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Módszer Téma és az alkalmazásra 
javasolt évfolyam
(a brit tanterv alapján)

Várható eredmények A feladathoz kapcsolódó, 
a Brit Nemzeti Alap-
tantervben meghatáro-
zott készségek (a rövi-
dítések magyarázatát 
lásd a Bevezetésben)

Kakukktojás 
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője 
és az árvizek
Hetedik évfolyam

K: Osztályozás
E: Szókincsfejlesztés

IF, M, KG

Kakukktojás 
2. mintafeladat

Közlekedésirányítás
Tizedik évfolyam

K: Osztályozás,
 Ok és okozat
E: Szókincsfejlesztés

IF, M, KG

Kakukktojás 
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás
Kilencedik évfolyam

K: Osztályozás,
 Ok és okozat
E: Szókincsfejlesztés

IF, M, KG

Életre keltett 
grafi konok 
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje
Tizedik évfolyam

K: Ok és okozat
E: A diákok meglévő
 tudásának felhasználása,
 Magyarázatkeresés

IF, M, KG

Életre keltett 
grafi konok 
2. mintafeladat

A napi energiafelhasználás
Hetedik évfolyam

K: Okok
E: A diákok meglévő
 tudásának felhasználása

IF, M, KG, É

Életre keltett 
grafi konok 
3. mintafeladat

A turizmus 
életciklusmodellje
Kilencedik évfolyam

K: Ok és okozat
E: A diákok meglévő
 tudásának felhasználása

IF, M, KG, É

Képzeletbeli 
mozi 
1. mintafeladat

A kobe-i földrengés
Kilencedik évfolyam

E: Aktív szövegértelmezés,
 A diákok meglévő
 tudásának felhasználása,
 Tudásfelidézés

IF, KG

Képzelet beli 
mozi
2. mintafeladat

Baleset a helyi 
atomerőműben
Nyolcadik évfolyam

K: Okozatok
E: Aktív szövegértelmezés,
 Tudásfelidézés

IF, KG

Képzelet beli 
mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?
Tizedik évfolyam

K: Okozatok
E: Aktív szövegértelmezés,
 Tudásfelidézés

IF, KG

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
Nyolcadik évfolyam

K: Okok
E: Csoportmunka,
 Információkezelés,
 Jelenségek magyarázata

IF, M, V, KG, É

A mintafeladatok összefoglaló táblázata

Magyarázat:
K: Melyik nagy földrajzi koncepcióhoz kapcsolódik a feladat (a koncepciókról bővebben lásd a 183. oldalt).
E: Egyéb fontos oktatási kimenet a szókincshez, szövegértéshez, csoportmunkához stb. kapcsolódóan.
A Brit Nemzeti Alaptantervben meghatározott készségek: 
IF – Információfeldolgozó készség;
M – Magyarázó készségek;
V – Vizsgálati készségek; 
KG – A kreatív gondolkodás képessége; 
É – Értékelési készségek.
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Rejtélyek
2. mintafeladat
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lakások sorsáért?
Tizedik évfolyam

K: Okok
E: Csoportmunka,
 Információkezelés,
 Jelenségek magyarázata

IF, M, V, KG, É

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai
Tizenkettedik évfolyam

K: Okok és rendszerek
E: Csoportmunka,
 Információkezelés

IF, M, V, KG, É

Történet-
mesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu
Kilencedik és tizedik 
évfolyam

K: Ok és okozat
E: Aktív szövegértelmezés,
 Szókincsfejlesztés,
 Tudásfelidézés

IF, M, KG, É

Történet-
mesélés
2. mintafeladat

A tarpai gátszakadás
Tizenkettedik évfolyam

K: Ok és okozat
E: Aktív szövegértelmezés,
 Szókincsfejlesztés,
 Tudásfelidézés

IF, M, KG, É

Történet-
mesélés
3. mintafeladat

A Nevado del Ruiz vulkán 
kitörése

K: Ok és okozat
E: Aktív szövegértelmezés,
 Szókincsfejlesztés,
 Tudásfelidézés

IF, M, KG, É

Tény vagy 
vélemény? 
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők pusztulása
Kilencedik évfolyam

K: Osztályozás,
 Döntéshozatal
E: Adatok kezelése

IF, V, M, KG, É

Tény vagy 
vélemény? 
2. mintafeladat

Lázadások Los Angelesben
Tizedik évfolyam

K: Osztályozás,
 Tervezés és fejlesztés
E: Adatok kezelése

IF, V, M, KG, É

Tény vagy 
vélemény? 
3. mintafeladat

A természet számokban
Tizenkettedik évfolyam

K: Osztályozás,
 Tervezés és fejlesztés
E: Adatok kezelése

IF, V, M, KG, É

Osztályozás 
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban
Hetediktől a tizenkettedik 
évfolyamig

K: Osztályozás és tervezés
E: Információk kezelése,
 Magyarázat

IF, V, KG, É

Osztályozás 
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban
Nyolcadik és kilencedik 
évfolyam

K: Osztályozás,
 Tervezés és fejlesztés
E: Információk kezelése

IF, V, KG, É

Osztályozás 
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése
Nyolcadik és tizenegyedik 
évfolyam

K: Osztályozás, 
 Ok és okozat
E: Magyarázat

IF, V, KG, É

Fényképek 
elemzése 
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba
Hetedik évfolyam

K: Osztályozás
E: Vizuális fejlesztés,
 Földrajzi kifejezések
 elsajátítása

IF, V, M, KG, É

Fényképek 
elemzése 
2. mintafeladat

A városi területhasználat 
modelljei
Tizenkettedik évfolyam

K: Osztályozás
E: Vizuális fejlesztés

IF, V, M, KG, É

Fényképek 
elemzése 
3. mintafeladat

A turizmus hatásai
Tizenkettedik évfolyam

K: Fejlesztés
E: Vizuális fejlesztés,
 Adatok kezelése

IF, V, M, KG, É
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Bevezetés

Ez a könyv a földrajzról szól, de más szemszögből, mint eddig megszokhattuk. 
A földrajz egy pompás, rendkívül izgalmas tantárgy – legalábbis annak kellene 
lennie. Megközelítésünkben minket elsősorban nem a földrajz érdekel, hanem 
a gyerekek tanulása. A földrajz nem cél vagy önmagában álló dolog: a földrajz 
egyfajta világnézet, ami annak megfelelően változik, ahogyan a tudásunk és a 
gondolkodásunk változik. A földrajz tantárgy létezésének oka ennek következ-
tében nem az, hogy önmagáért tanuljuk meg, hanem sokkal inkább a tanulást 
kell tanítania.

A könyv azért íródott, hogy segítsen a tanároknak eltávolodni az olyan kije-
lentésektől, mint „A diákoknak azt kellene megtanítani, hogy…”, segítsen elsza-
kadni attól a nézőponttól, amely szerint a földrajz egy nagy adag tudás, amit 
egyszerűen csak át kell adni a diákoknak, és hogy elszakadjunk az olyan semmit-
mondó kétoldalas leckéktől, amelyek „Vizsgáljuk meg!” felkiáltással zárulnak. 

Azokat a tanárokat akarjuk segíteni, akik:
• NEM SZERETNÉK, hogy a tanulóik unatkozzanak, hanem inkább motiváltak 

legyenek;
• AZT SZERETNÉK, hogy a diákjaik független tanulók legyenek, akiket izgat a 

tanulás;
• AZT SZERETNÉK, hogy a tanulók kérdezzenek (még akkor is, amikor nem tud-

juk a választ);
• AZT SZERETNÉK, hogy a tanulók olyan dolgokat mondjanak, amire azt mond-

juk „Hmmm …. Ez még soha nem jutott eszembe”;
• AZT SZERETNÉK, hogy a szülők azokról a tanórákról kérdezzenek, amelyekről 

a gyermekük otthon mesélt.

Ezért ez a könyv a szakmai fejlődésről is szól. Úgy vettük észre, ahhoz, hogy a 
módszereink hatékonyan működjenek, kockáztatnunk kell, fejlődnünk, és 
többet kell megtudnunk arról, hogyan tanulnak a diákok.

A módszerek születése

A bemutatott módszerek közül több elméleti alap nélkül született. Néhányuk 
eredeti, néhányat máshonnan kölcsönöztünk, de továbbfejlesztettük őket, hogy 
az órákat még izgalmasabbá tegyék. Mindegyiket sokszor kipróbáltuk, néhányat 
akár több tucatszor is. Előfordult, hogy nem volt sikerük, de általában a legtöbb 
diák élvezte őket. A tanulók többsége szereti, ha gondolkodásra vannak késztet-
ve, legalábbis, ha már megbarátkoztak ezzel a tevékenységgel.

