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Kerettanterv szemléletváltással 
Közoktatásunk kihívásai

Amagyar közoktatás hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt egy évtizedben.
Szinte egyedülálló mértékben átalakult az oktatás tartalmi szabályozásrendszere.
Az információrobbanás szertefoszlatta az egész életre megszerezhetõ tudás illúzió-

ját. A korszerû kommunikációs eszközök terjedése felértékelte az információkezelést, a
„mit” tudásával szemben prioritást nyert a „hogyan” tudása. Egyértelmûvé vált, hogy a
minõségi munkaerõ csak az élethossziglan tartó tanulás révén képes alkalmazkodni a vál-
tozó gazdasági-társadalmi környezethez. Indokolt tehát az iskola által közvetített tudás-
elemek megújítása, a korszerû mûveltség átadásához elengedhetetlen tartalmak újragon-
dolása, a képességfejlesztés módszertanának felfrissítése. 

A rendszerváltás utáni évek új tantervei (a NAT, a kerettanterv) a fejlesztésközpontú-
ság jegyében elmozdulást jeleznek az ismeretcentrikus tudástól a képességfejlesztés, a
kognitívtõl az affektív tudás felé.  A Nemzeti Alaptanterv bevezetése (1998) és az erre
épülõ helyi tantervkészítés folyamata az oktatási intézmények innovatív képességét  je-
lezte. A NAT újdonsága részben abban állt, hogy a korábbi tantárgyi keret helyett úgy-
nevezett mûveltségterületekben gondolkozott és bevezette a közös követelmények rend-
szerét, ezzel kívánta az európai dimenziót érvényesíteni a magyar közoktatásban.

A laza szabályozású, inkább keretjellegû tanterv komoly nehézséget okozott azzal,
hogy nehezen illeszkedett a NAT által meghatározott pedagógiai ciklusokhoz és a koráb-
bi, hagyományos iskolaszerkezethez. Két ponton történõ bevezetése komoly problémát
jelentett a történelem, de a földrajz tantárgy vonatkozásában is. 

Az 1998-as kormányváltás után a tartalmi szabályozás jelentõs mértékû átalakítása
kezdõdött. Ennek eredménye a 2000. évre megszületett kerettanterv, amely a 12. évfo-
lyam végéig szabályozza a tartalmi követelményeket (míg a NAT csak 10.-ig). Lénye-
ges változást eredményezett többek között a tantárgyi rendszer visszaállításában, vala-
mint a felhasználható órakeretek szabályozásában. A vizsgarendszerek közül az érettsé-
gi vizsga követelményeinek orientáló szerepét megtartotta. A középiskolai expanzió ok-
tatáspolitikai programmá emelése (1995) életre hívta a kétszintû és standardizált érett-
ségi bevezetését.

A földrajz tantárgy helyzete az elmúlt évtized közoktatási változásaiban

Az 1945-ös iskolareform után kialakult 8+4-es szerkezetben a központi tantervek és
tankönyvek határozták meg az oktatás tartalmát. A földrajz tantárgy az ötvenes években
fontos, a szocialista világrendszer eredményeit propagáló tantárgyként viszonylag magas
óraszámot élvezett. Sajnálatos, hogy 1956 után az 1978-as tanterv bevezetéséig fokoza-
tosan veszítette el a rendelkezésére álló óraszámok felét (Probáld, 1999.). Az egyik ko-
moly csapás az általános iskola 5. osztályát érintette azzal, hogy a földrajz helyett beve-
zette a környezetismeret tantárgyat, amely inkább két tantárgy egymás mellé rendelését,
mintsem az integrációját jelentette. Igazán veszteség a földrajzot a gimnáziumi oktatás-
ban érte, kiszorult a 11–12. évfolyamokról, ezzel gyakorlatilag aláásta esélyét annak,
hogy felvételi tárgyként szerepeljen azokon a felsõfokú intézményeken, ahol a földrajz
elengedhetetlen  alapozó tantárgy  (közgazdasági, külkereskedelmi, gazdasági fõiskolák).
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Az óraszám csökkenése ellenére a XX. század végi világgazdasági folyamatok isme-
retének felértékelõdése, a sokasodó globális problémák mind a földrajz tantárgy súlyát,
szerepét növelik. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy kevés olyan sokoldalú, a termé-
szet és a társadalom szféráit átfogó diszciplínával találkozunk a közoktatásban, amelynek
segítségével könnyebben tájékozódhatunk a világ dolgaiban. Ma már a média által köz-
vetített információk megértésének is  elengedhetetlen eszköze a földrajztudás.     

