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FEJLESZTÕFELADATOK GYÛJTEMÉNYE FÖLDRAJZBÓL

„A képességek fejlesztésében nélkülözhetetlen az állandó gyakorlás, hisz minden em-
beri tehetség csak szüntelen gyakorlással, tréninggel érheti el legmagasabb fokát, leg-
nagyobb fényességét. Ám a képességek gyarapításában ne a maximalizmus vezessen
bennünket. Mindenkinek meg kell találnia azt a küszöböt, amelyet céljai megvalósí-
tásában már nem érdemes átlépni.”

(gróf Széchenyi István)

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési követelmények 1993-tól lényeges változást
hoztak a földrajzi-környezeti tudás koncepciójában. Ma már nem elég, ha a tanulók ismerik és ké-
pesek bemutatni a Föld természeti és gazdasági jelenségeit. A roppant gyorsan fejlõdõ, változó vi-
lág elvárja, hogy képesek legyenek érzékelni, életkori sajátosságaiknak megfelelõ szinten magyarázni
a földi térnek, és benne az ember természeti, társadalmi-gazdasági környezetének összefüggéseit,
kölcsönhatásait, azok szûkebb és tágabb, rövidebb idõ alatt és hosszabb távon jelentkezõ következ-
ményeit. Az új ismeretrendszer és az egyre alacsonyabb (mondhatjuk minimális és elégtelen) óra-
számok módszertani megújulásra késztetik a földrajzoktatást. A hagyományos módszerekkel már
lehetetlen a tantervi és az érettségi követelményrendszerben megfogalmazottak teljesítése. Emellett
maga az oktatási folyamat is új értelmezést kíván.

A fejlesztõ feladatok gyûjteményének összeállításakor alapcélként tûztük ki, hogy a feladatok iga-
zodjanak a földrajz tantárggyal kapcsolatos reformtörekvésekhez, segítsék elõ az újfajta módszer-
tani kívánalmak meghonosodását a mindennapi gyakorlatban. Hogyan is gondolkodtunk a tantárgy
közoktatási rendszerben betöltött szerepérõl és fejlesztésének irányairól?

A földrajz tantárgy a közoktatásnak azokat a tartalmi, nevelési és képzési területeit foglalja ma-
gában, amelyek megismertetik a tanulókkal a szûkebb és tágabb környezet természeti és társadal-
mi-gazdasági jellemzõit, fõbb folyamatait és összefüggéseit. Vizsgálódásának középpontjában a
természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei
állnak. A tényeket, a jelenségeket, a folyamatokat és az összefüggéseket a társadalom szemszögébõl
mutatja be részben a természettudományok, részben a társadalomtudományok vizsgálódási mód-
szereinek alkalmazásával. A tartalmak feldolgozása során fejlõdik a tanulók földrajzi-környezeti
gondolkodása, valamint helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egysé-
ges egész, a Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és tár-
sadalmi lényként él, és ez megköveteli az erõforrásokkal való ésszerû gazdálkodást. Minden jelen-
séget és folyamatot változásaiban, fejlõdésében mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges
következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók környezetért felelõs magatartása. A globa-
lizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetõvé válik, hogy a tanulók
megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedõ természetátalakító tevékenységét, és az eb-
bõl fakadó, szintén világméretû természeti és társadalmi problémákat. Az elsajátított ismeretek és
a felismert összefüggések alapján értik meg azokat az új kihívásokat, amelyek a 21. század elején
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az új kommunikációs formák elterjedésével átszabják a hagyományos gazdaság kereteit, és az infor-
mációáramlás szabadságának megjelenésével gyorsuló fejlõdést okozhatnak, ugyanakkor érdekel-
lentéteket, társadalmi változásokat gerjeszthetnek a világban.

Mindezeknek a céloknak az elérése csak akkor lehetséges, ha a földrajzoktatás – természetesen
nem függetlenül a közoktatás egészében megfigyelhetõ törekvésektõl – alapvetõ szemléletváltáson
megy át. Ez egyúttal szükségessé teszi a képesség- és személyiségfejlesztés céljainak világos meg-
fogalmazását, a földrajz szempontjából releváns területek meghatározását, illetve a gyakorlatköz-
pontúság és az alkalmazható tudásközpontúság fontos jellemzõinek a megadását.

A legfontosabb fejlesztési területeket és azok elemeit a következõkben foglalhatjuk össze:
• a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó

és empatikus személyiség kialakítása, a társas aktivitás;
• a gondolkodás képességének fejlesztése, amelyben kiemelt feladat – a földrajz sajátos logikájá-

nak elsajátíttatása mellett - a kreatív, a kritikai, az alternatívákban való gondolkodási és a modell-
alkotási képesség kialakítása;

• a kommunikációs képességek fejlesztése a földrajzi-környezeti témájú, különbözõ jellegû infor-
mációk kiválasztása, feldolgozása és alkalmazása során;

• a tanítás-tanulás folyamatának részben az elektronikus kommunikációs, információs technikák
alkalmazására építése, azaz helyet kell kapnia (az általános iskolai, de különösképpen a közép-
iskolai) földrajzoktatásban a hálózat alapú tanulási környezetekre épülõ információszerzésnek és
-feldolgozásnak, valamint a vizuális prezentációs technikák alkalmazásának;

• a térben és az idõben való tájékozódás képességének hatékonyabb fejlesztése;
• a tanulókban a környezet iránti érzékenység és a környezettudatos magatartás kialakítása és

folyamatos fejlesztése;
• a tanulók ösztönzése arra, hogy környezetük történéseit befolyásolni akaró és tudó, aktív állam-

polgárok legyenek;
• annak elérése, hogy a tanulók ismerjék a folyton változó világ földrajzi-környezeti folyamatait és

eseményeit, és felelõsen tudjanak cselekedni a jövõ, a fenntartható fejlesztés érdekében.
A „földrajztudással” szemben támasztható követelmények is azt jelzik, hogy nem lezárt, egyszer s
mindenkorra elsajátítható ismeretanyag birtoklásáról van szó, hanem inkább a változások kezelésé-
rõl és még inkább az attitûdjellegû elemek elõtérbe kerülésérõl. A legfontosabb elemek a követ-
kezõk:
• a folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelõ ismeretekkel kapcsolatos tudás és

kompetenciák;
• széles körû, a többi tantárgy tanulásában és a mindennapi életben egyaránt hasznosítható,

átfogó földrajzi-környezeti tájékozottság;
• a földrajztudomány és a földrajztantárgy sokféle és egyre inkább fontossá váló tartalmi, szem-

léleti, viselkedésmódbeli érték- és mintaközvetítõ szerepének erõsítése.
E szemléletváltás végrehajtásához, átültetéséhez nem pusztán a mindennapi tanítási gyakorlat mód-
szertani megújulására, hanem a tanár szerepének átértelmezésére, egy új típusú tanári attitûd meg-
valósítására is szükség van. Ez nem kevesebbet jelent, mint az információközvetítõ, tanári attitûd
értelmezése, módszereinek megismerése és tudatos alkalmazása a tanítási gyakorlatban. Ez többek
között abban jelenik meg, hogy a földrajztanítás – ahogyan ez más tantárgyak esetében is kívána-
tos – a tanulói munkáltatáson, a sokirányú eszközhasználaton alapul, és a tanítási-tanulási folyamat
szerves része annak megtanítása, hogyan kell a tanulást, a munkát megtervezni és irányítani, azaz
miként kell vezetniük és értékelniük a tanulóknak saját tanulási folyamatukat, hogyan alkalmazzák a
stratégiai tervezés módszerét és lehetõségeit. Emellett biztosítani kell a valóságos tanulási kör-
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nyezet megteremtését, azaz a lehetõ legnagyobb arányban a tanulók a valóságban szerezzék meg
a közvetlen természeti és társadalmi környezetben elérhetõ tudáselemeket. Ehhez nélkülözhetet-
lenek a rendszeres megfigyelések az iskolán kívüli világban és azok tapasztalatainak felhasználása a
tanítás-tanulás folyamatában, a terepi tapasztalatok felhasználása a mindennapi életben, továbbá
a tanulmányi kirándulások és a terepfoglalkozások szerves beépítése a földrajzoktatásba és az erdei
iskolai rendszerbe.