Idővel egyre többet gondolkoztunk és többet olvastunk. Észrevettük, hogy a 
módszerek nem pusztán érdekesebbé teszik az órákat. Nem csak azt tanultuk 
meg, hogyan és miért működnek. A tapasztalatok alapján jobban kihasználhat-
juk a bennük rejlő lehetőségeket. Ez segített abban, hogy létrehozzuk a brit Nem-
zeti Alaptanterv rendeletei által teremtett uniformitás ellenpontját.

A módszerek mintafeladatait iskolában tanító tanárok írták, néhányuk 
tapasztalt vezetőtanár, mások csupán néhány éve tanítanak, ketten pedig csak 
idén kezdték el a munkát. Mindannyian szoros kapcsolatban álltunk és állunk a 
Newcastle-i Egyetem Pedagógiai Tanszékével, mindannyian részt vettünk a ta-
nári posztgraduális képzésben, vagy mentorok voltunk a tanártovábbképző kez-
deményezésben. Sokféle diákot tanítunk: 11–16, 11–18, 13–18 éveseket, hátrá-
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Bevezetés8

nyos helyzetűeket, vagy jobb körülmények között élőket. Tanítunk egyházi 
iskolákban, belvárosban, külvárosban, régi bányászközösségekben és egy új  ipari 
városban is. Ez sokat elárul a módszerek  differenciálhatóságáról. Emellett azt 
is megerősíti, hogy a módszerek és tananyagok MŰKÖDNEK.

Alkalmazási szintek

A könyv négy különböző szinten alkalmazható. Minél magasabb ez a szint, annál 
erőteljesebb a diákok fejlődése. Ugyanakkor a magasabb alkalmazási szinteken 
egyre szükségesebbé válik, hogy mi magunk átalakítsuk a feladatot, ami időt és 
erőfeszítést igényel.

1. szint
Változtatás nélkül használhatjuk a fénymásolható anyagokat, hogy általuk érde-
kesebbé és gondolkodtatóbbá tegyük az óráinkat.

2. szint
Az összes módszer rugalmas és könnyen adaptálható, továbbá különböző élet-
korú és képességű csoportokkal dolgozva is használható. Ennek demonstrálásá-
ra mindegyik módszert, a téma és az életkor változtatásával három mintafelada-
ton keresztül mutatjuk be. A mintafeladatok közül számos ugyanakkora sikerrel 
használható hetedik évfolyamosokkal és 12–13. osztályosokkal (Level A, azaz az 
emelt szintű érettségire készülő diákok Nagy-Britanniában) is, csupán apró át-
alakítások szükségesek. A kobe-i földrengéssel foglalkozó Rejtélyt, amit a Tan-
tervi és Értékelési Hatóság (jelenleg Minősítési és Tantervi Hatóság) 3. Képzési 
szakasz „Választható feladatok és tesztek” című kiadványában találtam, a föld-
rajz tantervben hetedikesekkel is felhasználtuk. A sablonok és a módszerek más 
témák oktatása során is alkalmazhatók.

3. szint
A harmadik alkalmazási szinten a tapasztalatok megvitatása következik. 
Ehhez a részhez két fő kérdés kapcsolódik: 

• „Milyen válaszra/megoldásra/eredményre jutottál?”, amelyek mellett to-
vábbi kérdésekkel nyílt, határozott válaszra bátorítjuk a diákokat, a többie-
ket pedig arra sarkalljuk, hogy hozzászóljanak, bekapcsolódjanak és kér-
dezzenek. 

• „Hogyan oldottad meg a problémát/Hogyan csináltad?”, amivel rávesszük 
a diákokat, hogy a gondolkodásukról beszéljenek. A gondolkodást és a gon-
dolkodásról való beszélést metakogníciónak nevezzük. Ezen keresztül 
a diákok betekintést nyernek a gondolkodásba és a tanulás folyamatába. 
Ez segít megértetni velük a fő földrajzi fogalmakat, amelyek más kör-
nyezetbe is áthelyezhetők. Elismerjük, hogy a tapasztalatokat nagyon 
nehéz jól megvitatni, különösen első alkalommal, és lehet, hogy olyankor 
újra úgy érezzük magunkat, mint aki most kezdte a tanítást. Ezen a szinten 
a tanár szakmai tudása már igazán fontos összetevő. A tapasztalatok meg-
vitatásával kapcsolatban további útmutatást találhatunk a Gondolkodtató 
földrajz II. című munkában, valamint Leat és Kinninment 2000-ben írott 
könyvében. 

4. szint
A 3. szintig egyértelműen a tanmenet és a tanári készségfejlesztés iskolai irány-
elveit követjük. Ha azonban a gondolkodás tanítását száz százalékosan hatékony-
nyá akarjuk tenni, akkor olyan tanítási felfogásra van szükségünk, ami egy 
munka csoportnál vagy tanári karnál messzebbre nyúlik. Változtatásokra van 
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szükség például az értékelés irányelveiben és gyakorlatában, a tanulók olvasá-
sában és írásában, és a tanterv egy integrált, egész iskolát bevonó megközelíté-
sében. Ez nagy kihívást jelent, de egyre több iskola alakít ki jelentős tanítási és 
tanulási irányelveket.

Ez a könyv elsősorban azoknak íródott, akiket az első és második szint érdekel. 
A módszerek bemutatása során ezekkel a szintekkel foglalkozunk, némi útmu-
tatást adva arra is, hogyan kezdjünk a tapasztalatok megvitatásának (3. szint). 
A könyv utolsó része (175–182. oldal) azoknak szól, akik szeretnének részlete-
sebben megismerkedni a 3. és 4. szinttel.

Nem érezzük problémának, hogy a könyvben megjelenik néhány tantervfej-
lesztéssel és tanulással kapcsolatos elmélet is. A tanítás túl sokáig sodródott a 
haszonelvű, közvetítő szerepre koncentráló mentalitás felé. Ennek egyik veszélye, 
hogy a szakmát nagyon sebezhetővé teszi a politikusokkal, ráerőszakolt tanterv-
vel és Oktatási Követelmények Hivatalának értékelésével szemben. 

A gondolkodásra tanítás tanterve lehetővé teszi, hogy ellenálljunk a 
politikai viták viharainak, hiszen a tanárok tudják, mi az, ami működik, és miért. 
Emellett továbbra is irányítani tudjuk a folyamatot úgy, hogy közben igazodunk 
a külső körülményekhez is. Tudjuk, hogy mindenki elfoglalt, sok a papírmunka, 
de a tanárok számára a tanulás megértése prioritás kell legyen, különben a szak-
mai fejlődés iránti törekvéseink kudarcot vallanak. Az orvosoktól elvárjuk, hogy 
sokat tudjanak az élettanról, a betegségekről és a gyógymódokról – a tanároknak 
pedig azzal kell tisztában lenniük, hogyan vehetik rá a diákokat a tanulásra.

Bizonyos mértékig az oktatási rendszer is abba az irányba halad, amerre a 
Gondolkodtató földrajz munkacsoport. A brit tanterv 3. képzési szakaszának az 
Oktatás és Tanulás az Alapvető Tantárgyakban (OTAT) programja a földrajzot 
is tartalmazza. Ez a program magába foglalja a gondolkodási készségeket is. Ezt 
a felfogást erősíti a felülvizsgált Brit Nemzeti Tanterv is, amely előírja, hogy 
minden tantárgynak erősítenie kell a következő gondolkodási készségeket:

• Információfeldolgozó készségek
 Ezek felkészítik a diákokat arra, hogy releváns információkat keressenek 

és találjanak, hogy ezeket kiválogassák, rendszerezzék, csoportosítsák, sor-
rendbe rakják, összehasonlítsák, és elemezzék a rész-egész kapcsola-
tokat.

• Magyarázó készségek
 Segítségükkel a diákok meg tudják magyarázni a különböző véleményeket 

és tetteket, hogy következtetéseket vonjanak le, pontosan, szabatosan meg-
fogalmazva az álláspontjukat. A véleményüket és döntéseiket logikus gon-
dolkodással, a tényekre alapozva alkotják meg.

• Vizsgálati készségek
 E készségek segítségével a diákok releváns kérdéseket tesznek fel, problé-

mákat vetnek fel vagy határoznak meg. Képesek megtervezni, hogyan ke-
ressék a válaszokat. Fel tudják mérni a lehetséges következményeket és 
eredményeket. A következtetéseket több oldalról megvizsgálják, és az el-
képzeléseiket, ötleteiket képesek tovább fi nomítani.

• A kreatív gondolkodás képessége
 Segítségükkel a diákok új dolgokat képesek kitalálni, vagy a régi ötleteket 

még jobbá tudják tenni. Hipotéziseket alkotnak, használják a képzeletüket, 
és új, innovatív megoldásokra törekednek.

