyen magasságban folyik az élet Tibetben? 
12.A lakosság hány százaléka élt kolostorban a kínai uralom elôtt? 
13.Mi az ősi életforma? 
14.Ma hányan gyakorolják? 
15.Melyik az az állat, melyre épül ez az életforma? Hogyan hasznosítják ezt az állatot? 
16.Láttatok-e a filmben más állatot? Mit? 
17.Hogyan őrölték a nomádok a gabonát? 
18.Melyek a tibeti buddhista építészet jellegzetes formái? Miben különös ez európai szemmel? 
19.Melyek a legfontosabb színek kívül és belül? 
20.Milyen eszközöket használnak a buddhisták imáikhoz? 
21.Mely hangszerek jelentek meg a filmben? Hol? 
22.Mi az a mandala? 
23.Hol találkoztatok a megalitikus kőkultuszhoz hasonló jelenséggel? 
24.Milyen a szerzetesek öltözéke? 
25.Hogyan történik a szerzetesek oktatása? 
26.Mi a taps kettős szerepe az oktatás alatt? 
27.Miben „környezetbarát” a buddhista világszemlélet? 
28.Volt-e látható különbség a szerzetesek és a „világiak” között? Miben? 
29.Melyek a jellegzetes öltözködési, táplálkozási szokások? 
30.Voltak-e az életformából adódó látható egészségi problémák? 
31.Volt-e a modern, XX. századi világra utaló vonás a filmben? Pontosan mi? 
 
 
Témahét tájékoztató level a diákok számára: 

Kedves Nyolcadikosok 

Az alábbiakban a május 12-14-i társadalomismeret témahét programjáról, feladatairól 
tájékoztatunk Titeket. Kérjük, nagyon figyelmesen olvassátok el a tudnivalókat és tartsátok be 
kéréseinket! 

FIGYELEM! A témahét időbeosztása eltér a normális iskolai napirendtől! Arra kérünk Titeket, 
hogy a témahét napjain ezt figyelembe véve tervezzétek délutáni, iskolán kívüli programjaitokat. 

1. nap  -  május 12. szerda 
Kezdés: két csoportban a felel-fele társaság; csoportbeosztás pénteken; május 7-én; 

1. csoport: találkozó 9:55-kor a Nemzeti Múzeum előtt; program: kutatási 
feladat 
2. csoport: találkozó 8:20-kor a Várban, a Szentháromság téren a szobornál; 
program: kutatási feladat 

Kérjük, hogy hozzatok Magatokkal diákigazolványt, jegyzetfüzetet, kemény fedelű dossziét, 
amin jegyzetelhettek, tollat, ceruzát, a tömegközlekedéshez bérletet vagy vonaljegyeket. 
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A kutatási feladat után a csoportok együtt térnek vissza az iskolába. 

12:00-12:30 A témahét megnyitása (A/17) 
12:30-13:00 Ebédszünet 
13:00-15:00 Várjáték, lovagi torna (tornaház, nagyterem) 
Szükséges felszerelés: a testkultúra órán szokásos dolgok: váltóruha, váltócipő 
2. nap  -  május 13. csütörtök 
Kezdés: ugyanaz, mint szerdán, de fordított csoportbeosztásban 

2. csoport: találkozó 9:55-kor a Nemzeti Múzeum előtt; program: kutatási 
feladat 
1. csoport: találkozó 8:20-kor a Várban, a Szentháromság téren a szobornál; 
program: kutatási feladat 
Kérjük, hogy hozzatok Magatokkal diákigazolványt, jegyzetfüzetet, kemény fedelű dossziét, 
amin jegyzetelhettek, tollat, ceruzát, a tömegközlekedéshez bérletet vagy vonaljegyeket. 

A kutatási feladat után a csoportok együtt térnek vissza az iskolába. 
12:00-13:30 Csoportfoglalkozások  -  az alkotóköri beosztás szerint; 
Az alkotókörök beosztását a terembeosztással együtt a témahét első napján, szerdán ismertetjük. 
13:30-14:00 Ebédszünet 
14:00-15:15 Középkori zene- és hangszertörténet; énekek, táncok  -  (A/25) 
3. nap  -  május 14. Péntek 
9:00-11:00 Csoportfoglalkozások  -  alkotóköri beosztás szerint 

11:00-11:30 Szünet 
11:30-13:00 Középkori vetélkedő (A/17 és A/19) 
(A szerda-csütörtöki kutatási feladatok szerinti bontásban; két csoportban) 
13:00-13:30 Lakoma  -  közös ebéd 
13:50-15:00 A témahét lezárása; az alkotókörök bemutatói (A/17) 
A témahét után mindenkinek három munkát kell benyújtania: 
1. Budavári kutatólap (FIGYELEM! A munka csoportos, de a kutatólapot mindenkinek 

egyénileg kell egy kidolgozott, rendezett, végső változatban benyújtania) 
2. Kutatólap a Nemzeti Múzeumban látott kiállítással kapcsolatban 
3. Részletes napló a témahét eseményeiről, programjairól. A kidolgozást úgy készítsétek el, 

hogy a forma a középkort idézze! (Kódex-forma, iniciálé, írásmód, képek, illusztrációk.) 
 