A FEJLESZTÕ FELADATOK ÉRTELMEZÉSE

Az összeállított fejlesztõ feladatok gyûjteménye – szándékaink és megítélésünk szerint – hozzájá-
rulhat a földrajz tantárgy szempontjából fontos kompetenciaterületek fejlesztéséhez, az elõzõekben
vázolt koncepcióváltozáshoz kapcsolódó új módszerek elterjedéséhez. A földrajzi képességfejlesz-
tõ feladatok nem a hagyományos értelemben vett tudásszerzést, nem is annak ellenõrzését szol-
gálják. Arra valók, hogy fejlesszék a tanulók különbözõ kompetencia-, illetve képességterületeit.
Megoldásuk során a gyerekek nem „számot adnak”, nem is tényszerû tudásuk gyarapszik, hanem
tudáselemeket szereznek, azokat felhasználják és alkalmazzák. Azt tanulják, hogyan lehet hozzájut-
ni az éppen szükséges információkhoz, illetve hogyan lehet kisebb-nagyobb földrajzi-környezeti
tartalmú problémákat megoldani. Rádöbbenthetik a tanulókat arra, hogy az ismeretszerzésben és
az ismeretalkalmazásban hatékonyan képesek támogatni egymást, illetve munkájukat segítheti a ta-
náruk (pl. a projektfeladatokban, a prezentációkészítés és a kooperatív tanulási technikák alkalma-
zása során). Ugyanakkor azt is megtanulják, hogy a tudáshoz egyénenként különbözõ hosszúságú,
esetleg eltérõ, elágazó irányú út vezet. Gyakran az ilyen feladatoknak nincs is egyértelmû vagy
egyedüli jó megoldásuk. Nem is ez a lényegük, hanem maga a feladatmegoldás. Azaz, hogy meg-
oldásuk során a gyerekek gondolkodjanak; megtanuljanak különbözõ feladatmegoldási stratégiákat,
magatartásformákat; megfogalmazzák, kicseréljék, ütköztessék álláspontjukat; hozzanak létre vala-
milyen terméket (pl. gyûjteményt, tablót, modellt vagy szellemi teljesítményt). Tehát a fejlesztõfel-
adatok lényegüket tekintve és általában tartalmi, formai vonatkozásban is lényegesen különböznek
a mérõfeladatoktól.

A FELADATOK RENDSZEREZÉSE FEJLESZTÉSI SZEMPONTBÓL

A hagyományos tanítási gyakorlatban adott tananyagtémákhoz keresünk megfelelõ módszereket,
feladatokat. Ennek megfelelõen a gyûjtemény a 438 feladatot elsõdlegesen kompetenciaterületen-
ként1 csoportosította. A négy nagy kompetenciaterületen – módszertani, intellektuális, kommuniká-
ciós, személyes és társas – belül részterületeket különítettünk el. A feladatok besorolása az 1. mel-
lékletben látható rendszerben történt (lásd a 3. mellékletet is). A feladatok közül egy sincs, amely
csak egy kompetenciaterületbe tartozna. Sõt arra törekedtünk, hogy fogják át azok mind szélesebb
körét, azaz, hogy egy feladat egyszerre szolgálja a módszertani, az intellektuális, a kommunikációs,
a személyes és társas kompetenciaterület valamely vagy több részterületét.
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1 A rendszerezés alapját az OECD DeSeCo-projektben közzétett „Kompetenciák meghatározása és kiválasztása: elméleti
és fogalmi alapok” és a Québec Oktatási Programba foglalt rendszer adta. Az Országos Közoktatási Intézetben 2006-ban
ebbõl kialakított általános rendszert adaptáltuk a földrajzi-környezeti tartalomnak és a földrajztanítás igényeinek megfele-
lõen.
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Az egyes kompetenciaterületeken belül már tematikusan rendeztük a feladatokat, mert úgy gon-
doltuk, így jobban szolgálja a mindennapos tanári munkát. A rendezési elvet az érettségi követel-
ményrendszer fõ témakörei adták.

1. Térképi ismeretek
2. Kozmikus környezetünk
3. A geoszférák földrajza

3.1. A kõzetburok földrajza
3.2. A levegõburok földrajza
3.3. A vízburok földrajza
3.4. A talaj és az élõvilág földrajza
3.5. A geoszférák kölcsönhatásai

4. A földrajzi övezetesség
5. Népesség- és településföldrajz
6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe
7. A világgazdaságban különbözõ szerepet betöltõ országcsoportok, régiók
8. Magyarország földrajza
9. Európa regionális földrajza

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza
10.1. Ázsia földrajza
10.2. Ausztrália és Óceánia földrajza
10.3. Afrika földrajza
10.4. Amerika földrajza

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai

A tanterv az egyes témakörök feldolgozását konkrét évfolyamokhoz kapcsolja. Ennek megfelelõen
a feladatokat két korcsoportba (7–8. évfolyam; 9–10. évfolyam) soroltuk.2 Ugyanakkor a feladatok
képességfejlesztési szempontból nem feltétlenül kívánják az ehhez való ragaszkodást. Így elõfordul,
hogy bizonyos feladatok alkalmazása nem abban (vagy nem csak abban) az életkori szakaszban java-
solt, ahol a témája tantervi követelmény jelenleg. Több olyan feladat is van, amely bármelyik élet-
korban elvégezhetõ, mert nem a témája a fontos, hanem az a tevékenységforma, amelyet megoldá-
sakor gyakorolniuk, alkalmazniuk kell a tanulóknak.

A FEJLESZTÕ FELADATOK TÍPUSAI

Nagy kihívást jelentett a feladattípusok hozzárendelése egy-egy fejlesztendõ képességterülethez.
Nemcsak azért, mert ennek nincsenek hagyományai a magyarországi földrajztanításban, hanem
mert ebben láttuk a módszertani megújulás egyik lehetséges kulcsát. A földrajztanítás „jól bevált”
metodikája ugyanis nagyon kevés feladattípust alkalmaz. Az írásbeli feladattípusok közül a teszt- és
esszészerûeket, no meg a körvonalas térképekhez kapcsolódókat részesíti elõnyben. A szóbeliek
között az egyéni szóbeli feladattípusokon (pl. kiselõadás, riportkészítés) kívül szinte nem is enged
teret másnak. Ennek ellenére gyûjteményünkben ezeket a hagyományos szóbeli és írásbeli feladat-
típusokat is nagy arányban szerepeltettük elsõsorban azért, hogy a módszertanilag kevésbé rugal-
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2 Bár földrajztanulással kapcsolatos képességfejlesztés az 5–6. évfolyamon is folyik, sõt megalapozása ott történik, a fej-
lesztõbank létrehozása csak az önálló földrajz tantárgy tanulásának általánosan elterjedt idõszakára irányult. A feladatállo-
mány egy része azonban az alapozó szakaszban is alkalmazható.
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mas tanárok is találjanak utat a kompetenciafejlesztéshez. Ugyanakkor az innovatív földrajztanárok
számára széles körû választékot, továbbgondolásra, a módszertani kultúra fejlesztésére is alkalmas
feladattípusokat kívántunk bemutatni (pl. nyílt végû feladatokat, kommunikációértékelést, döntés- és
szervezõkészséget igénylõ feladatokat, drámapedagógiai módszereket, prezentációs technikák al-
kalmazását).

A feladatok rendszerezése és a feladattípusok definiálása sem volt egyszerû. Az írásbeli felada-
tok egyértelmûbbek, hiszen hagyományosabbak, mint a szóbeliek, s más tantárgyak tanításában is
alkalmazzák azokat. A szóbeli és bemutatásos feladattípusok esetében a földrajz tantárgy fejlesztési
igényeibõl indultunk ki. Ötvöztük bennük a természet-, valamint a társadalomtudományi módsze-
rek elsajátítását, elmélyítését segítõ eljárásokat, és alkalmaztuk a hazai és a külföldi földrajztanítás-
ban megismert és kívánatosnak tartott módszereket is. A feladatokhoz kapcsolódó szervezeti és
munkaformák áttekintése a 3. mellékletben olvasható.

Nézzünk néhány példát a fentiekre! Elsõsorban a nyelvi kifejezõképesség fejlesztését célozza a
következõ feladat, amely azonban a kommunikációértékelés képességét is gyakoroltatja a tanulókkal.

Egy lehetséges megoldás

Amazonas-medence
Talajváltó gazdálkodás
Manióka, banán, kakaó

Mahagóni, orchideák, liánok, balsafa
Jaguár, madárpók, orángután, bõgõmajom, papagáj

A kivágott esõerdei fákat értékes faanyagként értékesítik.
A kivágott esõerdõk helyén az erõs erózió lemossa a talajt.