• Értékelési készségek
 Segítségükkel a diákok képesek az információk értékelésére, meg tudják 

ítélni az olvasott, hallott vagy megtett dolgok értékét. Meg tudják ítélni a 
saját vagy társaik munkáját, ötleteit, és bíznak saját értékítéletükben.
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2001 szeptemberétől az Oktatás és Tanulás az Alapvető Tantárgyakban (OTAT) 
program elvárásai egyre több helyen jelentek meg Nagy-Britanniában, ami arra 
késztette a földrajztanárokat és a szakmódszertanosokat, hogy a gondolkodásra 
tanítást felhasználják munkájukban. A bevezetés időszakában a földrajztanárok 
(és a történelemtanárok) a Gondolkodtató földrajz munkacsoport módszereit 
arra használták, hogy a korábbi módszereket támogassák a gondolkodási kész-
ségekkel, és ezáltal vezető szerepük legyen iskolájukban az új megközelítések 
terén. A módszerek terjedése egyre több lehetőséget teremt az élenjáró, innova-
tív tanári munkaközösségek számára.

Az OTAT mindezek mellett tananyag-fejlesztési és felzárkóztató képzéseket 
is kínál, amelyek fontosak a tanárok számára ahhoz, hogy a könyvben bemutatott 
módszereket a 3. és 4. alkalmazási szinten is használhassák. A földrajztanárok-
nak meg kell ragadniuk az OTAT (amely a tanulás értékelését is tartalmazza) 
nyújtotta lehetőségeket arra, hogy bemutassák, képesek hozzájárulni a diákok 
intelligens, rugalmas és független ismeretszerzéséhez.

Az 5. oldalon a mintafeladatok tartalomjegyzéke a következő rövidítésekkel 
jelzi, hogy egy-egy módszer melyik, a Brit Nemzeti Alaptantervben meghatáro-
zott készségre épít:

IF Információfeldolgozó készség
M Magyarázó készségek
V Vizsgálati készségek
KG A kreatív gondolkodás képessége
É  Értékelési készségek

Érdemes hangsúlyozni, hogy ennél sokkal több készséget használnak a diákok 
és a csoportok, amikor az egyes módszereket alkalmazzák.

A mintafeladatok használata

Mindegyik módszert három mintafeladatban mutatjuk be, amelyeket különböző 
korú és képességű osztályokkal dolgozva találtunk ki és alkalmaztunk. Ez is bi-
zonyítja a mindegyik módszerben benne rejlő rugalmasságot, habár a célok és a 
módszerek eredményei az osztályok életkorának és képességeinek függvényében 
változnak. Például, ha egy rejtélyt egy hetedik évfolyamos csoporttal használunk, 
az valószínűleg ugyanolyan mértékben fejleszti az intellektuális képességeiket, 
mint amennyire a tudásukat. Ha egy haladó szintű csoporttal használjuk a rej-
télyt, akkor inkább a döntéshozatalhoz és a képzés végén írandó adatértelme zési 
záró dolgozathoz szükséges készségeik fejlesztésére koncentrálunk. Azonban ne 
érezzük magunkat kellemetlenül, ha egyszerűen csak egy nagyobb kihívást je-
lentő órát szeretnénk a diákoknak tartani, amely saját magunknak egy kicsit 
izgalmasabb a szokásosnál. A módszereket már önmaguk miatt is megéri alkal-
mazni.

A stílus
A könyv írása során meg kellett hoznunk néhány nehéz döntést, mert ez a könyv 
nagyon más, mint az eddigi szakkönyvek. Kilenc tanár vett részt a Gondolkod-
tató földrajz megírásában. Az összes módszer leírását úgy szerkesztettük meg, 
hogy terjedelmében és stílusában legyen valamiféle összhang, de szándékosan 
nem lettek ugyanolyanok. Reméljük, hogy ez azt a benyomást kelti majd az ol-
vasóban, hogy a tervezésben és kivitelezésben az egyéniségünknek és a saját 
szakmai képességeinknek is helye van. Ezért néhány leírásban nagyobb fi gyelmet 
szenteltünk a bevezetésnek, néhol az irányításnak, míg máskor a tapasztalatok 
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megvitatásának, attól függően, hogy az azt író tanár mit emelt ki. Nem próbál-
tunk úgy tenni, mintha minden zökkenőmentesen ment volna. Reméljük, senkit 
sem csüggeszt el, ha az első próbálkozásai nem járnak fényes sikerrel. Idővel 
mindenki meg fogja tanulni, hogyan használhatja hatékonyan a módszereket. 
Mindamellett reméljük, hogy a könyvben bemutatott izgalmas helyzetek, a meg-
döbbenés, az éleslátás és az igazi tanulás meggyőz arról, hogy ez valóban föld-
rajz: másképp. A módszerek alkalmazásáról adott beszámolók adnak néhány 
támpontot ahhoz, hogy elkerüljük az előre látható buktatókat, és hogy komolyan 
átgondoljuk azokat a témákat, amelyeken a csoportjainkkal dolgozni fogunk. 
Nem tudunk tökéletes sablonokat adni, amivel azonnali siker érhető el. Remél-
jük azonban, hogy hasznos alapanyagokkal és eszközökkel látjuk el a könyv ol-
vasóit, amelyekkel a tanárok el tudják érni céljaikat.

A „diák” és „tanuló” szavak változatossága a mintafeladatok során a tanárral 
dolgozó csoporttagok életkorára utal.

Néhány példában a tanár múlt időben írja le, hogy mit csinált. Máskor azt 
írja, ezt „kellene csinálnunk”. Ez annak a jele, hogy a tanár már többféle környe-
zetben, számos alkalommal használta a módszert, és sokkal magabiztosabb a 
tanácsok általánosításakor. A korábbi kevesebb tapasztalatot, így kevesebb ma-
gabiztosságot is sugall.

Logikai alapok
Ezt a fejezetet általános bevezetésként írtuk minden módszerhez. Tág képet ad 
a módszer értékéről és/vagy a tanár személyes motivációjáról. Nem azért íródott, 
hogy meggyőzzük az olvasót egy-egy konkrét megközelítés hibátlan voltáról. 
Sokkal inkább azért, hogy segítsen elgondolkozni a módszer jelentőségéről és 
erejéről − miközben megfi gyeljük a diákokat feladatmegoldás közben, illetve a 
tapasztalatmegbeszéléskor.

A mintafeladatok címei

Háttér
Megadja az osztály hátterét és a témakört, amelyhez a módszert használtuk. Ad 
némi támpontot a korábban vett anyagról, továbbá néhány, az osztályra jellem-
ző információt is. A legtöbb esetben nem lényeges a korábbi anyaghoz való kap-
csolódás. Ami korábban történt, az befolyásolhatja a feladat megvalósításának 
módját és a végeredményét is. Például az Életre keltett grafi kon használ ható 
egy anyagrész végén, hogy segítsünk a diákoknak kapcsolatot találni a külön álló 
tudáselemek között, de használhatjuk a témakör elején is, hogy motiváljuk az 
osztályt, és hogy kérdéseket vessünk fel, ami akár egy későbbi vizsgálat alapját 
is jelenheti.

Nem adunk meg a viselkedésre vonatkozó konkrét célkitűzéseket, mert úgy 
érezzük, hogy a feladatok nem illeszthetők egy lineáris tanulási modellbe, és 
nincsenek előre meghatározható viselkedési kimenetei. Nagyon nehezen mond-
ható meg előre, hogy mit fognak megtanulni a tanulók. Tanulási tapasztalatokat 
nyújtunk, és a tapasztalatok megvitatásának céljai között szerepel, hogy kiderít-
sük és segítsünk felismerni, hogy mit is tanultak. Célunk az is, hogy meg-
nevezzük és bemutassuk, hogy a tanult dolog miért fontos, és hogyan kapcsoló-
dik a témához. Ezért inkább lehetséges tanulási eredményekről szeretünk 
beszélni. Segít, ha van némi elképzelésünk arról, hogy mit tanulhatnak, de fel 
kell készülnünk nem várt dolgokra is. Nem azt mondjuk, hogy nem szabad, vagy 
nem kellene célokat kitűznünk az órára, ha ezeket az anyagokat használjuk, in-
kább azt állítjuk, hogy sajátosságaik az adott helyzettől függenek.
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Előkészületek
Ebben a részben arra adunk javaslatokat, mit kell tennünk az óra előtt, hogy 
később minden gördülékenyen menjen, és a lehető legnagyobb esélyünk legyen 
a sikerre. Ez nem mentesít az alól, hogy valamilyen mértékben megtervezzük az 
órát. Ezek a módszerek és mintafeladatok nem feladatlapok vagy tankönyvek, 
amiket csak kiosztunk a diákoknak, és gondolkodás nélkül használhatunk. Nem 
„tanárbiztosak”. Szeretnénk, ha néhányan átírnák az anyagok egy részét, hogy 
jobban illeszkedjenek az adott helyzethez. Ha valami új és más dologba kezdünk,  
újra kell kezdenünk mindent, és nem szabad mindent magától értetődőnek ven-
nünk. Kicsit konkrétabban a következőket kell tennünk:

• gondoljuk végig a Bevezetést;
• írjuk le előre, milyen utasításokat adunk majd az órán, és akár hivatkoz-

zunk is ezekre a feladat közben;
• gondoljuk végig, hogyan irányítsuk úgy a feladatot, hogy lehetőleg minél 

jobban segítsük és bátorítsuk a diákokat anélkül, hogy túlságosan beavat-
koznánk az önálló munkába;

• tervezzük meg a tapasztalatok megvitatását (így legalább lesz rá vala-
mennyi időnk), gondoljuk végig, milyen kérdéseket teszünk fel a diákok-
nak, és milyen válaszokat adunk majd a diákok megjegyzéseire vagy a fel-
vetéseikre;

• készüljünk ellenőrző feladattal is.