A NAT a már említett oktatáspolitikai koncepció mentén  született laza, keret jellegû
curriculum. Az oktatási intézmények pedagógiai filozófiájuknak, oktatási célrendszerük-
nek megfelelõen készítették vagy adaptálták helyi tantervüket. A tanulók terhelésének
enyhítése miatt bevezetett óraszámcsökkentés elsõsorban a természettudományi tárgya-
kat érintette. A 7–10. évfolyamra korlátozott „Földünk és környezetünk” mûveltségi te-
rület az iskolai órakeretbõl a legkisebb arányt képviselte, 1–1,5 órát kapott az iskolák
többségében. A tananyagstruktúra átalakítása és az idõkeret csökkentése a földrajz sza-
kos tanárokat módszertani eszköztáruk megújítására késztette. 

A kerettanterv szerinti földrajzoktatás 2001-tõl lép életbe. A „Földünk és környeze-
tünk” tantárgy tananyag-elrendezése az általános iskolában lineáris, a középiskolában
koncentrikus elvet követ, ezzel a hazai földrajztanítás hagyományait folytatja. A tantárgy
cél- és feladatrendszere a következõkben foglalható össze:

1. Megismertetni a tanulókat a szûkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gaz-
dasági jellemzõivel, hogy a természeti és társadalmi folyamatokban tájékozottak legyenek.  

2. A földrajzi-környezeti gondolkodás kialakítása és fejlesztése, a földrajzi, társadalmi
stb. jelenségek vizsgálata és összefüggéseik megvilágítása, az általánosítás képességének
fejlesztése. A jelenségek, folyamatok átfogó rendszerként értelmezése, azok változásaik-
ban, kölcsönhatásaikban és fejlõdésükben történõ bemutatása. 

3. A tanulók tudják értelmezni az élettelen és az élõ természet folyamatainak, fejlõdé-
sének társadalomra gyakorolt hatásait, azok idõbeli változásait. Lássák, hogy a társada-
lom mûködése hogyan hat vissza a saját környezetükre.

4. A tantárgy feladata, hogy alakítsa a tanulók környezeti érzékenységét, felismertesse
velük a helyi, a regionális és a globális problémákat, a környezetre és az emberre veszé-
lyes folyamatok mérséklésének, megakadályozásának szükségességét,  lehetséges mód-
jait. Tudatosítani a tanulókkal, hogy az életet társadalmi és természeti katasztrófák veszé-
lyeztetik. 

5. A tantárgy oktatásának célja, hogy ráébressze a tanulókat a földrajz szerepére nap-
jaink földrajzi-környezeti jelenségeinek, folyamatainak megértésében, kifejlessze ben-
nük a közösségük, országuk,  régiójuk és a világ poblémáinak megoldásában való aktív
részvétel készségét. 

6. A tanulók tudják elhelyezni Magyarországot és Európát a világ gazdasági-társadal-
mi folyamataiban, alakuljon ki bennük egy nemzeti és európai identitástudat. A hazai és
az európai természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékek megismertetésével
járuljon hozzá a reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakításához, a hazá-
hoz való kötõdéshez.

7. A tantárgy oktatásának további célja, hogy bemutassa a környezet és a társadalom
idõben és térben változó kapcsolatait és összefüggéseit, illetve felismertesse a földrajzi
helyzet összetevõinek változó megítélését a földrajzi térszerkezet átalakulásában. Meg-
értesse a termelés és fogyasztás viszonyát, növekedésük korlátait és következményeit,
ezzel együtt a Föld  globális problémáit.

8. A földrajz tantárgy alakítja ki és fejleszti a mindennapi élethez szükséges térbeli és
idõbeli tájékozódási képességeket. Ezért tanítása során az ismeretnyújtó módszerek mel-
lett az ismeretszerzési módszereknek kell elõtérbe kerülni. 

A kerettanterv felvázolt célrendszere, a tananyag-feldolgozási szempontok és a köz-
pontilag meghatározott szûkös idõkeret egyaránt a földrajztanítás szemléleti változását
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hívják életre. A modellekben való gondolkodás képességének kialakítása, a problémaori-
entált tananyag-feldolgozás, az elemzõkészség fejlesztése mellett a képességfejlesztés
szaktárgyi módszereinek újragondolására is szükség van. Figyelembe kell venni, hogy a
megváltozott tartalmi követelmények mellett a közoktatás szereplõi, a tanulók nagyon
különbözõ adottságokkal, képességekkel kerülnek be az egyre táguló középiskolai kép-
zésbe. Ilyen körülmények között egyetlen megoldásnak kínálkozik olyan módszerek al-
kalmazása, amelyek egyszerre szolgálják az önálló ismeretszerzés képességének fejlesz-
tését és a tanulók közötti társadalmi, szociális vagy kulturális különbségek mérséklését.