Hagyják abba az esõerdõk kivágását, mert pusztul természetes környezetünk!
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1. Készíts padtársaddal szópiramist az esõerdõvel kapcsolatban! A feladat megoldásához
tankönyvet, atlaszt vagy bármely segédeszközt használhattok. A piramis sorai az alábbia-
kat tartalmazzák:

1. sor: 1 szó – táj, ahol hatalmas összefüggõ esõerdõ található;
2. sor: 2 szó – a hagyományos mezõgazdasági forma a tájon;
3. sor: 3 szó – termesztett növények;
4. sor: 4 szó – a természetes növényvilág fajai;
5. sor: 5 szó – a természetes állatvilág fajai;
6. sor: 6 szóból álló mondat – az erdõk kivágásának oka(i);
7. sor: 7 szóból álló mondat – az erdõirtás következményei;
8. sor: 8 szóból álló mondat – felhívás az esõerdõk kivágásának megakadályozására.

2. Alkossatok 6 fõs csoportokat! Beszéljétek meg, hogy kinek a szópiramisa tetszik a leg-
jobban! 
3. Készítsetek egy közös szópiramist, amelyben összegzitek a legjobb megoldásokat!
Végül olvassátok fel a többieknek a csoport munkájának eredményét!
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Elsõdlegesen az információfeldolgozás képességének fejlesztését szolgálja a szöveges információ
alapján történõ térképrajzolásos feladat.

Elvárható teljesítmények
Tudják elhelyezni Bergengóciát a fokhálózatban a megfelelõ helyre. Rajzolják be a mészkõhegy-

séget a barlang jelével, valamint a vulkáni hegységet, és színezéssel jelezzék a magasságát. Jelöljék
a félszigetet, a kikötõt és a tavat a megfelelõ helyre a megfelelõ színnel.

A következõ, kommunikációs helyzetek elképzelésére épülõ feladat célja az empátiafejlesztés és a
szóbeli kifejezési formák gyakorlása.

Érvek, amelyek az elõvárosodás mellett szólnak:

Bergengócia nagy bajban van, mert elveszett a térképe, csak a „Króniká”-ban található le-
írás áll rendelkezésükre. Segíts pótolni nekik ezt az elveszett értékes dokumentumot, raj-
zold meg Bergengócia térképét a leírás alapján!

Bergengócia a déli félgömbön fekszik, a Kórus-szigetcsoport középsõ szigetén. A Kórus-
szigetcsoport a d.sz. 30°; ny.h. 160°-tól a d.sz. 20°; ny.h. 140°-ig terjed. 3 nagy és több
kisebb sziget alkotja. A legnagyobb szigetét Bergengóciának nevezik. A Baktérítõ ponto-
san két szimmetrikus félre osztja a területét. A sziget alakja egy fekvõ körtéhez hasonlít,
amelynek keskenyebb felé K felé néz. A sziget déli partjánál, a parttal párhuzamosan egy
mészkõhegység található, amelynek belsejében világhírû cseppkõbarlang található. DNy-i
lábánál nagy forgalmú kikötõ van. A sziget közepén egy vulkáni hegyvonulat húzódik,
amelynek tetejét örök hó fedi. A K-i része félszigetként nyúlik az óceánba. Egy árkos
süllyedékben gyönyörû tó található, amely kedvelt turistaközpont. A sziget egész partvidé-
ke forgalmas üdülõhely.

Érveljetek az elõvárosodási folyamat mellett vagy ellene! Képzeletben egy lakossági fórum-
ban vesztek részt, ahol a különbözõ érdekek csapnak össze. A lakossági fórum során elõ
kell adnotok egy beszédet, amelyben a saját érdekeiteket képviselitek. A feladatotok elõ-
ször ennek a beszédnek a megírása. Kaptok segítségül néhány érvet. Természetesen saját
érveiteket is felhozhatjátok!

• A gyermekeim tisztább környe-
zetben, tisztább levegõben nõ-
hetnek fel.

• Jobbak az életkörülmények, mint
a városban.

• Kisebb közösségek,
megértõbbek a szomszédok.

ÚÚjj  eellõõvváárroossii  llaakkóókk
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Érvek, amelyek az elõvárosodás ellen szólnak:

(Rajzok: Guba Erzsébet)
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• Ide fizetik az adót a lakók.
• Itt vásárolnak, ezzel támogatják a

kereskedelmet.
• Új emberek vesznek részt a

közösségi életben.

AAgggglloommeerráácciióóss
vváárroossii  ppoollggáárrmmeesstteerr

• Egyre több megrendelést kapok
az új építkezéseken.

• Ezáltal több embert foglalkoz-
tathatok.

ÉÉppííttéésszz  vváállllaallkkoozzóó

• A megnövekedtet gépkocsiforga-
lom és ingázás erõs környezet-
szennyezést okoz.

• Az agglomerációs gyûrûben az
új lakóparkok természetvédelmi
területeket veszélyeztetnek.

KKöörrnnyyeezzeettvvééddõõ

• Az újonnan beköltözõk már
többen vannak, mint az eredeti-
leg itt lakók.

• A helyi közösségi szokásokat fel-
borítják.

• Nagy anyagi áldozat az új lakó-
parkokban az infrastruktúra
kiépítése.

AAzz  aagggglloommeerráácciióóhhoozz
ttaarrttoozzóó  ffaalluu
ppoollggáárrmmeesstteerree

• Az adót nem ide fizetik, de itt dolgoznak a kiköltözõk.
• A budapesti utakat és tömegközlekedést használják.
• A tömegközlekedés túlterhelt.
• A gépkocsiforgalom egyre nagyobb.
• Egyes kerületek kiürülnek, elöregednek.

BBuuddaappeesstt
ffõõppoollggáárrmmeesstteerree
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Lehetséges megoldás

Tisztelt Hallgatóság!
Szada polgármestereként szembesülnöm kell azzal a problémával, hogy egyre többen költöznek be
a fõvárosból az egykor csendes és nyugalmas falunkba. A korábban madárfüttytõl hangos környé-
künket felveri a gépkocsik és építkezések dübörgése. A forgalom és a zaj egyre elviselhetetlenebb
szintet ér el csúcsforgalom idején. És ezt pont azok okozzák, akik nyugalmasabb, tisztább levegõjû
falut kerestek. Igaz, hogy az új lakók a falu költségvetését adójukkal gazdagítják, mégis az infra-
struktúra bõvítése, az új utak, a csatornázás egyre nagyobb terheket ró falunkra. A beköltözettek
nem vesznek részt a falu hagyományos alkalmain, a közéletben nem vállalnak részt, és csak panasz-
kodni tudnak. Összességében falunkban a szuburbanizáció inkább negatív hatásként érezhetõ, po-
zitív oldalaira még várni kell.

A problémamegoldási helyzeteket gyakoroltatja a következõ feladat azáltal, hogy a tanulóknak
közös megegyezésen alapuló, konkrét megoldási javaslatokat kell megfogalmazniuk és bemutat-
niuk.

Egy problémára kell közösen megoldási javaslatokat tennetek. Írjátok fel javaslataitokat egy
nagy lapra, majd egy általatok kiválasztott képviselõ olvassa fel az egész osztály elõtt! Ké-
szíthettek javaslatot illusztráló plakátot vagy modellt is!

11..  ccssooppoorrtt •• A világ vezetõ üdítõital-gyártó cége a ti országotokban is üzemet akar nyit-
ni és termékét elterjeszteni. Azonban a cég piaci egyeduralomra tör, tönkretéve a hazai
cégeket, mint ahogy ezt máshol is tette, ráadásul az ital összetevõi között vannak egész-
ségre károsak is. Keressetek megoldást arra, hogy ez a cég ne tudjon betörni a hazai pia-
caitokra, illetve csökkenjen befolyása a világon!

22..  ccssooppoorrtt •• A globális felmelegedés következtében a tenger szintje a következõ 10 év-
ben 1 métert fog emelkedni, ezzel várhatóan a tengerparti országok népességének negye-
de elveszíti lakóhelyét.
Javasoljatok megoldást e helyzet kiküszöbölésére!

33..  ccssooppoorrtt •• A világegyetem túlnépesedése miatt egyre több Földön kívüli lény kér le-
telepedési engedélyt bolygónkon. A ti országotokhoz is kérvényt nyújtottak be. Hozzatok
döntést ez ügyben: befogadjátok-e õket vagy nem? Ha igen, milyen feltételekkel!

44..  ccssooppoorrtt •• A Földön 2 éven belül kimerülnek a kõolajkészletek, ezért a közlekedésben
és az energiaellátásban komoly fennakadások keletkezhetnek. Keressetek megoldást a fenti
problémák megoldására!