Bevezetés
Első alkalommal, amikor egy új módszert alkalmazunk, lehetséges, hogy az osz-
tályt meg kell arról győznünk, hogy elfogadják a módszer fontosságát és a meg-
oldásához szükséges erőfeszítéseket. Különösen így van ez akkor, ha korábban 
elsősorban olyan, csak a helyes válaszokra koncentráló óráik voltak, amelyek 
nem jelentettek számukra túl nagy kihívást. A könyv módszerei miatt esetleg 
kellemetlenül érezhetik magukat a diákok, hiszen újak és szokatlanok számukra. 
A fejezet angol címe nem véletlenül launching, azaz (be)indítás: ezzel is utalni 
akartunk a módszerek és az egyes járművek elindítása közötti hasonlóságra. 
Ahogy a hajó a partról lecsúszva lendületet vesz, amikor a rögzítést kioldjuk, 
ugyanúgy indítjuk be a diákok gondolkodását is. A gondolkodás természetes 
dolog, amit általában rendkívül élvezünk – hacsak nem tartunk tőle valamiért. 
A hajó a vizet elérve egy új közegben találja magát, és szerencsés esetben szaba-
don és függetlenül úszik a felszínen – a diákok is elkezdenek szabadon, önállóan 
gondolkodni, miközben a feladattal dolgoznak. A tapasztalatok megvitatása 
olyan, mint amikor a hajót ellátjuk a megfelelő legénységgel és felszereléssel (a 
diákok esetében gondolkodási módszerekkel és alapokkal – ezáltal képessé vál-
nak az önálló gondolkodásra!), hogy készen álljon a tenger átszelésére. Mint azt 
látni fogjuk, mindehhez nem elég egyetlen tanóra – a hajót újra és újra be kell 
indítanunk. A beszámolókból látható, hogy egyes osztályoknál erre szükség volt, 
míg másoknál nem, hiszen az „ő hajójuk már vízen volt”, már többször találkoz-
tak a módszerrel. 

Utasítások
Ebben a részben áttekintjük azokat az utasításokat, amelyekkel elkerülhetünk 
néhány buktatót. Nem szabad egyszerre a diákokra zúdítanunk az összes inst-
rukciót. A próbák során néhányat felírtam a feladatlapokra, ezek a kötetben is 
megtalálhatók, de minden más esetben szóban hangoztak el az utasítások.

A feladat irányítása
Talán a leghasznosabb tanács az, hogy gondoljuk át, mik a szándékaink a fel-
adattal. Foglalkoznunk kell a tartalom megtanulásával, hiszen a feladatok nem 
ismeretmentesek, így ezt fi gyelembe kell vennünk. De összességében inkább a 
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diákok önálló tanulóvá fejlesztésével foglalkozzunk. Ha túl gyakran, vagy szük-
ségtelenül avatkozunk a munkájukba, azzal akadályozzuk a fejlődésüket; de ha 
hagyjuk őket elakadni, akkor nem fognak fejlődni, és frusztráltak lesznek. Ezt a 
nem könnyű középutat hívják kontingens tanításnak. Éppen csak annyi tá-
mogatást adjunk, amennyi arra ösztönzi a diákokat, hogy dolgozzanak a felada-
ton, és tanuljanak. Ne segítsünk túl sokat, mert akkor csak mankónak használnak 
minket, és nem tanulnak semmit (egy másik szó, amit ehhez hasonló összefüg-
gésben gyakran használnak, a megerősítés). Mindegyik módszer leírása tar-
talmaz hasznos tanácsot arra, hogy az adott módszert hogyan tudjuk jól és ered-
ményesen használni.

A tapasztalatok megvitatása
A gondolkodásra való tanításnak ezt a részét a legnehezebb jól végezni, ugyan-
akkor ez a legfontosabb. El kell döntenünk, hogy az óra nemcsak érdekes volt-e 
(önmagában jó), de sikerült-e messzebbre mennünk, és képessé tenni a diákokat, 
hogy megszilárdítsák a tanultakat, és más környezetben is alkalmazzák azokat 
– ez a multiplikátor tényező.

Nem mindegyik mintafeladatnál találunk részletes leírást a tapasztalatok 
megvitatásáról: vagy a fejezetet író tanár érezte úgy, hogy nem illik oda, vagy a 
körülmények, például az időhiány, így hozták. A cél eléréséhez hasznos itt meg-
említenünk a tapasztalatok megvitatásának négy lehetséges formáját:

• hosszan kifejtve magyaráztassuk el a tanulókkal a válaszukat/megoldá-
sukat;

• kérdezzük a tanulókat azokról a mentális folyamatokról, amelyek a feladat 
végrehajtása vagy egy problémával való megbirkózás közben mentek vég-
be bennük;

• kérdezzük a tanulókat az érvelés során felhasznált sablonokról, vagy ame-
lyek a beszélgetés közben bukkantak fel (ez a kettő alkotja a gondolko-
dásról való gondolkodást vagy metakogníciót);

• hívjuk fel a tanulók fi gyelmét más olyan helyzetekre és környezetre, ahol 
ugyanez az érvelés szintén megállja a helyét. Ezek származhatnak más föld-
rajzi témából, másik tantárgyból, vagy a mindennapi életükből. Ezt nevezik 
a tudáselemek összekötésének, és a célja az, hogy a földrajzórán ta-
nultakat máshol is hasznosítsák.

Mindenki, aki hozzájárult ehhez a könyvhöz, a tapasztalatok megvitatását ne-
héznek találta, s ennek számos oka volt. Néhány közülük logisztikai jellegű (azaz 
nehéz beilleszteni ezt a részt egy sűrű és rövid órába), néhány pedig intellektu-
ális (azaz nehéz a diákoknak belekezdeniük). Ezért a könyv szerzői a tapasztala-
tok megvitatásának törekvéseit igyekeztek visszafogni; ugyanakkor reméljük, 
hogy sikerül némi segítséget nyújtani abban, hogyan érdemes csinálni, vagy leg-
alábbis elkezdeni.

Ellenőrzés
Sok módszernél találhatunk valamilyen ellenőrzési feladatot a mintafeladat vé-
gén. Az ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos döntést az adott lecke vagy fejezet 
céljának megfelelően kell meghoznunk. Gyakran problémát okoz, hogyan ala-
kítsunk át egy jó gondolatmenetet írásos formává. Ezzel kapcsolatban tanácsot 
kaphatunk Christine Counsell Történelmi gondolatmenetek (1997) című művé-
ben, ami jól használható a földrajzban is.

A módszer alkalmazása
A három mintafeladat után találhatunk néhány általános tanácsot ahhoz, hogyan 
használhatjuk a módszert a földrajztanítás során más témák esetében, például 

4foldrajz_gondol_1-1.indd   134foldrajz_gondol_1-1.indd   13 2011.03.28.   21:17:192011.03.28.   21:17:19



Bevezetés14

melyek lehetnek a megfelelő témák, forrásanyagok, hogyan írjunk segédanyagot, 
melyek a feladatok és az utasítások lehetséges változatai.

Záró gondolatok
E részben arról írtunk, hogy a könyv szerzői mit tanultak az adott módszer hasz-
nálata révén. A módszerek használata – függetlenül attól, hogy milyen sikerrel 
tettük ezt – már önmagában a szakmai fejlődés egyik megnyilvánulása. Itt talá-
lunk néhány megjegyzést arról, hogyan próbálhatjuk meg rávenni a kollégákat 
is a módszerek használatára.

A gondolkodásra tanítás és a Brit Nemzeti Alaptanterv

A 2000-ben bevezetett, a 3. Képzési Szakasz módszereihez kapcsolódó Brit Nem-
zeti Alaptanterv öt fő gondolkodási készséget határoz meg, amelyeknek minden 
tantárgyban meg kell jelenniük. A lista vitatható, ugyanakkor a belátható jövőben 
a tanítás és tantervkészítés gerincét alkotja.