A differenciálás mint a képességfejlesztés és adaptivitás lehetséges formája

A hátrányokkal és elõnyökkel rendelkezõ tanulókkal való foglalkozás, az egyén opti-
mális fejlõdésének segítése, az adaptív oktatás iskolai szintû megvalósítása a közoktatás
egyik kulcsfeladata.  Kialakult az a nézet, hogy a hatékonyság és az esélyegyenlõség kö-
zötti egyensúlyt leginkább úgy lehet elérni, ha az iskolarendszerben egymást kiegészítve
léteznek a differenciálás különbözõ formái. Az egyensúly megteremtéséhez szükséges,
hogy tisztában legyünk a heterogén tanulói összetétel mögött levõ tényezõkkel, foglal-
kozzunk az egyenlõtlenség okainak feltárásával és keressük meg az iskolarendszer kü-
lönbözõ szintjein és a földrajz tantárgy keretein belül  az adaptív oktatás lehetõségeit.

Mi indokolja az adaptív oktatás szükségességét? Elég csak néhány tényt megállapítani. A
heterogén tanulói populációt homogén tanulási tartalmakkal, módszerekkel kínálja az iskola.
Ugyanakkor ez a heterogén összetétel soktényezõs, így a kutatások alapján arra a következ-
tetésre juthatunk, hogy a tanulók a tanulás szempontjából öröklött és szerzett tulajdonságaik-
ban nagy mértékû különbséget mutatnak, amely tanulási teljesítményükben tükrözõdik.

Ahogy korábban említettük, a kerettantervek 2001. szeptemberi általános bevezetése a
közoktatásban részt vevõket elsõsorban a képességfejlesztésre, az elemzõ, a probléma-
megoldó és az összefüggések felismerését segítõ módszerek alkalmazására, a hatéko-
nyabb ismeretelsajátítás eszközeinek használatára készteti. A szaktanárok feladata, hogy
megtalálják azokat a tantárgyi tartalomhoz illeszkedõ oktatási technikákat, amelyek se-
gítségével a fent felsorolt hátrányok csökkenthetõk.

A differenciálás értelmezése és formái

A nemzetközi szakirodalomban kialakult értelmezés szerint az adaptív oktatáson vagy
más néven a differenciáláson olyan tevékenységet értünk, amely az egyén optimális fej-
lõdését segíti különbözõ iskolaszerkezeti megoldásokkal és az egyénhez igazodó tanulás-
szervezéssel. A fenti megközelítés azt is jelenti, hogy a differenciálás minden tanulóra
vonatkozik, nemcsak a jókra és a tehetségesekre vagy a problémás gyerekekre. A diffe-
renciálás lényege a tanítás-tanulás folyamatának a tanulókhoz történõ hozzáigazítása,
ezért a differenciálás szempontja lehet a tanulók felkészültsége. 

Az iskolán belüli szerkezeti differenciálás alapja az,  hogy a tanulók valamilyen szem-
pont szerint stabilan elkülönülõ csoportokban tanulnak, pl. tagozat, osztályon belüli vagy
osztályok közötti nívócsoportok. A magyar közoktatásban az idegen nyelv, a matemati-
ka és napjainkban az informatika oktatásán kívül más tantárgyak csoportbontásban törté-
nõ tanításának nem alakult ki a gyakorlata, így a földrajz lehetõségei a szerkezeti diffe-
renciálásban minimálisak. Az iskolai tevékenységrendszerben a tanítási órán kívül lehe-
tõség nyílik a differenciálásra, a sokszínû földrajz szakkörök – a környezetvédelmi
aspektusútól a turisztikain át a csillagászatiig –, a terepgyakorlatok, a tanulmányi kirán-
dulások, a tehetséggondozás egyaránt a hátránykompenzálás színterei lehetnek. 

Az érdeklõdés szerinti differenciálás átmenetet képez a szerkezeti és a tanulásszerve-
zési differenciálás között, elsõsorban a tehetséges, a tantárgy iránt mélyebben érdeklõdõ
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diákok igényinek megfelelõen. Az egyéni érdeklõdés kielégítésének legelterjedtebb for-
mája a fakultáció. A középiskolai oktatásban 10. évfolyamtól nyílik lehetõség a földrajz
fakultáción való részvételre, amely az adaptív oktatást szolgáló differenciálás különbözõ
módszereinek alkalmazását is életre hívhatja.