55..  ccssooppoorrtt •• Az utóbbi évek aszályos idõjárása miatt sok országban nincs elegendõ
élelmiszer és ivóvíz. Tõletek kérnek segítséget az éhínség enyhítésére. Állítsatok össze egy
tervet az élelem- és vízhiány leküzdésére!
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A tanulók jövõképének megtervezése, a céljaik megvalósításához vezetõ lehetõségek felvázolása a
stratégiai tervezési kompetenciát fejleszti.

Az esztétikai érzéket és a kulturális kifejezõkészséget együttesen fejleszti a következõ feladat.
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1. Tervezd meg saját életpályaprogramodat a következõ tíz évre! Térj ki tervezett lakóhe-
lyed, lakáskörülményeid alakulására, családi állapotodra, foglalkozásodra! Vedd számba a
rendelkezésedre álló anyagi forrásokat és hitelfelvételi lehetõségeket! (Gondolj arra is,
hogy rövidebb-hosszabb ideig eltartottként, inaktív keresõként kell fenntartanod magad!)
2. Vesd össze elképzeléseidet az újságban található hirdetésekkel (lakás-, állás-, hitelle-
hetõségek)!
3. Állapítsd meg, hogy mennyire reálisak az elképzeléseid, és azokon hogyan kell módosí-
tanod a kínálat ismeretében!

1. Gyûjtsünk össze közösen olyan jelképeket, képeket Indiáról, amelyek nem láthatók más
országokban, fõleg nem együtt!
2. Szeretnénk bemutatni nektek egy õsi indiai ábrázolási módot, amely nagy hatással van
a legtöbb grafikus és festõ mûvészetére. Ez a mandala. Õsi indiai szent nyelven, szanszk-
ritül azt jelenti: kör. Kapcsolódik az indiai valláshoz, amely szerint a mandalában a kör a
szellemiséget jelenti. A mandalanézés, -rajzolás elterjedt formája a meditációnak, segíti a
koncentrációt, harmonizál, kiegyensúlyoz, pihenteti a szellemet.
3. A te feladatod az, hogy az elõbb Indiáról összeszedett lényeges képek közül rajzolj meg
néhányat egy ilyen kör alakú ábrában. Számunkra azért fontos, mert a mandalában lévõ
rajzok elrendezése jelentést hordoz. Pl. a kör középpontjába a legfontosabb dolog kerül,
ehhez körbe csatlakozik a többi kép, szoros összefüggésben a központtal. Az elrende-
zésen nagyon sok múlik. A cél az, hogy ha ránéznek a mandaládra, India lényegét lássák
benne, természetesen a te értelmezésed szerint. A rajz legyen jó elrendezésû, szép, szí-
nes, de nem kell nagyon részletesnek lennie.

MakÆdi.qxp  2008.07.03.  6:03  Page 399



Lehetséges megoldás

Ábrázolandók: jellegzetes ruhák, színes vagy fekete-fehér ágyékkötõ férfiaknál, szent tehén, Hima-
lája, elefánt, turbán, kígyóbûvölõ, duda, Tadzs Mahal, Gangesz – fürdés, tigris, állatfejû istenek,
sokkarú istennõ, monszunesõ, tealevél.

A feladatok leírása

A feladattár két változatban készült, tanári kézikönyvként és tanulói gyûjteményként. A tanulói vál-
tozatban csak a konkrét feladatok és a hozzájuk tartozó szemléltetõ anyagok szerepeltek. A tanári
példány ezek mellett segítséget kíván nyújtani a feladatok mind hatékonyabb felhasználásában.
Minden feladathoz tartozik egy táblázat, amely a legfõbb információkat tartalmazza (1. táblázat).

A táblázat mellett a következõ részek kívánták segíteni a tanárok munkáját.
A feladat célja: elsõsorban a fejlesztési (és olykor tartalmi) cél megfogalmazása.
Szükséges eszközök:

• az elõkészítéshez és a feladatmegoldáshoz szükséges tanulói és tanári eszközök konkrét fel-
sorolása;

• utalás a felhasználható fájlmellékletekre (kivetítendõ ábraanyag, filmrészlet vagy eszköz).
Szervezési tanácsok és elvárások:

• a feladat tartalmi és szervezési elhelyezésével kapcsolatos tanácsok;
• a feladat lebonyolításával kapcsolatos utasítások, tanácsok, ötletek;
• a kipróbálás utáni dokumentálásra és feldolgozásra vonatkozó kérések.

400 FELADATFEJLESZTÉS – FEJLESZTÕFELADATOK
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Feladat: a feladat konkrét leírása (abban a formában, ahogy az a tanulók elé került – lásd a ta-
nulói példányt).

Megoldás: a feladat konkrét megoldása vagy annak a teljesítménynek a megfogalmazása, ame-
lyet elvár a feladat a tanulóktól. Több esetben már a tanulók által készített megoldás került bele
példaként.

A FEJLESZTÕFELADAT-ÁLLOMÁNY KIPRÓBÁLÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

A gyûjteményben szereplõ feladatok komoly szervezési feladatokat jelentettek a szaktanároknak és
az iskoláknak. A próbának az volt a lényege, hogy a megoldások közben szerzett tapasztalatokat
összegezzük, feldolgozzuk, mivel az egyes feladatok ennek segítségével fejleszthetõk tovább, javít-
hatók ki. Kértük a tanárokat, hogy a gyûjteményben szereplõ feladatoknak legalább a felét végez-
tessék el a gyerekekkel, és arányosan válogassanak belõlük. A munkának fontos részét képezte
volna az értékelés, amely több részbõl állt.

El kell mondanunk, hogy a feladatok kipróbálása összességében nem teljesen váltotta be a hozzá
fûzött reményeket, bár adott értékes tapasztalatokat. Noha kértük, hogy a négy fõ kompetencia-
területbõl, valamint a tanórai és az azon kívüli tevékenységekbõl arányosan válogassanak, azokat
részesítették elõnyben, amelyek a leginkább emlékeztetnek a hagyományos feladatokra, viszonylag
kevés tanári elõkészítést igényelnek, és rövid idõ alatt megoldhatók. Így éppen azoknak a gyakor-
lati „megmérettetésére” nem került sor, amelyek a kívánatos módszertani áttörést jelenthetnék a
földrajztanításban a kompetenciafejlesztés szempontjából.

A feladatokkal kapcsolatos észrevételek között természetesen nagyon örültünk a „nagyon jó fel-
adat”, az „érdekelte a gyerekeket” és a „szívesen végezték” véleményeknek. Azonban érdemleges ki-
értékelésükkel alig találkoztunk. A „nem szívesen csinálták, mert fárasztó/nehéz volt”, a „szokatlan
volt a gyerekeknek, ezért túl sok idõt vett el az órából”, a „nem emlékeztek már a tanultakra”, a
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1. táblázat. A feladatok fejléce a tanári kézikönyvben

Tartalom A témakör (és a téma) megnevezése.

Korcsoport Az ajánlott korcsoport(ok).

Fejlesztendõ
kompetencia

A fõ kompetenciaterület + az azokon belüli részterület megnevezése, amelynek
fejlesztése a feladat elsõdleges célja, vagy amelybe a feladat legtöbb része, fela-
dateleme tartozik.

A többi fõ kompetenciaterület és az azokon belüli részterület megnevezése.

Feladattípus A szóbeli vagy írásbeli feladattípus(ok) megnevezése.

Idõigény Az elõkészítéshez szükséges idõ megadása. A tanári elõkészítés és a megoldás
szervezéséhez szükségesnek tartott idõtartam. A nem tanórán megvalósított felada-
toknál a feladatkijelölés és értelmezés idõtartama.

A lebonyolításhoz szükséges idõ megadása. A tényleges feladatmegoldásra fordí-
tandó becsült idõtartam.

A feldolgozáshoz, értékeléshez szükséges idõ megadása. A feladat értelmezéséhez,
bemutatásához és értékeléshez szükséges becsült idõtartam.

Szervezeti forma Az ajánlott szervezeti forma (formák) megnevezése.

Munkaforma Az ajánlott munkaforma (-formák) megnevezése.
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„nem tanulták még” és a „nehezen ment a tanulóknak, ezért legközelebb nem alkalmazom” véle-
ményeket olvasva megjelennek a fejlesztõ pedagógia alapproblémái. A tanárok többsége – még a
vállalkozásra leginkább készek is – a tanítási folyamatot az ismeretek köré rendezi. A tanítási órák
vezérfonala jobbára az ismeretátadásra (jobb esetben az ismeretszerzésre), valamint annak ellenõr-
zésére irányul. A készségfejlesztés nem ritkán kényszerként jelenik meg a tanítási gyakorlatban,
amelyre sajnálják az idõt. Néha egy-egy fejlesztõfeladatot belecsempésznek ugyan a tanítási órába,
vagy még szívesebben adják otthoni feladatnak, de az nem jelenik meg egy fokozatosan egymásra
épülõ rendszerben. Sajnos ez a kipróbálás is igazolta azt a mindennapos tapasztalatot, miszerint
ha valami nehezen megy a tanulóknak, azon „átugrunk”, mert haladni kell a tananyaggal. Akinek
pedig megy, az megcsinálhatja plusz- vagy szorgalmi feladatként.