HATÁRIDŐ: május 24. hétfő 
 
A napló kidolgozásáról, a kutatólapok megoldásáról, valamint a témahét csoportfoglalkozásain és 
programjain végzett munkádról részletes, jegyben illetve szövegben kifejezett értékelés adunk. 

Hasznos és kellemes témahetet kívánunk Neked:  

a társadalomismeret tanárok 

 
 
Kutatási szempontrendszer a falukutatáshoz: 
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Lakosság 
• lélekszám: történelmi vetületben hogyan alakult 
• demográfiai változások: melyek a mai tendenciák 
• nem és kor szerinti megoszlás: mekkora az átlagéletkor; melyek a legjellemzőbb halálokok 
• elvándorlás: az utóbbi évtizedekben hogyan jelentkezik; kik vándorolnak el: életkor, 

foglalkozás; követhető-e, hogy hová irányul ez a vándorlás 
• bevándorlás: mely társadalmi rétegeket érint; milyen számú, honnan; 
• vallás: milyen vallások vannak a településen; milyen arányú a megoszlás; a templom helye a 

falu életében; milyen arányban kérik gyermekeik hitoktatását a szülők; ebben van-e változás 
az utóbbi évek alatt; külön helyekre vagy ugyanoda temetkeznek-e a település lakói; milyen 
állapotban van a temető; 

• nemzetiség: él-e a településen nemzetiség; ennek milyen történelmi hagyományai vannak; 
vannak-e nemzetiségi szervezetek; létezik-e nemzetiségi nyelven oktatás; 

• társadalmi rétegek: milyen társadalmi rétegek különböztethetők meg; milyen jegyek 
alapján; van-e elitréteg; ha igen, kikből áll 

• pártok, szervezetek: milyen pártok, civil szervezetek léteznek a településen 
 

Igazgatás 
• önkormányzat: van-e önálló önkormányzat; pártviszonyok a képviselőtestületben; 

finanszírozási gondok; speciális önkormányzati célok a településen; eddigi eredmények; 
kapcsolatok, együttműködés a lakossággal 

 

Foglalkoztatottság 
• ipar: milyen kézműves iparágak virágoztak régen és él-e ebből még valami; milyen 

gazdasági ágazatok voltak jelentősek a községben a közelmúltban; létezett-e ipar; a gazdasági 
válság nagyiparra gyakorolt hatását érzékelte-e közelről a település 

• munkalehetőség: helyben vagy távol; milyen típusú gazdasági tevékenységet folytatnak 
helyben és milyen lehetőségek vannak távolabb; mit jelent a távol (időben); mennyiben 
szűkültek a munkalehetőségek az utóbbi tíz évben; volt-e tsz a faluban; ma mi van a tsz-szel; 
milyen tulajdonúak a földek? 

• szolgáltatások: milyen színvonalú az ellátás; mit lehet megvásárolni a faluban és miért kell 
elmenni; 

• férfiak: jellegzetes férfi munkaalkalmak az elmúlt húsz évben; mennyiben más ma a helyzet; 
• nők: jellegzetes női munkaalkalmak az elmúlt húsz évben; mennyiben változott meg a 

helyzet mostanában; hány évet töltenek otthon a nők szülés után; közben csak gyereket 
nevelnek vagy más gazdasági tevékenységgel is foglalkoznak; 

• a jövedelemszerzés egyéb formái: konyhakertek: mit termelnek meg, mi az, amit 
vásárolnak; szőlő, gyümölcsös a belterületen kívül: mennyire gyakori, hogy értékesítenek 
belőle, mekkora nagyságrendű jövedelem származik ebből: állattartás: milyen állatokat 
tartanak, milyen számban, mennyire gyakori ez; szabályozza-e az önkormányzat az 
állattartást; ha igen, hogyan; 

• munkanélküliség: mely foglalkozásokat, korosztályokat érinti; van-e valami helyi program 
vagy elképzelés a munkanélküliség megfékezésére; vesznek-e rész átképző tanfolyamokon a 
településen; pontosan milyen típusú iskolában; milyen képesítést szereznek majd meg; fekete 
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munka létezik-e; van-e közmunka; ha van, milyen típusú 
 