A tanulásszervezés, a pedagógiai szakirodalomban belsõ differenciálásnak nevezett
munkaforma a tanulók sajátosságaihoz igazodó szervezési módokban realizálódik – fel-
zárkóztató programok, fakultáció, projektmunka, illetve a tanulási követelményekhez il-
leszkedõ differenciálás – és a korszerû módszertani eljárások ismeretét és alkalmazását
kívánja meg a pedagógustól. A pedagógiai gyakorlatban egyre népszerûbb didaktikai dif-
ferenciálás létjogosultságát bizonyítja az ismert tény, hogy a csökkenõ földrajz óraszá-
mok mellett (ellenére) a tananyagtartalom és a tananyag elrendezése átalakul.

A differenciálás szempontjainak meghatározásakor alapelvünk a tanulókból való kiin-
dulás. Ezért a differenciálás megszervezésének elõkészítése a tanulók megismerését jelen-
ti. Meg kell határozni azokat a paramétereket, amelyek mentén differenciálni óhajtunk (pl.
tanulói teljesítmény, elõzetes tudás, tantárgyi képességek, gondolkodási képesség stb.,
mindegyik paraméter az iskola célrendszerével szoros korrelációt mutat). Elsõsorban a di-
agnosztizálás módszerével tudjuk az egyéni képességstruktúrákat, a tanulói érdeklõdést, a
tanulási motivációt stb. feltárni. (Hortobágyi, 1995.) Ez lehet a kiindulópont a földrajz tan-
tárgy esetében a szakkör, a fakultáció, a projektmunka és a tanórai differenciálás különbö-
zõ formáinak megszervezéséhez. Érdemes a diagnózis-készítés során a középpontba állí-
tani azokat a képességelvárásokat, amelyek a földrajzoktatásban, illetve szemléletváltozá-
sában elengedhetetlenek. A megfigyelés, az „állapot-felmérés” alapján történik döntés a
differenciálás típusairól, különbözõ formáinak mikrotantervbe illesztésérõl.

Differenciálás munkaformák szerint

A kerettantev a 9–10. évfolyamon többek között azt a célkitûzést fogalmazza meg,
hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni az élettelen és az élõ természet folyamatai-
nak, fejlõdésének társadalomra gyakorolt hatásait, lássák a társadalom visszahatását a kör-
nyezetre, legyenek képesek általánosítani, elemezni, szintetizálni, összefüggéseket felis -
merni a természet és a társadalom kapcsolatában, rendszerben gondolkozva a megfelelõ
tér- és idõszemlélet birtokában szemléljék a világot, a Földet.  Nem kerülheti el figyel-
münket témánk szempontjából sem a tantárgy fejlesztési követelményének azon eleme,
amely a kommunikációs, gondolkodási, együttmûködési képesség, a különbözõ informá-
cióhordozók használatának képességfejlesztését jelöli ki. Úgy véljük, nem téveszthetjük
szem elõl az iskola alapfunkcióját, az oktatást és a nevelést, utóbbira a földrajz tantárgy
kellõ munícióval felvértezve vállalkozhat a komplex tananyagtartalom birtokában.

A differenciálásnak megfelelõ munkaformák: a frontális osztálymunka, a páros mun-
ka, a csoportmunka és az egyéni munka. Részlesen a csoportmunka menetét kívánjuk be-
mutatni a középiskolai tananyag általános természetföldrajzi és regionális földrajzi 
témáiban.

A csoportmunka szakirodalmának széles tárháza áll a pedagógusok rendelkezésére.
Elsõsorban Balogh Béla András témához kapcsolódó tanulmányai érdemelnek említést.
A csoportképzés, a csoportmunka didaktikai követelményeinek szaktanári alapismerete-
ire építve a konkrét tananyag adta lehetõségre mutatnék rá a csoportmunka egyik válto-
zatának leírásánál. Bevezetõben szólni kell arról, hogy ezt a differenciálást igen hatéko-
nyan szolgáló módszert egyszer is kipróbáló szaktanárok a következõ ellenvetésüket fo-
galmazták meg: szûkülõ órakeret, növekvõ osztálylétszám, idõigényes tanári felkészülés,
komoly tanári szervezõkészség, a tanulók kezdeti ellenállása a hagyományostól eltérõ
módszerrel szemben. A felsorolt érvek ellenére a módszerben rejlõ képességfejlesztõ le-
hetõségeket, a tanulók önálló ismeretszerzését állítanám a meggyõzés középpontjába. 
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A tanulók differenciált foglalkoztatása a homogén csoportmunka változatai mellett a
differenciált csoportmunkában is lehetséges. Ezt a módszert abban az esetben alkalmaz-
zuk, ha a csoportok különbözõ feladatot oldanak meg, egymástól eltérõ témát dolgoznak
fel. A középiskolai korosztály életkoránál fogva alkalmas erre az önálló munkavégzésre.
A 9. és 10. osztályos földrajz kerettanterv témaköreibõl számos tananyag kínálja a lehe-
tõséget akár a tanóra nagy részében a csoportmunkára.