A gyûjteményben szereplõ feladatokkal kapcsolatban tulajdonképpen nem fogalmazódtak meg új
szempontok, a megadottól eltérõ megoldások, elvárható teljesítmények. Módosítási javaslatok alig
voltak. Azok általában a kompetenciaterületekbe való besorolásra, az idõigényre és a megadottól
eltérõ alkalmazási körülményekre vonatkoztak. A legnagyobb változtatásokat a feladatok idõigényé-
nek megadásában kellett végrehajtanunk. Erre számítottunk is. Ugyanakkor most is azzal a problé-
mával szembesültünk, hogy szinte lehetetlen megadni a megvalósításhoz szükséges átlagos idõtarta-
mot, hiszen a tanulócsoportok képesség szerinti összetétele még az azonos évfolyamokon is erõsen
differenciált. Így elõfordult, hogy a szükséges idõintervallumban nagyságrendi eltérések adódtak.3

Igen gyakori volt (a kipróbált feladatok 42%-ánál), hogy eltértek a lebonyolítással kapcsolatos
kérésektõl, utasításoktól, mondván, így könnyebb volt beilleszteni azokat a tanítási órába. Sajnos,
ezzel a változtatással több esetben éppen a feladat fejlesztési lényege szûnt meg, hiszen pl. ellen-
õrzõvé vagy ismeretközlõvé alakították. Más esetekben a munkaformát vagy a szervezeti formát
változtatták meg. Ez azzal a nem kívánatos következménnyel járt, hogy az együttmûködési képes-
ségek fejlesztését célzó feladatból egyéni feladatmegoldás lett. Elõfordult, hogy az írásbeli feladat-
ból szóbelit „csináltak” vagy éppen fordítva. Ezek a tapasztalatok azt jelzik, hogy a kipróbálásban
részt vett tanárok még nem eléggé körültekintõen mérlegelték a fejlesztési tevékenységet ebben az
induló szakaszban. Elsõsorban a tananyag, a tartalom felõl közelítették meg a munkát, és a feladat-
tárat hagyományos módszereik színesítésére használták. Persze ennek is örültünk. Ugyanakkor a
feladatok módszertani és képességfejlesztési tökéletesítéséhez kevés segítséget nyújtottak.

AZ IDÕKÖZBEN BEKÖVETKEZETT KONCEPCIÓVÁLTOZÁSOK
ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

Az európai uniós kulcskompetenciák megjelenése

A Nemzeti alaptanterv 2003. évi korrekciója idején még nem vonatkozott hazánkra az Európai
Uniónak az általános és kötelezõ oktatás számára kidolgozott kulcskompetencia-rendszere.
Csatlakozásunk után azonban elkerülhetetlené vált a közoktatás tartalmának és különösképpen a
képességek fejlesztésére koncentráló tevékenységeknek a hozzáigazítása.

A fejlesztõfeladatok kipróbálásával egy idõben folytak a Nemzeti alaptanterv szokásos három-
évenkénti felülvizsgálatának munkálatai elsõsorban annak érdekében, hogy a közoktatás a koráb-
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3 Megjegyzem, ennek hátterében áll az is, hogy az elõkészítéshez, a lebonyolításhoz és a feldolgozáshoz, értékeléshez
szükséges idõfogalmakat nem egységesen értelmezték a kipróbálásban részt vevõ földrajztanárok.
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biaknál hatékonyabban segítse a tanulókat a tanulásban és a mindennapi élethelyzetekben szüksé-
ges készségek, képességek elsajátításában. A 202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet mellékleteként
megjelent módosított alaptantervben a földrajz tantárgy vonatkozásában a következõ fõbb lényeges
változás tapasztalható a képességfejlesztéssel kapcsolatban.
• Beleépültek az általános részbe és a Földünk–környezetünk mûveltségi területbe az Európai

Unió kulcskompetencia-keretrendszerének elemei.
• Néhány lényeges elemmel bõvült és aktualizálódott a földrajzi tartalmú mûveltségi terület beve-

zetõ része.
• Céljait és alapelveit tekintve különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítõ, illetve értékelési

módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciájának
fejlõdését.

• Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátossá-
gainak bemutatásával hozzájárul az eltérõ kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és be-
fogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy
közben elõsegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a következõ nem-
zedékek számára történõ megõrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a felelõs és
tudatos környezeti magatartás fejlõdéséhez.

• Más anyanyelvû országok és kultúrák megismerése elõsegítheti a tanulókban az adott célnyel-
ven történõ kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi
kommunikációs képességek fejlõdését.

• A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetõ kölcsön-
hatások feltárásával a mûveltségi terület hozzájárul a természettudományos szemlélet és gon-
dolkodásmód kialakulásához és fejlõdéséhez.

• Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasá-
gi folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozó-
dás, információszerzés és a nyitott gondolkodás. Éppen ezért a megnevezett tartalmi elemek
elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló
információszerzõ tevékenysége nélkül. Ezért a tanítási-tanulási folyamatban a korábbiaknál is
nagyobb hangsúlyt kap az információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, külö-
nös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetõségek felhasználására.

• A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, az élethosszig
tartó tanulás képességének kialakítása.

• Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzõinek bemutatásával a mûveltségi terület elõ-
segíti a szociális és állampolgári kompetenciák megalapozását és fejlõdését. Célja a felelõs
állampolgári magatartás megalapozása.

• Módosult a fejlesztési feladatok szerkezete, és tagoltabb lett a rendszere annak érdekében, hogy
könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes kompetenciaterületek és az újonnan megjelenõ
kívánalmak. Több új terület jelent meg, vagy a korábbiak részben átértelmezésre kerültek.
1. Az általános kompetenciafejlesztési feladatok között:

• a kommunikációs (anyanyelvi és idegen nyelvi) kompetenciák;
• a szociális és állampolgári kompetenciák;
• a matematikai kompetenciák;
• a kezdeményezõ- és vállalkozóképesség;
• a kulturális tudatosság és kifejezõkészség.

2. A tanulni tudás kompetenciájának kialakításán belül:
• a digitális kompetenciák;
• a projektmódszer.
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A koncepcióváltozásokból adódó új helyzet és feloldása

A NAT módosításának szellemisége teljesen összhangban van a földrajztanításon belüli tanulói ké-
pességfejlesztésre vonatkozó elképzeléseinkkel, a fejlesztõ feladatok módszerei és típusai nem
szorulnak lényeges változtatásra. Legfeljebb majd az újonnan készítendõ feladatok tartalmát kell
jobban illeszteni az eltérõ kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás,
illetve szemléletmód kialakításához, valamint az európai uniós ismeretek feldolgozásához és alkal-
mazásához. Szaporítani szükséges a kezdeményezõ- és vállalkozóképesség fejlesztését szolgáló
feladatokat. A projektmódszer ugyan megjelenik a feladatbankban (10 feladatban), de aránya elma-
rad a kívánatostól.

Az európai uniós kulcskompetencia-rendszer megjelenése szükségessé tette a feladatállomány
kialakításakor létrehozott csoportosítási és fejlesztési koncepció újragondolását. A két szisztéma
összevetését a 2. táblázat tartalmazza. Látható, hogy a két rendszer között nincs feloldhatatlan
ellentmondás, sõt az új kompetenciaterületek a legtöbb esetben szépen megfeleltethetõk az álta-
lunk alkalmazott rendszernek. Vannak olyan részterületek, amelyek az új rendszerben két kulcs-
kompetenciába is besorolhatók. Az ezekbe tartozó feladatok elkülönítése könnyen megoldható.
A tanulni tudás kompetenciájával összefüggõ feladatok szép számban találhatók a földrajzi feladat-
állományban (a feladatok mintegy 36%-a arra irányul vagy kapcsolatba hozható vele), csak nem
ilyen „címkével” vannak ellátva. A késõbbiekben a tanulásszervezéssel összefüggõ feladatokat kell
gyarapítani. Alig van olyan feladat (3 db), amely kifejezetten az idegen nyelvi képességek fejleszté-
sére vonatkozna, valamint kevés (13 db) szolgálja a kulturális tudatosság és kifejezõképesség fej-
lesztését, pontosabban annak csak egy-egy részterületével kapcsolatos.