Az 5. oldalon a mintafeladatok jegyzéke segíthet megterveznünk, hogyan 
használjuk a könyv segédanyagait.
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Kakukktojás

Logikai alapok

Sok játék kitűnő keretet jelent a gondolkodásra serkentő módszerekhez, hiszen 
többnyire élvezetesek, és gondolkodásra késztetik az embert. Érdemes tudni, 
hány fontos készséget kell ahhoz alkalmazni, hogy valaki jól játssza a Monopolyt, 
a bridzsről már nem is beszélve. A Kakukktojás a jó játékok között van, és 
ráveszi a diákokat, hogy gondolkozzanak a dolgok jellegzetességein.

Ha valaki nem tudja azonosítani egy jelenség legfontosabb tulajdonságait, 
akkor nem tudja azt megfelelően csoportokba és osztályokba sorolni, nem fogja 
jól körülírni, netán más, hozzá kapcsolódó fontos információval összekapcsolni. 
Ezért a legfontosabb feladatunk: az osztályozás.

Ez a módszer nagyon egyszerű formát követ; arra kérjük a diákokat, hogy 
válasszák ki a kakukktojást egy listáról. Látni fogjuk, az alapötletnek számos 
változata létezik. Kiindulópontként használhatjuk a módszert egy téma kezdé-
sekor, hogy lássuk mi az, amit a diákok már tudnak. De ennél hatékonyabb zá-
rásként, hogy értékeljük és átnézzük a feldolgozott fejezetet.

A módszer előnyei és erősségei a következők:
• a diákok jobban megismerik a kulcsszavak jelentését, amik azokhoz az is-

mertetőjelekhez kapcsolódnak, amelyek segítenek kiválasztani a Kakukk-
tojást (például folyamatok, felszínformák, erózió, akkumuláció, jellemzők, 
okok és következmények). Az, hogy javul ez a készségük, nagyon fontos az 
ismétlés során, mert segít a tanulóknak megérteni a vizsgakérdéseket;

• a diákokat arra bátorítjuk, hogy elsősorban a hasonlóságokat és különbsé-
geket vegyék észre a kulcsfogalmak között, és ne úgy tekintsenek rájuk, 
mint összefüggéstelen szavak halmazára. Ennek eredményeként jobban 
átlátják a témát;

• jó szórakozás, és a tanárt ugyanúgy gondolkodásra készteti, mint a diákokat;
• gyorsan, akár 10-15 perc alatt kivitelezhető, a diákok sokféleképpen foglal-

koztathatók (használható kiegészítő feladatként azokkal, akik gyorsan vé-
geztek, páros feladatként az óra egyik részében, de akár mint egész órát 
kitöltő tevékenység is);

• mivel a Kakukktojás elég könnyen játszható, igazán érdemes hallgatni 
a diákokat – így jobban megismerjük, hogyan gondolkodnak;

• könnyen elmagyarázható a kollégáknak.

A csoportosítás alapvető 
készség, hiszen minden 
más készség elsajátítása 
ezen alapszik.

Nagyon lényeges, 
hogy jól ismerjék 
a diákok a szakkifeje -
zéseket – ezt a brit tan-
terv is előírja, és persze 
elengedhetetlen a jó 
vizsgaeredményhez is.

Ahhoz, hogy sikeresen 
meg tudjuk vitatni 
az óra tapasztalatait, 
elenged hetetlen, hogy 
odafi gyel jünk a diákok 
mondataira.
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Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek

A könyvben bemutatott 
módszereket szakmai 
belátásunk szerint 
átdolgoz hatjuk, de 
ügyeljünk arra, hogy ez 
ne vezessen odáig, hogy 
túlzottan leegyszerűsítjük 
a feladatokat (lásd 
a  176. oldalt).

Ez a metakogníció 
egyszerű alkalmazása
– a diákok elgondolkod-
nak a tanulásról (lásd 
bővebben a 176. oldalon).

Ezt a részt értelmezhetjük 
úgy is, hogy azzal, hogy 
felvezetjük a feladatot, 
segítünk a diákoknak 
megérteni, 
általánosságban véve 
milyen haszna lehet 
annak, amit csinálnak.

Háttér

Ezt a feladatot vegyes képességű hetedikes osztállyal csináltam, egy, a folyómed-
rekről és az árvizekről szóló tananyagrész végén. Az alapjában véve hangoskodó 
és eleven társaság időigényessé tette a velük folytatott munkát, emellett az osz-
tályban néhány tanulónak jelentős tanulási nehézségekkel kellett megküzdenie. 
A téma során a tanulók már tanultak a folyók vízgyűjtőjének jellegzetességeiről, 
a víz körforgásáról, a víz mozgásáról és az árvíz okairól és következményeiről (a 
brit tanterv 8a és 8b szakaszai). A feladatot eredetileg egyszerű fogalmi tesztnek 
szántam, ami arra is alkalmas lett volna, hogy megtudjam, a diákok mennyire 
képesek összekapcsolni egymással a szakszavakat. Végül ennél sokkal több ered-
ménye lett.

Előkészületek

A játékhoz nagyon kevés tényleges előkészületre van szükség a feladatlap sok-
szorosításán kívül. Át kell gondolnunk a feladatokat, amiket használni fogunk, 
és a szógyűjteményeket, amelyeket a tanulóknak adunk, hogy el tudjuk dönteni, 
melyik lesz közülük a kakukktojás, és miért. (Előfordulhat, hogy a diákok olyan 
alternatívát találnak, ami szintén helyes.) Dolgozzuk ki a válaszokat, és ha nem 
vagyunk megelégedve a szócsoportokkal, nyugodtan változtassuk meg őket.

Az alapfeladaton kívül öt változatot dolgoztam ki, ezeket is fi gyelembe vehetjük 
az órára való felkészülés során:

• Ötletgyűjtés, a szavak összegyűjtése a játék elején. Használjuk a táblát, 
de jól áttekinthető legyen, amit felírtunk. Ezt a változatot valószínűleg cél-
szerű későbbre hagyni, amikor már gyakorlottabbak vagyunk.

• „Gyorstüzelés” körök. Kérjük meg az osztályt, hogy mindannyian egy-
szerre egy szócsoporton dolgozzanak, lehetőleg minél kevesebb idő alatt 
elvégezve a feladatot.

• Hozzáadás. Ha a diákok már megtalálták a Kakukktojást, kérjük meg 
őket, adjanak még egy olyan szót a listához, ami valamilyen szempontból 
összekapcsolható a többivel. Így ha például a vízesés, oldódás és folyóka-
nyarulat szavakat kapták, a tanulók általában az oldódás szót választják 
Kakukktojásnak, annak alapján, hogy az egy folyamat, nem pedig egy 
felszínforma; így most egy új felszínformát kell hozzáadniuk a listához.

• A tanulók saját szócsoportot készítenek.
• A lista összes szavának csoportokba sorolása.

Nem kell az összes feladattípust felhasználnunk, hiszen ezek egymás továbbfej-
lesztett változatai, amelyek segítik a tanulókat, hogy fejlesszék készségeiket, és 
jobban megértsék a folyamatokat.

Bevezetés

A feladat bevezetéseként azt mondtam a tanulóknak, hogy egy játékot fognak 
játszani szavakkal, amelyek a tanult témával kapcsolatosak. Természetesen (ha 
már használtuk), utalhatunk az Osztályozás feladatra (lásd a 130. oldalon), és 
azt is mondhatjuk a tanulóknak, hogy a saját kiváló csoportosító készségeiket 
fogják használni. Nagyon hasznos megoldás lehet, viszont kicsit több előkészü-
letet igényel, ha felemelünk egy almát, egy banánt, egy kis szőlőt és egy sárgaré-
pát, majd megkérdezzük, hogy melyik a Kakukktojás. Ha a várt választ kapjuk, 
azaz sárgarépát, hangsúlyozhatjuk nekik hogy mindegyik ehető, tele vitaminok-

Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek
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Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek

kal, ásványi anyagokkal és színesek (ezek a közös tulajdonságok), de a sárgarépa 
nem gyümölcs, hanem zöldség. Elviccelődhetünk azzal is, hogy milyen butának 
néznének, ha répát tennél a gyümölcssalátába, és így tovább. Hangsúlyozhatjuk 
nekik, ha látjuk a dolgok közötti kapcsokat, amiktől azok csoportot alkotnak, 
bölcsnek és értelmesnek látszunk!

Ebben az esetben a diákok 2-3 percet kaptak, hogy annyi szót gyűjtsenek 
össze az éppen befejezett témával kapcsolatban, amennyit csak tudnak. Ebből a 
táblán egy sugárdiagramot (vagy más néven pókhálódiagramot) rajzoltam. (A ta-
nulók nem használhatták a könyvüket!) Ezután csináltunk 3-4 példát a gyorstü-
zelés változat szerint is, hogy bemelegedjenek, például ilyesmit: 1, 23, 26 – me-
lyik a Kakukktojás? Elég gyorsan megértették, mi a feladat.