Javasolt téma: Jellemzõ világgazdasági folyamatok bemutatása a Benelux-államok
példáján. A tanár által készített feladatlapon a tankönyvi részlet kijelölése, az alkalmaz-
ható segédeszközök felsorolása és a konkrét feladatok találhatók.

Különbözõ segédeszközökkel dolgoznak a csoportok, elsõsorban térkép, rövid törté-
nelmi és etnikai esszé, olvasmány, adatsor, ábra, diagram. A tananyag részegységekre
bontását követõen a bevezetõ tanári magyarázat a tananyagrészek logikai összefüggései-
re hívja fel a figyelmet.  A csoportok (7) az alábbi fõ problémák, csomópontok mentén
oldják meg feladatukat:

1. A természeti adottságok és az országok gazdasági szerkezete közötti összefüggés
2. Az egymással szoros kapcsolatban lévõ 3 állam közös történelmi gyökerei
3. A flamand-vallon együttélés 
4. A Benelux-államok egymás közötti kapcsolatrendszere, különös tekintettel a keres-

kedelemre
5. A holland Randstadt mint a modern gazdaság egyik európai centruma  
6. Belgium átalakuló gazdasági térszerkezete 
7. A Benelux-államok helye és szerepe az EU-ban, regionális folyamatok
A problémák, kérdések eltérõ nehézségûek, ez kínálja a lehetõséget a tanulók képességei-

nek megfelelõ feladatra, ezzel a tanulói differenciálás és az önálló ismeretszerzés biztosított.
Természetföldrajzi témát is választhatunk a csoportmunka alapjául. Javasolt téma: A

vízszennyezés.
A szaktanár által elõkészített feladatlap, a szemléltetõeszközként használt videó,

diapozitívek, térkép, folyóiratcikkek (Természet Világa, Zöldköznapi Kalauz) és elõzetes
gyûjtõmunka alapján is dolgoznak a tanulók (Gyûjtse össze közvetlen környezetébõl a
víztakarékos módszereket!).

A tanóra célja: ismerjék a szennyezõanyagok fõbb típusait, a szennyezõforrásokat,
ezek hatását a vizek és környezetük ökológiai rendszerére és a társadalomra. Konkrét
példákon keresztül tudatosítani a tanuklókkal, hogy milyen következménnyel jár víz-
készletünk szennyezése. A csoportok feldolgozási témái:

1. A felszín alatti vizek szennyezése
2. A folyóvizek szennyezése
3. Tavak szennyezõdése
4. Tengerek, óceánok szennyezése
5. Magyarország felszíni és felszín alatti vizeinek szennyezése  
A képességfejlesztés mellett a munkaforma alkalmazásának legnagyobb hozadéka,

hogy a hátrányos helyzetû diákoknál a kommunikációs, az együttmûködési készség job-
ban fejlõdik, a vidékrõl vagy peremterületrõl bejáró, illetve vidéki kisvárosban tanuló kö-
zépiskolások várható iskolai tudásában pozitív változás következik.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az adaptív oktatás a földrajz tantárgy területén
újra életre hívhat olyan korábban háttérbe szorított módszereket, amelyekkel a tanulók
közötti képességbeli, szociális stb. különbségek csökkennek. A tanóra kínálta lehetõsé-
gek a differenciálásra sokszínûek, a tanulók egyéni jellemzõi alapján választhatnak a
szaktanárok megfelelõ oktatási stratégiát, hozzárendelve a taneszközöket és a differenci-
álás szervezeti formáit. A szaktárgyi továbbképzések, elsõsorban a megújuló módszerta-
ni kurzusok, az adaptív oktatás tantárgyi menedzselésének felvállalása nagyban hozzájá-
rulhat a korszerû földrajzoktatás elterjedéséhez.
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Abstract

Hungarian public education has gone through great changes over the past few years.
The growing appreciation of the knowledge of the 21st century's world economic
processes as well as our global problems increase the importance of teaching geography
as a school subject. All these generate a new approach to teaching geography (e.g. devel-
opment of thinking in models, treating geographical topics as problems to be solved and
reconsidering old ways of skill development). The adaptive approach is to realize the
above mentioned purposes. The essence of this approach is to adapt teaching procedures
to the students. Group work is the best method to achieve this goal. The article shows
possible ways of treating two geographical topics using group work. 
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