ÖSSZEGZÉS

„Nem az egyes fákat kell ismerni, hanem az erdõt. Ha esetleg mégis ismernem kell néhányat, akkor
azt a néhány jellegzetest kell, ami megadja az erdõ jellegét. Meg legfeljebb az ettõl nagyon el-
térõeket. Ez már elmond valamit az erdõrõl.” (Ancsel Éva)

A földrajz tantárgy tanórai fejlesztési lehetõségeit növelõ fejlesztõfeladat-állomány érvénye-
sítette a tantárgy eddigi szemléleti és tartalmi változásait, sõt magába tudta építeni a Nemzeti alap-
tantervben megjelenített kulcskompetenciákat is. A feladatok gyûjteménye tematikájában és a fel-
adattípusokban egyaránt a sokoldalú fejlesztést képviseli. A megújult földrajz tantárgy gazdag
tematikája alkalmas arra, hogy abból életszerû, motiváló, a mai környezeti, természetföldrajzi, gaz-
daságföldrajzi és más problémákat feldolgozó kreatív feladatsorok készüljenek. A feladatállomány
kipróbálása értékes tapasztalatokat adott a fejlesztés általános nehézségeirõl, illetve azok lehetséges
kezelési módjairól.
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2. táblázat. A régi és az új kompetenciarendszer összehasonlítása

Az új (EU-s) kulcskompetenciák

Anyanyelven folytatott kommu-

nikáció + Idegen nyelveken

folytatott kommunikáció

Digitális kompetencia

Természettudományi

és mûszaki kompetenciák

Matematikai kompetenciák

Kulturális tudatosság

és kifejezõképesség

Szociális és állampolgári

kompetenciák

Kezdeményezõ- és vállalkozó-

képesség

A tanulni tudás képessége

Probléma

Matematikai is

A hagyományos 
rendszer elemei nem 
fedik le teljesen

Természettudományi is
Átfedésben van a ha-
gyományos kompe-
tenciaterületekkel

A hagyományos kompetenciaterületek

Kommunikációs kompetenciák

Szóbeli kifejezõképesség
Írásbeli kifejezõképesség
Kommunikációértékelés
Információkezelés és információfeldolgozás

Módszertani kompetenciák

Információs és kommunikációs 
technológia alkalmazása
Mérés, számítás
Megfigyelés
Vizsgálódás és kísérletezés
Stratégiai tervezés

Intellektuális kompetenciák

Analógiafelismerés, 
kapcsolatba hozás, példakeresés
Alternatívaállítás
Kreatív gondolkodás
Kritikai gondolkodás
Problémamegoldás
Térbeli tájékozódás
Idõbeli tájékozódás
Lényegkiemelés
Összehasonlítás
Osztályozás, rendszerezés, 
rendszerszemlélet
Oksági (logikai) gondolkodás
Modellalkotás
Valószínûségi személet

Személyes és társas kompetenciák

Esztétikai érzék, harmónia
Empátia
Etikai érzék, társadalmi érzékenység, 
felelõsségérzet
Pozitív gondolkodás
Nyitottság és rugalmasság 
Társas aktivitás és együttmûködés
Szervezõképesség
Döntésképesség
Környezettudatosság
Önértékelés és önfejlesztés
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1. melléklet
A FÖLDRAJZI FEJLESZTÕFELADATOK BESOROLÁSA
A KOMPETENCIATERÜLETEKBE

AA))  MMóóddsszzeerrttaannii  kkoommppeetteenncciiáákk
Azoknak a jellemzõ megismerési és cselekvési módoknak a rutinja, amelyekkel a megszerzett isme-
reteket, tudást alkalmazni képesek a tanulók tanulmányaikban és mindennapi életükben.
1. Megfigyelés
2. Kísérletezés, vizsgálódás
3. Mérés, számítás
4. Stratégiai tervezés
5. Információs és kommunikációs technológia alkalmazása

BB))  IInntteelllleekkttuuáálliiss  kkoommppeetteenncciiáákk
Azok a személyes képességek, készségek, amelyek birtokában a tanulók az ismereteiket, az infor-
mációkat az adott célnak megfelelõen és kreatívan tudják felhasználni gondolkodásukban és prob-
lémahelyzetek megoldásában.
1. Térbeli tájékozódás
2. Idõbeli tájékozódás
3. Lényegkiemelés
4. Összehasonlítás
5. Osztályozás, rendszerezés, rendszerszemlélet
6. Oksági (logikai) gondolkodás
7. Alternatívaállítás
8. Analógiafelismerés, kapcsolatba hozás, példakeresés
9. Modellalkotás

10. Valószínûségi szemlélet
11. Kreatív gondolkodás
12. Kritikai gondolkodás
13. Problémamegoldás

CC))  KKoommmmuunniikkáácciióóss  kkoommppeetteenncciiáákk
A tanuló képessége arra, hogy a társakkal információcserét bonyolítson le: információkat fogadjon,
adjon és továbbítson, valamint érzéseit és gondolatait a lehetõ legpontosabban, a kontextushoz
kapcsolódó szociális normák által szabályozott viselkedésben tudja kifejezni és a címzetthez eljut-
tatni.
1. Szóbeli kifejezõképesség
2. Írásbeli kifejezõképesség
3. Információkezelés és -feldolgozás
4. Kommunikációértékelés

DD))  SSzzeemmééllyyeess  ééss  ttáárrssaass  kkoommppeetteenncciiáákk
A személyes kompetenciák azok a személyiségjellemzõk, amelyek meghatározzák és befolyásolják
a tanulók teljesítményeit. A társas kompetenciák pedig olyan személyes tulajdonságok, készségek
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és képességek, amelyek jellemzõen társas helyzetekben nyilvánulnak meg, és szükségesek az inter-
perszonális kapcsolatokban, az együttmûködésekben, a társadalmi életben.
1. Empátia
2. Társas aktivitás és együttmûködés; nyitottság és rugalmasság
3. Etikai érzék, társadalmi érzékenység, felelõsségérzet; pozitív gondolkodás
4. Szervezõképesség
5. Döntésképesség
6. Környezettudatosság
7. Esztétikai érzék, harmónia
8. Önértékelés és önfejlesztés

2. melléklet
A FELADATGYÛJTEMÉNYBEN SZEREPLÕ
FELADATTÍPUSOK RENDSZERE

Írásbeli feladattípusok

IIAA))  FFeelleelleettvváállaasszzttóóss  ffeellaaddaattookk
Céljuk, hogy a tanulók használják földrajzi tényismeretüket. Elõre megadott válaszlehetõségek
közül kell kiválasztani a kérdésre felelõ vagy az állításhoz illõ választ.
1. Egyszerû választás

a) Igazságkeresés
b) Hibakutatás

2. Alternatív választás
3. Többszörös választás
4. Mennyiségi összehasonlítás
5. Rendszerezés

a) Félig kötött halmazba sorolás
b) Kötött halmazba sorolás
c) Sorba rendezés

6. Egyéb feleletválasztás

IIBB))  AAsssszzoocciiáácciióóss  ffeellaaddaattookk
Céljuk, hogy a tanulók felismerjék a földrajzi tények közötti kapcsolatokat. Lényegük a fogalmak és
az állítások között lévõ összefüggések felismerése.

1. Egy az egyhez illesztés
2. Egy vagy több a többhöz illesztés
3. Négyféle asszociáció
4. Többszörös asszociáció
5. Egyéb asszociációk

407MAKÁDI MARIANN:FEJLESZTÕFELADATOK GYÛJTEMÉNYE FÖLDRAJZBÓL

MakÆdi.qxp  2008.07.03.  6:03  Page 407



IICC))  RReelláácciióóaannaallíízziiss
Célja a földrajzi tények, jelenségek, folyamatok közötti ok-okozati összefüggések felismertetése a
tanulókkal. Lényege, hogy megvizsgálják az összetett mondatok tagmondatainak igazságtartalmát,
illetve a tagmondatok egymáshoz való viszonyát. Ennek megfelelõen kell választani a felkínált vá-
laszlehetõségek közül.