Utasítások

• Osszuk ki az előre elkészített szójegyzéket (ami kissé eltér a táblán lévőtől). 
Adjuk oda a feladatlapot a pároknak. Kérjük meg a tanulókat, gyorsan 
olvassák át.

• Olvassuk el az 1. feladatot. Magyarázzuk el, hogy a számok a listán lévő 
szavakra utalnak, és hogy mindenkinek egyszerre kell néznie a feladatokat 
és a listát.

• Magyarázzuk el, hogy mindegyik szócsoport (ahogy a számok mutatják) 
tartalmaz egy „Kakukktojást”, és hogy el kell dönteniük, melyik az. Fontos, 
hogy el tudják mondani, miért az, és hogy egyértelmű, „földrajzos” vála-
szokat várunk, nem pedig vicceseket (néhány diák esetében ilyenek is 
előfordulhatnak). Kérjük meg őket, hogy írják le a válaszukat, és az indok-
lást is.

• Hangsúlyozzuk, hogy fontos, hogy a pár megvitassa a válaszokat, és egyet-
értsenek bennük, mielőtt bármit is leírnának: a pár mindkét tagjának ké-
pesnek kell lennie megmagyarázni a közös válaszukat.

A feladat irányítása

A páros munkát találtam a legmegfelelőbb csoportosításnak. A pár tagjai támo-
gatják egymást, és ehhez a feladathoz nem szükséges egy nagyobb csoport lele-
ményessége. Első alkalommal a diákok hajlamosak a bizonytalanságra, ezért 
bátorításra van szükségük, hogy érezzék, megfelelően végzik a feladatokat.

A feladat ütemezése eléggé rugalmas. Mivel magukra vannak hagyva, a pá-
rok nagyon különböző sebességgel fognak dolgozni, nem azért, mert tétlen-
kednek, hanem azért, mert néhányan jobban átbeszélik a dolgokat, és külön-
böző megoldásokat keresnek. Hagyhatjuk őket a saját tempójukban dolgozni, 
esetleg néha szólhatunk nekik, hogy lépjenek tovább a következő feladatra. 
Mindenképpen kár lenne kihagyni a 4. feladatot, hiszen ez egy magasabb szin-
tű kihívás, ami a korábbi feladatokban megértett ismeretekre és összefüggé-
sekre épít.

Néhány tanuló csak a 3. vagy 4. feladatot csinálta meg, mások az összeset, 
ami egyáltalán nem von le a feladat egészének értékéből. Nem csak helyes vá-
laszokat szerettem volna látni, hanem azt is, hogy alapjában értik az összefüg-
géseket. Néhányan úgy gondolták, hogy ez csak egy játék volt, aminek kevés 
köze van a földrajzhoz, de amikor megbeszéltük a feladatot, meggondolták ma-
gukat.

Ez csupán egyetlen példa 
arra, hogy a beszélgetés 
miként segítheti 
a tananyag megértését 
– lásd a 177. oldalt.
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A tapasztalatok megvitatása

A tapasztalatok megvitatása nem volt hosszú. Átnéztük a válaszaikat, és tisztáz-
tunk néhány téves értelmezést (ami már önmagában is értékes volt). Közben 
vissza-visszatértünk néhány nagyon fontos kifejezéshez (mint például a folya-
matok és a felszínformák, kockázatok, árvízvédelem, magas és alacsony térszí-
nek), amelyek megismerése az óra fő célja volt.

Ellenőrzés

Ez a rész a feladatlapon található meg.

Ez az eredmény szerint 
differenciálásra jelent 
példát.

Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek
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Szójegyzék – A folyóvölgyek és áradások

 1. Párolgás  18. Aszály

 2. Burkolt út  19. Raktározás

 3. Fű  20. Dagályhullám

 4. Faültetés  21. Lejtő

 5. Vízválasztó  22. Tó

  6. Heves eső  23. Csapadék

 7. Vízmozgás  24. Homok

 8. Dagály  25. Erdőirtás

 9. Monszun  26. Tájfun

 10. Növényzet  27. Torkolat

 11. Vízgyűjtő medence  28. Meder

 12. Kondenzáció  29. Felszín alatti víz

 13. Beton  30. Felszíni víz

 14. Urbanizáció  31. Hóolvadás

 15. Gátépítés  32. Emelkedő mederpart

 16. Forrás  33. Átfolyás

 17. Mellékfolyó

Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek

1. segédanyag
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Utasítások

Az alábbiakban olyan kifejezések gyűjteményét kapod, amelyekkel 
a Folyók és árvizek témakörben találkozhattál. Ezek segítségével 
kell megoldanod a következő feladatokat.

1. feladat
A pároddal együtt nézzétek át a számsorokat: mindegyik a szólista 
egy-egy eleméhez tartozik. Keressétek ki a megfelelő szavakat, és 
írjátok le őket a füzetetekbe! Ezt követően próbáljatok meg rájönni, 
hogy a csoportokban melyik lehet a kakukktojás. Húzzátok alá azt 
a szót, amelyik szerintetek nem illik a többi közé, és írjátok le, mi-
ért az a kakukktojás, és mi kapcsolja össze a másik kettőt!

A csoport 2 13 3
B csoport 4 15 6
C csoport 8 27 31
D csoport 22 10 25
E csoport 1 12 14
F csoport 30 11 29
G csoport 14 20 32
H csoport 31 20 8
I csoport 23 28 17
J csoport 5 16 19

2. feladat
Most, hogy látjátok az összefüggéseket, tudtok-e találni még egy-
egy szót a listáról, amit hozzá tudtok adni a fenti csoportok mind-
egyikéhez úgy, hogy mind a háromban legyen valami közös, de a 
Kakukktojás nem változik? 

3. feladat
Egyéni feladat következik. Most rajtatok a sor, hogy új csoportot 
találjatok ki, egy-egy kakukktojással. Ügyeljetek arra, hogy érthető 
legyen, mi kapcsolja össze a szavakat! Cseréld ki a pároddal a saját 
csoportod, és próbáljátok megoldani, amit a másik összeállított!

4. feladat
Próbáld meg legalább 4, de legfeljebb 6 csoportba osztani a listán 
szereplő szavakat!

Kakukktojás
1. mintafeladat

A folyók vízgyűjtője
és az árvizek

2. segédanyag
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Háttér

Ezt egy tizedikes érettségiző osztállyal csináltam, akik korábban soha nem ját-
szottak még Kakukktojást. A Brit Nemzeti Akkreditációs Bizottság C tan-
menete szerint haladtak, és a közlekedéssel és mozgással kapcsolatos résznél 
tartottak. Korábban a Blyth és Tyneside-beli közlekedési problémákról és ingá-
zásról tanultak, így ez egy összefoglaló feladatot jelentett számukra. Az volt a 
szándékom, hogy áttekintsük a témát, és hogy bővítsem a diákok ismeretét az 
olyan kifejezésekkel, mint például az ok, a hatás és a közlekedésirányítás.

Előkészületek

A lapok sokszorosításán kívül semmit sem kell tennünk. Viszont, mint bármelyik 
másik Kakukktojás feladat esetében, ennél a példánál is igazán kifi zetődő 
lehet, ha leülünk és átgondoljuk a fontos kategóriákat, így sokkal értelmesebben 
tudunk reagálni a diákok észrevételeire. Szándékosan nem magyarázom el, mi-
ért az adott számokat választottam; azt szeretném, hogy az olvasó gondolja át 
őket, és ha szükséges, találjon ki saját csoportokat. Néhány csoportot alkalmi 
kapcsolatok alapján hoztam létre, nem közös jellemzőkre alapozva. A 10-esből 
(csúcsforgalom), 12-esből (gyalogátkelőhely), 26-osból (kettős sárga vonal) és 
29-esből (baleset) álló szócsoport szándékosan kétértelmű. Lehet amellett ér-
velni, hogy a csúcsforgalom balesetekhez vezet, ezért vezették be a gyalogátke-
lőhelyeket. Egy másik magyarázat szerint a gyalogátkelőhelyek és a kettős sárga 
vonal a balesetek számát csökkentik, így a csúcsforgalom lesz a Kakukk-
tojás.

Bevezetés

Ha olyan osztállyal van dolgunk, akik még soha nem játszottak Kakukktojást, 
akkor nézzük át a szavakat, vagy használjuk az 1. példa néhány feladatát beve-
zetésként.

Utasítások

A diákok párokban dolgoztak, a feladatlapon látható utasítások szerint.

A feladat irányítása

Ez könnyűnek bizonyult. A tanulók teljesen elmerültek a feladatban, így lehető-
ségem nyílt meghallgatni őket, és válaszolni a kérdéseikre. Nem mindenki tud-
ta, mit jelent a sétálóutcává alakítás; és a fotokémiai szmogot is el kellett magya-
ráznom. A legtöbben nem kapcsolták össze a lebegő port a kipufogógázzal, és 
néhányan szó szerint értelmezték a fekvőrendőrt. A magyarázatok egy része el-
kerülhető lett volna, ha az elején két perc alatt átolvassák a szavakat, és kérdez-
nek, ha valamit nem értenek. De végül az, hogy ezt a részt kihagytam, nem vett 
el az órából, ami így jól sikerült. A tanulók találékonyak voltak, különösen a 3. 
és 4. feladatnál. Csak néhányuk tett szándékosan vicces javaslatot.