Infrastruktúra 
• természeti adottságok: kedvezőek-e; mire (pl. idegenforgalom); sajátos természeti környezet 
• utak, közlekedés, infrastruktúra: mennyire fejlett az úthálózat a településen belül és kívül; 

van-e fejlesztés az utóbbi években; általános-e az autóhasználat a helybelieknél; milyen 
tömegközlekedési eszközök vannak (milyen gyakoriság, mekkora tarifa); autó nélkül lehet-e 
bármit is gyorsan elintézni; van-e villany, gáz, vezetékes víz, csatorna a településen 

• telefon: van-e telefon a településen; lehet-e közvetlen telefonálni külföldre; mekkora a 
telefonra várók tábora: mekkora az átfutási idő és mibe kerül egy vonal 

• posta: van-e saját postahivatala a településnek 
• kapcsolat a környezettel: mennyire jó; miben kedvezőtlen és nehézkes 
 

Család, egészségügy és szociális helyzet 
• orvosi ellátás: van-e orvosi rendelő helyben; hol vannak a szakrendelések és mennyi időbe 

telik oda eljutni; orvosi ügyelet van-e és hol; van-e külön gyermekorvosi szolgálat, védőnői 
szolgálat; van-e több orvos a közelben (reális-e szabad orvosválasztásról beszélni?); hol van 
fogorvosi ellátás (SZTK, esetleg magán); hol van gyógyszertár; milyen a gyógyszertár 
ellátottsága; hol van kórház; milyen felszereltségű a kórház; (röntgen, ultrahang stb. 
műszerek vannak-e); a gyermekek hol születnek (kórház, szülőotthon); ÁLTALÁBAN: milyen 
véleménnyel vannak a helybéliek az egészségügyi ellátásról? 

• betegségek: tipikus betegségek; azok okai 
• segélyezés: milyen arányban részesül a lakosság rendszeres szociális segélyben; mely 

társadalmi csoportok részesülnek segélyben; milyen típusú segélyezés létezik a településen 
• óvoda: van-e; milyen az állaga; elegendő-e a férőhelyek száma; van-e játszótere; gondozott-

e; van-e sajátos programja 
• bölcsőde: van-e; ha igen, mennyibe kerül a gondozás 
• nyugdíjasok: milyen körülmények között élnek; van-e számukra speciális szolgáltatás (pl. 

étkezés, házi gondozás) 
• szociális munkások: alkalmaz-e az önkormányzat szociális munkásokat, gondozókat; milyen 

feladatkörük van; 
 

Művelődés, kultúra, szórakozás 
• iskola(ák): programja, hagyományai, sajátosságai; mikor épült, állag, méret, felszerelés, 

(van-e tornaterem, sportpálya; vannak-e szaktanternek, könyvtár); hány fősek az osztályok; 
csökken vagy növekszik a gyereklétszám; ennek okai; mennyibe kerül egy gyerek oktatása; 
ebből mennyit vállal az állam és mennyit kell adnia az önkormányzatnak; más településről 
járnak-e ide gyerekek; ha igen, hogyan jutnak el ide; van-e étkezési lehetőség az iskolában; ha 
igen, mennyi a térítési díj; tanítanak-e nyelvet az iskolában; milyen számítástechnikai 
eszközeik vannak; milyen a tanárok képzettsége; tanítanak-e képesítés nélküliek, illetve 
nyugdíjasok; sok-e a túlóra; jó-e a tankönyv és taneszköz-ellátás; hol veszik meg ezt a szülők; 
van-e tehetséggondozás az iskolában; ha igen, milyen formában; sokan napközisek-e; vannak-
e iskolai nyári programok; tanulmányi kirándulások; 

• továbbtanulási lehetőségek: hol van a közelben középfokú intézmény; milyen profilú; 
mennyire lehet válogatni (nagy-e a középiskolák kínálata); a továbbtanuló gyerekek bejárnak 
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vagy kollégiumban laknak; milyen lehetőségek vannak a középfok után (tanfolyamok, 
munka, felsőfok?) 

• szórakozási formák, lehetőségek: művelődési ház, mozi, könyvtár van-e; hol van színház; 
TV, videó - mennyire jellemző, hogy van; van-e kábeltévé a településen, illetve lehet-e fogni 
műholdas adásokat; sportolási szokások; úszáslehetőség a közelben; az egyes korosztályok 
szórakozási formái; a kocsma “pozíciója” a településen; összejárnak-e az emberek a faluban; 
milyen célból 

 

Köz- és magánterületek, építészet és lakáskultúra 
• alaprajz: készítsetek vázlatos térképet a falu beosztásáról; szabályos-e a falu alaprajza, az 

utcahálózat; 
• közterületek: rendezettek vagy elhanyagoltak; kik gondozzák és miből 
• középületek: a középületek egy központban vagy elszórva helyezkednek el; a középületek 

mikor épültek; eredeti rendeltetésük a mai volt vagy nem; mai állaguk 
• lakóházak: a lakóházak típusai, külső képük, nagyságuk; hogyan helyezkedtek el a régi 

házak az utcafronthoz képest; hogyan helyezkednek ma el; a régi típusú ház alapvető 
helyiségei; hogyan változott ez meg (rajzoljatok!); mennyiben komfortosak a mai házak; 
milyen egyéb épületek tartoznak a lakóházakhoz (kamrák, ólak stb.) 