IIDD))  FFeelleelleettaallkkoottóó  ffeellaaddaattookk
Céljuk, hogy a tanulók alkalmazzák földrajzi-környezeti tényismeretüket különbözõ kérdések megvála-
szolása, elméleti problémahelyzetek megoldása során. Lényegük, hogy használják a szakkifejezéseket.
1. Fogalommegnevezés
2. Fogalomdefiníció-alkotás (= rövid, nyílt végû feladatok)
3. Szövegalkotás (= hosszabb, nyílt végû feladatok)

a) Irányított válaszalkotás
b) Táblázatkiegészítés
c) Szövegkiegészítés
d) Ábrafeliratozás
e) Szabad válaszalkotás
f) Esszé

4. Hibakutatás rövid feleletalkotással
5. Egyéb feleletalkotás

IIEE))  TTéérrkkééppeess  ffeellaaddaattookk
Céljuk a topográfiai fogalmak és a földrajzi objektumok, jelenségek, folyamatok térbeli elhelyezke-
désének felismerése és elhelyezésük gyakorlása.
1. A térképpel kapcsolatos feladatok

a) Egyszerû térképes feladatok
b) Topográfiai feladatok
c) Topográfiai és hozzá kapcsolódó egyéb ismeretekre épülõ feladatok
d) Térképvázlat készítés

2. Térképhasználati feladatok

IIFF))  RRaajjzzoollááss,,  áábbrráázzoollááss
A feladatok célja, hogy a tanulók felismerjék és alkalmazzák az általános fogalmakat, értsék a fo-
lyamatokat és összefüggéseiket, legyenek képesek elhelyezni azokat térben, különbözõ szituációk-
ban. A gyerekek alkalmazzák elméleti tudásukat, amelynek alapján rajzot kell készíteniük, vagy a
már meglévõ rajzot kell kiegészíteniük utasítások alapján.
1. Egyszerû rajzkiegészítés
2. Diagramkészítés
3. Rajzolás információ alapján
4. Szabad rajzolás

IIGG))  SSzzáámmííttáássii  ffeellaaddaattookk
Céljuk, hogy a tanulók rendelkezzenek a földrajztanuláshoz szükséges számítási képességekkel, és
feladatmegoldásaik során tudják alkalmazni azokat.
1. Egyszerû számítási feladatok
2. Számítási-logikai feladatok
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IIHH))  EElleemmzzééssii  ffeellaaddaattookk
Céljuk, hogy a tanulók tényismeretük alapján felismerjenek tények, folyamatok közötti kapcsolatokat
és összefüggéseket, valamint alkalmazzák azokat különbözõ helyzetekben. Különbözõ jellegû infor-
mációhordozók információtartalmának leolvasását és azok irányított feladatok során való értelme-
zését jelentik.
1. Szövegelemzés (szövegértés)

a) Szöveges forrás elemzése:
– Kötött elemzés
– Szabad elemzés

b) Problémamegoldó elemzés
2. Ábraelemzés

a) Felépítés- és mûködésábra elemzése
b) Diagramelemzés
c) Keresztmetszet és tömbszelvény elemzése
d) Magyarázó- és folyamatábrák elemzése
e) Sémák elemzése
f) Egyéb típusú ábrák elemzése

3. Álló- és mozgóképelemzés
a) Kötött képelemzés
b) Szabad képelemzés

4. Adat- és adatsorelemzés
a) Kötött adatelemzés
b) Szabad adatelemzés

5. Megfigyelés-, vizsgálódás- és kísérletelemzés

IIII))  PPrroobblléémmaammeeggoollddáássoonn  aallaappuullóó  ffeellaaddaattookk

A szóbeli és bemutatásos feladattípusok rendszerezése

SSAA))  EEggyyéénnii  sszzóóbbeellii  mmóóddsszzeerreekk
1. Leírás
2. Kiselõadás
3. Interjú- és riportkészítés
4. Egyéb egyéni szóbeli módszerek

SSBB))  CCssooppoorrttooss  sszzóóbbeellii  mmóóddsszzeerreekk
1. Esetelemzés
2. Ítéletalkotás és döntéshozatal
3. Érvelés és vita
4. Disputa
5. Egyéb csoportos szóbeli módszerek
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SSCC))  DDrráámmaappeeddaaggóóggiiaaii  mmóóddsszzeerreekk
Azoknak az ismeretszerzési és gondolkodási folyamatoknak, valamint kommunikációs és viselkedési
formáknak a megismertetése a cél, amelyek helyzetek elképzeléséhez és szerepekkel való azono-
suláshoz kapcsolódnak.
1. Empátiagyakorlat
2. Helyzetgyakorlat
3. Helyszínépítés
4. Dilemma
5. Közös döntés
6. Történet dramatizálása
7. Szerepjáték
8. Szimulációs játék
9. Tárgyalás (bírósági tárgyalás)

10. Egyéb drámapedagógiai módszerek

SSDD))  PPrreezzeennttáácciióókkéésszzííttééss
Céljuk, hogy a tanulók szemléletesen be tudják mutatni gyûjtõ-, kutató- vagy tervezõmunkájuk
eredményét. Valamilyen logikai elv alapján átfogják a téma egészét, kiemelik annak tartalmi lénye-
gét, és rendszerezik megszerzett ismereteiket, összegyûjtött anyagaikat.
1. Lista összeállítása
2. Tablókészítés
3. Gyûjtemény összeállítása
4. Tervezés eredményének bemutatása
5. Modellezés és modell bemutatása
6. Számítógépes prezentáció készítése és bemutatása
7. Egyéb prezentációk készítése

SSEE))  PPrroojjeekkttmmuunnkkaa
Célja, hogy a megismerési folyamat egy-egy kérdésre épülõ témaegységek sorozata legyen, gyakor-
lati probléma megoldása köré csoportosuljon. A téma feldolgozását a tanulók kisebb-nagyobb cso-
portokban, egymással és tanárukkal együttmûködve végzik. A probléma megoldása mellett a lehetõ
legtöbb összefüggés feltárása a feladat. Eredménye egy közös alkotás (pl. tárgy, film, kiállítás, hon-
lap, vitaest, utazás), amelyet a tanulók bemutatnak.

SSFF))  EEggyyéébb  sszzóóbbeellii  ééss  bbeemmuuttaattáássooss  mmóóddsszzeerreekk

3. melléklet
A FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERVEZETI ÉS MUNKAFORMÁK

A szervezeti formák áttekintése

1. Földrajzóra
2. Felzárkóztató foglalkozás
3. Tehetséggondozási formák
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a) Érettségire felkészítõ foglalkozás
b) Szakkör

4. Önálló felkészülési formák
5. Terepi foglalkozás

a) Tanulmányi séta
b) Tanulmányi kirándulás
c) Üzem- vagy intézménylátogatás
d) Terepfoglalkozás
e) Erdei iskola

6. Témanap, témahét

A munkaformák rendszerezése

1. Frontális munkaforma
2. Csoportos munkaforma

a) Páros munka
b) Csoportmunka

3. Egyéni munkaforma
a) Rétegmunka
b) Egyéni munka

4. melléklet
A FÖLDRAJZTANÍTÁS SORÁN FEJLESZTENDÕ
KOMPETENCIATERÜLETEK (RÉSZLETES)

Módszertani kompetenciák

MMeeggffiiggyyeellééss  ééss  vviizzssggáállóóddááss
• Rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos, beavatkozás nélküli információgyûjtés elõzetes

elképzelés, szempont alapján
• Állapotleírás; változás, folyamat, kölcsönhatás követése és leírása
• Eszközök használata, eredmények rögzítése

KKíísséérrlleetteezzééss
Kialakított kísérleti rendszerek vizsgálata egy probléma megoldása vagy egy megismerési cél elérése
érdekében.