Kakukktojás
2. mintafeladat

Közlekedésirányítás

Az ok és okozat egyike 
az 1. függelékben bemu-
tatott fontos fogalmak-
nak (lásd a  183. oldalt).

Érdemes megjegyezni, 
hogy azt itt leírt utasí-
tások alkalmazása 
mellett szükségünk lesz 
a feladat gondos 
megtervezésére is.

Ebben az esetben 
a feladat nehézsége 
éppen megfelelő volt.
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A tapasztalatok megvitatása

Az ismeret-ellenőrzés során a 4. feladatra fókuszáltam, ahol a tanulóknak 3–6 
kategóriát kellett kidolgozniuk. Rákényszerültek, hogy erősen gondolkozzanak, 
ami nagyon hatásos módszernek tűnt arra, hogy a forgalomirányításra tereljem 
a fi gyelmüket. Néhány tanuló az osztályozás többféle útját is kipróbálta.

 
Számos közös kategória megjelent a válaszokban:
• anyagok (beton);
• mozgás (változtatható irányú sáv, iskolába vinni a gyerekeket);
• problémák;
• megoldások;
• következmények;
• autók;
• parkolás;
•  csúcsforgalom;
• okok.

A diákok nem nagyon értették azt a kérdésemet, hogy hogyan hozták létre az 
osztályokat. Egyetértettek, hogy a leghasznosabb címszavak a problémák, okok 
és megoldások voltak, és hogy a megoldásokat hasznos lenne kettéválasztani 
konkrétra és nem konkrétra. 

Szerintük a feladat két szempontból volt hasznos:
• először, rá voltak kényszerülve, hogy az összes szó jelentésén gondolkoz-

zanak, ne csak elfogadják azokat;
• másodszor, nekik kellett kitalálniuk a kategóriákat, így sokkal jobban fog-

nak rájuk emlékezni, mintha csak kimásolták volna egy könyvből.

Rámutattam, hogy számos más témát is lehet így vizsgálni – problémák, okok, 
hatások, megoldások –, például a lakókörnyezet kérdését, amit már tanultak is 
korábban.

A diákok a saját útjukat 
járva értették meg az 
anyagot, ahelyett, hogy 
csak elmondták volna 
nekik.

Ez bizonyos mértékig 
a tudáselemek 
összekapcsolását 
példázza (bővebben 
lásd a 179. oldalon).

Kakukktojás
2. mintafeladat

Közlekedésirányítás
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Szójegyzék – Közlekedésirányítás

 1. Biciklisáv  18. Sebességmérő kamerák

 2. Kerékbilincs  19. Buszbérletek

 3. Kipufogógáz  20. Elkerülő út

 4. Parkolni és utazni
 21. Csomópont/ 

 kereszteződés

 5. Városi autópálya  22. Buszsávok

 6. A rezgés okozta kár  23. Agresszív vezetés

 7. Egyirányú utca  24. Fekvőrendőrök

 8. Munkába járás  25. Parkolóházak

 9. Torlódás  26. Kettős sárga vonal

 10. Csúcsforgalom  27. Sétálóutcává alakítás

 11. Nagysebességű 
 közlekedési hálózat

 28. Fotokémiai szmog

 12. Gyalogátkelőhely  29. Balesetek

 13. Változtatható irányú sáv  30. Szálló por

 14. Zaj
 31. Iskolába vinni

a gyerekeket

 15. Körforgalmak  32. Taxik

 16. Üzemanyag-fogyasztás  33. Körgyűrű

 17. Bevásárló körút  34. Forgalmi torlódás

Kakukktojás
2. mintafeladat

Közlekedésirányítás

3. segédanyag
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Utasítások

1. feladat
A következő négyes csoportok mindegyikében minden szám egy, a 
városi közlekedéssel kapcsolatos kifejezéshez kapcsolódik. Ki tudod 
találni a pároddal, hogy melyik a Kakukktojás, és mi kapcsolja ösz-
sze a másik hármat?

A csoport 8 15 17 31
B csoport 4 17 19 33
C csoport 5 11 22 32
D csoport 10 12 26 29
E csoport 2 9 18 24
F csoport 14 28 30 31
G csoport 1 13 16 34

2. feladat
Még mindig a pároddal együtt dolgozva tudtok-e találni még egy 
olyan szót a listáról, amit hozzá tudtok adni a fenti csoportok mind-
egyikéhez úgy, hogy mind a négyben van valami közös, de a 
Kakukk tojás nem változik? Írjátok le, miért éppen azokat válasz-
tottátok!

3. feladat
Most rajtad a sor, hogy új csoportokat találj ki, amiket kipróbál-
hatsz a párodon! Válassz három számot, amiben szerinted van va-
lami közös, és egy olyat, aminek semmi köze a másik háromhoz. 
Kérd meg a párod, találja meg a Kakukktojást, aztán te is keresd 
meg az ő egyik Kakukktojását. Játsszatok néhányat, de maradjatok 
visszafogottak, ne vigyétek túlzásba!

4. feladat
Csoportokba tudod sorolni az összes szót? Legalább 3, legfeljebb 
6 csoportot hozhatsz létre, és mindegyik csoportnak egy olyan cí-
met kell adnod, ami összekapcsolja az oda tartozó szavakat. Pró-
báld meg az összes szót felhasználni! Készülj fel arra is, hogy miköz-
ben előre haladsz a feladattal, újra kell gondolnod a csoportokat!

Kakukktojás
2. mintafeladat

Közlekedésirányítás

4. segédanyag
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Háttér

Egy kilencedikes csoport volt, akikkel ezt a feladatot kipróbáltam. Három hétig 
tanultak arról, miként megy végbe a demográfi ai átmenet a gazdasági fejlődés 
különböző szintjein lévő országokban, és milyen népesedési problémák és né-
pesedési politika jellemző ezekben az országokban. Habár az osztály összessé-
gében vegyes képességű, igen sok rosszul teljesítő tanuló volt benne – némelyi-
kük olvasási szintje évekkel le volt maradva a kortársaikhoz képest. Nagyon 
ügyeltem arra, hogy kapcsolatokat fedezzenek fel a fogalmak között. A modulnak 
volt egy központi kérdése: hogyan változott a családok mérete az elmúlt generá-
ciók alatt a saját családjaikban, és miért történtek a változások?

Előkészületek

Mint a Kakukktojás többi példájánál.

Bevezetés

A bevezetés itt más volt, mint a többi feladatnál. Újra elővettem a fő vizsgálati 
kérdésünket. A tanulók házi feladatot készítettek a korábbi generációk család-
jainak méreteiről és életkörülményeiről. Az előző évek tapasztalatai alapján tud-
tam, mire számítsak, így feltettem néhány kérdést a nagyszüleik már elhunyt 
testvéreivel kapcsolatban: hogyan éltek, meddig jártak iskolába (13 vagy 14 éves 
korukig, netán egyáltalán nem jártak). Ez fontos volt ahhoz, hogy az osztály el-
gondolkodjon, milyen okai lehetnek a születési ráta változásainak.

A szójegyzékek kiosztása után megkértem néhány diákot, magyarázza el a 
kapcsolatot néhány fogalompár között (például a táplálás és csecsemőhalandó-
ság). Ügyeltem arra, hogy a könnyebb párokat a kevésbé ügyeseknek adjam. 
Gyakran bíztatni kellett a tanulókat, hogy teljes defi níciót adjanak, de ez fontos 
volt, mert így megmutathattam az osztálynak, milyen az elfogadható válasz. 
Emellett ellenőrzésként is szolgált, hogy mennyire értik a fogalmakat, hogy ki-
javíthassak néhány félreértést. Például előfordult, hogy a megkérdezett tanuló 
úgy gondolta, az öregedés és a halálozási ráta között pozitív korreláció van, egé-
szen addig, amíg egy másik tanuló az ellenkezőjét nem állította. Fennállt annak 
a veszélye, hogy az ilyen félreértéseket kölcsönösen megerősítik egymásban, 
ezért úgy mesterkedtem a párok kialakításánál, hogy a gyengébb képességű ta-
nulók erősebbekkel kerüljenek össze. Ennek különösen nagy volt a jelentősége, 
amikor a saját szócsoportjaikat tervezték.

Utasítások

A diákoknak kiadott lapon voltak (KAKUKKTOJÁS, 5. SEGÉDANYAG).