• a “legszebb ház” kié, miből, miért ez a legszebb 
• építészeti megoldások; milyen stílusban épült a templom; a középületek; a magánházak 

igényes tervezésűek-e; épülnek-e manapság nagy számban új lakóházak és ha igen, miben 
különböznek a tíz-húsz évvel ezelőtt épültektől; igényesek-e a kerítések; van-e valamilyen 
speciális lakberendezési szokás a településen 

• TE SZÍVESEN LAKNÁL EZEN A TELEPÜLÉSEN??? - 
(igen - nem; miért...) 

 

Értékelés 
Természetismeret kisérettségi (Galilei vizsga) 
A diákok értékelő lapja: 
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Természettudományos 
kisérettségi – Galilei 
vizsgaKézségek, 
képességek 

Értékelés
Megjegyzések

 

Megfigyelés, kísérlet és 
mérés 

 

 

 

Szóbeliség, 
kommunikációtervezés  

 

 

 
Információk kezelése 

 

 

 

IKT használat 
 

 

 

Probléma felvetés, 
megoldás 

 

 

 

Következtető képesség, 
példakeresés 
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Társadalmi érzékenység és 
környezettudatosság 

 

  

Végső értékelés: 
 
 
 
A tanárok értékelő lapja: 
 
 

Kompetenciák, értékelési szempontok Szint 
Szöveges értékelés 

 1) Megfigyelés, kísérletezés, mérés 
A vizsgált rendszer pontos behatárolása, környezettől 
való megkülönböztetése. A vizsgálati célnak megfelelő 
változók pontos meghatározása. A változás egyértelmű 
leírása (szöveggel, adattal, képpel). Hipotézisállítás és 
bizonyítás, háttérelmélet megfogalmazása.. Szakszerű 
és biztonságos eszközhasználat. Utasítássor 
végrehajtása, az utasítások célszerű módosítása, a 
munkamenet önálló kialakítása. Hibaelemzés, javítás, 
önértékelés.  

 

 2) Szóbeliség, kommunikációtervezés 
A feltételezett helyzetbe, szerepbe való beilleszkedés. 
A kapott szövegek megértése, saját mondanivalóba 
való átültetése. Önálló és szerkezetében megtervezett 
kifejtés. Kérdések megértése és megválaszolása. 
Meggyőző érvelés. Célratörő, tömör, de oldott 
szövegalkotás. A szaknyelvi elemek alkalmazása 
közbeszédi környezetben.  

 

 3) Információk kezelése 
A feladatban megadott direkt és rejtett információk 
kiemelése, átültetése a saját mondanivalóba. A 
különböző jellegű (szöveg, kép, adat) információk téma 
szerinti összekapcsolása. Saját tapasztalatból, illetve 
helyben elvégzett vizsgálatokból származó információk 
hatékony felhasználása. Információk átalakítása (adat – 
grafikon, kép - szöveg). Segítő információk 
felhasználására való nyitottság, képesség. Témához 
kapcsolódó (lehetséges) információforrások ismerete 
(hol tudna utánanézni?). 
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 4) IKT használat 
Az információs és kommunikációs technológia 
módszereinek adott feladathoz illeszkedő, célszerű 
kiválasztása, hatékony használata, az alkalmazás 
értékelése. 

 

 5) Problémafelvetés, megoldás 
A közölt információk (tétellap) alapján probléma 
felvetés, (kérdés, vizsgálati cél) és megoldási motiváció 
megfogalmazása (miért érdekes a probléma?).  
Tudatos stratégia alkalmazása: helyzetelemzés, 
lehetséges megoldások keresése, alkalmazandó 
megoldás kiválasztása, megvalósítás, a megoldás 
értékelése. 

 

 6) Következtető képesség, példakeresés 
Az általános elvek, modellek alapján egyedi esetekre 
vonatkozó állítások megfogalmazása. Általános 
jelenségekre példák keresése. 

 

 7) Társadalmi érzékenység, etikai szemlélet, 
környezettudatosság 
Az adott témakörben a természettudomány / 
technológia / társadalom kapcsolatrendszerének 
felismerése, szempontrendszerként való alkalmazása az 
érvelésben, a mondanivaló kifejtésében. 
A természettudományos eredményeket, technológiai 
fejlesztéseket alkalmazó ember felelősségének belátása, 
ezzel kapcsolatos tudatos és tényszerű döntéshozatal. 
Az egészség- és környezetmegőrzés kérdéseiben az 
össztársadalmi érdekek előtérbe állítása. 
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Kisérettségi tétellap 
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