MMéérrééss,,  sszzáámmííttááss
• Mérhetõ jellemzõk megállapítása, mérõeszközök és mérõrendszerek alkalmazása
• Mérés a megismerési folyamat tudományos jellegének erõsítése céljából
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SSttrraattééggiiaaii  tteerrvveezzééss
Rendszerszerû, tudatos és távlatos tervezés, irányítás és végrehajtás (egyéni és csoportmunkában)

IInnffoorrmmáácciióóss  ééss  kkoommmmuunniikkáácciióóss  tteecchhnnoollóóggiiaa  aallkkaallmmaazzáássaa
Célszerû kiválasztás és alkalmazás adott feladathoz

Intellektuális kompetenciák

IIddõõbbeellii  ttáájjéékkoozzóóddááss
• Az idõ jelentõségének felismerése
• Idõrendi összehasonlítások, idõnagyságrendek felismerése
• Eligazodás a napi és az évi idõben
• Eligazodás a történelmi idõben
• Eligazodás a földtörténeti idõben, földtörténeti idõképzet kialakulása
• Hosszabb idõtávra kitekintõ (múltba nézõ és jövõbe tekintõ) szemléletmód a folyamatokkal

kapcsolatban

TTéérrbbeellii  ttáájjéékkoozzóóddááss
• Szemléleti térképolvasás
• Logikai térképolvasás
• Komplex térképolvasás
• Tájékozódás a környezetben térkép segítségével
• Tájékozódás a szûkebb és tágabb, a természeti és a társadalmi környezetben természeti jelen-

ségek és tárgyak segítségével
• A térbeli intelligencia tudatos fejlesztése

LLéénnyyeeggkkiieemmeellééss
• Fogalomfelismerés és definíció-alkotás
• Az állapotot, változást, folyamatot leíró adatok, jellemzõk csoportosítása, sorba rendezése, a

megoldás szempontjából lényeges elemek kiemelése

RReennddsszzeerrsszzeemmlléélleett
• Rendszerek vizsgálata részekre bontással, kapcsolatelemzéssel
• Rendszerek egymásba épülésének követése, szervezõdési szintek felismerése
• A rendszer és környezete kapcsolatának megismerése

VVaallóósszzíínnûûssééggii  sszzeemmlléélleett
Összetett rendszerek viselkedésének magyarázata becslések, elõrejelzések alapján

ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttááss
Állapotok közötti azonosságok, különbségek megállapítása és magyarázata
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OOsszzttáállyyoozzááss  ééss  rreennddsszzeerreezzééss
• Hasonlóságcsoportokba sorolás
• Osztályozással kialakított csoportok közötti összefüggések, kapcsolatok feltárása, megjelenítése
• Anyagi és fogalmi rendszerek leírása, megjelenítése

OOkkssáággii  ((llooggiikkaaii))  ggoonnddoollkkooddááss
• Rendszerállapotok, változások, folyamatok okainak keresése
• Ok-okozati összefüggések felismerése

AAlltteerrnnaattíívvaaáállllííttááss
• A feladat vagy a probléma lehetséges megoldási módjainak áttekintése
• A megszokott gyakorlattól eltérõ javaslatalkotás

MMooddeellllaallkkoottááss
Állapotot, változást, folyamatot leíró, magyarázó elképzelések, modellek kidolgozása, közlése

AAnnaallóóggiiaaffeelliissmmeerrééss,,  kkaappccssoollaattbbaa  hhoozzááss,,  ppééllddaakkeerreessééss
• A rendszerrel, változással vagy folyamattípussal fennálló hasonlóság felismerése, kialakítása 
• Rendszer, változás, folyamattípus körébe tartozó példák keresése
• A tudáselemek közötti kapcsolatok keresése, felismerése és felhasználása

KKrreeaattíívv  ggoonnddoollkkooddááss
A célnak megfelelõ gondolkodás megválasztása (indíték, feltárás: divergens gondolkodás, késlelte-
tett döntés, kivárás, gondolatjáték; tervezés, megvalósítás, értékelés)

KKrriittiikkaaii  ggoonnddoollkkooddááss
• A feladat megoldásakor kérdések, stratégia és válaszok, elméletek megfogalmazása (kérdések,

érvelés, a tapasztalatok rendszerezése, összegzés, értékelés)
• A saját kérdések, stratégiák és válaszok kritika alá vonása

PPrroobblléémmaammeeggoollddááss
A tudás alkalmazása, bõvítése a problémahelyzetek felismerésében, megoldásában (helyzetelemzés,
alternatív megoldások keresése, megvalósítás, értékelés)

Kommunikációs kompetenciák

SSzzóóbbeellii  kkiiffeejjeezzõõkkééppeesssséégg
• Saját elképzelések spontán elmondása, kötetlen beszélgetés a csoportban
• Feladatmegoldásra irányuló megbeszélések
• Konzultáció a környezetünkben lévõ emberekkel
• Szerkesztett beszámoló és elõadás összeállítása és elmondása
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• Kérdés megfogalmazása
• Kritika megfogalmazása
• Álláspont, vélemény megfogalmazása, ütköztetése, megvédése
• Érvelés vitában

ÍÍrráássbbeellii  kkiiffeejjeezzõõkkééppeesssséégg
• Feljegyzések, jegyzetek, vázlatok készítése
• Írásbeli beszámolók készítése
• Írásos válaszadás
• Projektmunkát lezáró prezentációk készítése

KKééppii  iinnffoorrmmáácciióókk  ffeellddoollggoozzáássaa
• Ábrák, álló-, mozgóképek, animációk értelmezése, átalakítása
• Képi információ elõállítása rajzolással, állókép és mozgókép készítésével
• Multimédiakészítés

IInnffoorrmmáácciióókkeezzeellééss  ééss  --ffeellddoollggoozzááss  
• Az adott feladatban alkalmazható információforrások összegyûjtése, kritikai válogatása
• A megfigyeléssel, vizsgálódással, kísérletezéssel, méréssel és számítással szerzett információk

rögzítése, értelmezése, felhasználása
• Szöveges információk értelmezése, szövegértés
• Az információk rendszerezése a kezelésének és feldolgozásának segítése érdekében
• Információk feldolgozása ábrázolással
• Információs és kommunikációs technológia alkalmazása (számítógépes ismeretek)

KKoommmmuunniikkáácciióóéérrttéékkeellééss
• A saját és a társkommunikáció értékelése a hatékony feladatmegoldás szempontjából
• A kommunikáció fejlesztése az értékelés figyelembevételével

Személyes és társas kompetenciák

NNyyiittoottttssáágg  ééss  rruuggaallmmaassssáágg
• Kapcsolatkeresés, a társak elfogadása
• Társak véleményének mérlegelése és elfogadása
• Érdeklõdés új ismeretek iránt
• Rugalmasság a gyors változásokkal szemben
• Új, szokatlan elméletek és módszerek mérlegelése, elfogadása
• Képesség új megoldások kieszelésére

EEmmppááttiiaa
• Mások szempontjainak vizsgálata, beleélés a társak szerepébe
• Környezeti problémák, konfliktushelyzetek kezelése
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TTáárrssaass  aakkttiivviittááss  ééss  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss
• Alkotó részvétel páros, csoport- és projektmunkában
• A dolgok megtárgyalása
• Véleménykülönbségek és konfliktusok kezelése
• Eredmények megosztása másokkal

EEttiikkaaii  éérrzzéékk
• A tudományetika alkalmazása
• A közösségi munkához való etikus hozzáállás

TTáárrssaaddaallmmii  éérrzzéékkeennyysséégg
• A természettudomány, a technológia és a társadalom kapcsolatrendszerének felismerése, szem-

pontrendszerként való alkalmazása a megismerési folyamatban
• Az emberi felelõsség belátása, annak megfelelõ cselekvések
• Az össztársadalmi érdek alárendelése a személyes érdeknek a környezet megõrzésében

FFeelleellõõssssééggéérrzzeett
• Állhatatosság a nehézségekkel szemben
• Felelõsségérzet a személyes döntésekért, cselekvésekért önmagunk és a közösség felé
• Felelõsségérzet a közös munkában vállalt feladatok elvégzése kapcsán

SSzzeerrvveezzõõkkééppeesssséégg
• A csoportos munkamegosztás szervezése az egyéni adottságoknak megfelelõen
• A saját tanulás szervezése

DDöönnttéésskkééppeesssséégg
• Döntési pontok felismerése a tanulási és az élethelyzetekben
• Döntés tájékozódás és alternatívaállítás alapján
• A döntéshozatal rendszerszerûségének felismerése
• Rutin a döntéshozatalban

EEsszzttééttiikkaaii  éérrzzéékk
• Esztétikai élmények befogadása
• A szépségélmény keresése és tudatos felhasználása

HHaarrmmóónniiaa
• A belsõ egyensúly elérése
• A környezettel való harmonikus kapcsolat igénylése, megteremtése

KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg
• A természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti kapcsolat felismerése, átlátása
• A jelenlegi folyamatok fenntarthatóságának felismerése, gondolatának elfogadása és feltételeinek

ismerete
• Az egészséggel, a fogyasztással és a környezettel kapcsolatos társadalmi szokások értékelése
• Aktív szerepvállalás a környezet megóvásában
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PPoozziittíívv  ggoonnddoollkkooddááss
• Az egészségmegõrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése
• A tudomány eredményeinek alkalmazása a környezeti problémák leküzdésében, pozitív kép

mutatása
• A pozitív, elõrevivõ érzelmek erõsítése

ÖÖnnéérrttéékkeellééss  ééss  öönnffeejjlleesszzttééss
• A saját tanulási folyamat értékelése
• A személyiségfejlõdés egyre tudatosabb irányítása
• A társadalmi beilleszkedést lehetõvé tevõ értékrend és életmód kialakítása
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