A feladat irányítása

Néhány tanulót zavart, hogy nincs csupán egyetlen jó válasz, ezért némi bátorí-
tásra volt szükségük. Mivel ez a Kakukktojás feladat legalább annyira szól az 
alkalmi kapcsolatokról, mint a közös jellemzőkről, sokkal tovább tartott mire 
megoldották a feladatot. A gondolkodás tovább tartott, és néhány csoportnak 
kellett egy kis kezdőlökés némelyik szócsoportnál. Mintha megadtam volna ne-
kik azt a bizonyos szikrát, ami beindította a gondolkodásukat. Maguktól nem 

Kakukktojás
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás

A házi feladat kiváló 
lehetőséget biztosíthat 
a felkészülésre, 
ha a diákok olyan 
ismeretekkel dolgoznak, 
amelyeket maguk 
gyűjtöttek össze. Ennek 
eredményeként nagyobb 
valószínűséggel értik meg 
az összefüggéseket.

A Megerősítést 
lásd a 177. oldalon.

Mindez kiváló példája 
annak, amikor a tanár 
megpróbálja eljuttatni 
a diákokat a következő 
fejlődési szakaszba.

Kakukktojás
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás
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tudtak kapcsolatokat találni, de amikor összeraktam nekik a részeket, szinte 
hallani lehetett, ahogy beindulnak az agyukban a fogaskerekek, és máris feléled-
tek! Az egyik ilyen eset valahogy így történt (a C csoport 2, 10, 15, 26 elemét 
használva):

Én: Megakadtatok?
Tanulópár: Igen.
Én: A házasságkötési kor és születési rátánál tartotok? (Zavarban 

vannak.) Ha az emberek fi atalon házasodnak, mondjuk 18 
évesen, akkor körülbelül 25 évük van, hogy gyerekük legyen… 
Ugye? (Bólintanak). Ha az emberek 30 évesen házasodnak, 
csak 15 évük van, hogy gyerekük legyen… Ugye? (Bólintanak). 
Tehát, ha fi atalabb korban házasodnak, akkor mi a valószí-
nűbb, az hogy több vagy hogy kevesebb gyerekük lesz?

Tanulópár: Több?
Én: Tehát, több gyerek… ez magasabb vagy alacsonyabb szüle-

tési ráta?
Tanulópár: (szikrák és villanások) Magasabb!
Én: Na, akkor a karrierek…
Egy tanuló: Igen, ha a lányok karriert csinálnak, akkor nem mennek férj-

hez olyan fi atalon… Értem. (Most már haladnak, átbeszélik.)

(Persze akár a saját környezetük alapján is igaz lett volna, ha kiemelik, hogy 
nem kell házasnak lenni ahhoz, hogy valakinek gyereke legyen.)

Voltak párok, akiknek nem volt segítségre szüksége, és hagytam őket dolgozni. 
A beszélgetés színvonala magas volt, és habár volt néhány félreértés itt-ott, hal-
lottam, ahogy megoldották a csoportokban. Volt egy kis összehasonlítgatás a 
csoportok között; és mivel különböző kapcsolatokat találtak, néhány pár bírálta 
a többiekét a sajátjukkal szemben. Szemmel láthatóan tanultak egymástól.

A 3. feladatban, amikor a tanulók a saját szócsoportjaikat állították össze, 
hagytam, hogy sokkal specifi kusabbak legyenek (például alacsony születési ráta, 
az egy főre jutó orvosok alacsony száma), ha a partnerüknek nehézséget okozott 
a szócsoport. Számos (ügyesebb) diák úgy érezte, hogy a kifejezések listája kor-
látozza őket, nekik engedtem, hogy új szavakat adjanak a listához, olyanokat, 
mint például éhínség vagy válás, hiszen ők nyilvánvalóan megértették, hogy mi-
lyen kapcsolatban állnak ezek a többi fogalommal. Ezek a hatékony differenciá-
lás példái, ami a feladatban rejlő rugalmasság következménye.

Tapasztalatok megvitatása

A 2. mintafeladat hasonló volt (lásd a 21. oldalon).

Ellenőrzés

Lásd a feladatok listáján (KAKUKKTOJÁS, 6. SEGÉDANYAG).

Ez olyan gazdag nyelvi 
környezetet jelent, amely 
nagy eséllyel segíti 
a tanulást (bővebben 
lásd a 177. oldalon).

Kakukktojás
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás
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Szójegyzék – Népesedés és vándorlás

 1. Túlnépesedés  17. Ivóvíz

 2. Házasságkötési kor  18. Mezőgazdasági munka

 3. Vidéki térségek  19. Öregedés

 4. Halálozási ráta  20. Előmozdító, segítő tényező

 5. Oktatás  21. Természetes szaporodás

 6. Csecsemőhalandóság  22. Egészségügyi alapellátás

 7. Fiúági öröklés  23. Ipar

 8. Vonzó tényező  24. Sterilizáció

 9. Betegség  25. Vallás

 10. Születési ráta  26. Karrierek

 11. Városi térségek
 27. Egy főre jutó orvosok 

száma

 12. Várható élettartam  28. Fejlődő országok

 13. Táplálkozás  29. Fejlett országok

 14. Fiatalkorú  30. Túlsúly (elhízottság)

 15. Kolera  31. Fogamzásgátlás

 16. Vándorlás  32. Szívbetegség

Kakukktojás
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás

5. segédanyag
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Utasítások

1. feladat
Az alábbi négyes csoportok mindegyikében az egyik szó kakukkto-
jás. Kitalálod a pároddal, melyik az, és mi kapcsolja össze a másik 
hármat? Jól el kell magyaráznod az okokat és a kapcsolatokat!

A csoport 3 18 19 28
B csoport 8 11  13 23
C csoport 2 10 15 26
D csoport 6 13 17 25
E csoport 1 4 15 2

2. feladat
A pároddal együtt dolgozva, tudtok-e találni még egy olyan szót a 
listáról, amit hozzá tudtok adni a fenti csoportok mindegyikéhez 
úgy, hogy mind a négyben legyen valami közös, de a Kakukktojás 
nem változik? Írjátok le azt is, miért éppen ezt a kifejezést válasz-
tottátok!

3. feladat
Most rajtad a sor, hogy új csoportokat találj ki, amiket kipróbál-
hatsz a párodon! Próbálj olyanokat kialakítani, amelyek különböz-
nek a korábbiaktól! Amikor mindketten készek vagytok, cseréljetek. 
Tegyetek több próbát mind a ketten!

4. feladat
Csoportokba tudod sorolni az összes szót? Legalább 3, legfeljebb 6 
csoportot hozhatsz létre, és mindegyik csoportnak egy olyan címet 
kell adnod, ami összekapcsolja az oda tartozó szavakat. Próbáld 
meg az összes szót használni, ezért készülj fel arra, lehet, ahogy 
haladsz előre, újra kell gondolnod a csoportokat!

Kakukktojás
3. mintafeladat

Népesedés és vándorlás

6. segédanyag
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Kakukktojás: A módszer alkalmazása

A könyvben szereplő módszerek közül talán ezt a legkönnyebb más összefüggés-
ben is alkalmazni. Az egyetlen nehéz feladat a szójegyzék összeállítása. Ez nem 
olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, mert át kell gondolnunk a választásun-
kat. El kell döntenünk, mik legyenek a fő kategóriák, amiket szeretnénk, ha a 
diákok „kitalálnának”. Ha például a tengerparttal kapcsolatos témáról készítünk 
listát, tanácsos eldönteni, hogy a következő kategóriák közül melyiket akarjuk 
használni: az eróziós folyamatokat, az eróziós felszínformákat, akkumulációs 
felszínformákat, a part morfológiáját befolyásoló tényezőket, a part menti terü-
letek hasznosításának jellegzetességeit, a part menti területek rekreációs hasz-
nosítását, a tengerszintváltozással összefüggő felszínformákat vagy az egyes 
érdekcsoportokat a part menti területek kezelésében stb.

A játék öt változatának listája, ami az első példa előkészületeinél olvasható, 
hasznos tanácsokat tartalmaz (16. oldal).

A szólistán a szavakat be kell számozni (így könnyebb rájuk hivatkozni), és 
véletlen sorrendben kell őket legépelni, hogy a diákok semmilyen rendszert ne 
lássanak a listában. Úgy kell elkészítenünk a szószedetünket, hogy lássuk, melyik 
a kakukktojás, de legyünk készek elfogadni más válaszokat is, ha a tanulók meg 
tudják indokolni őket.

Záró gondolatok

A feladat tervezése, kivitelezése és kidolgozása során végig kellett gondolnom, 
mire kérem a tanulókat és hogy ez egy mennyire fontos feladat. Tudtam, hogy 
jól „működött”, de most már kezdtem látni a jelentőségét is. Például jelenleg 
négyfajta kapcsolatot tudok meghatározni a kategóriákon belül:

• vannak csoportok, amiket egy fontos közös jellemző köt össze, mint például: 
zaj, kipufogógáz és porszemek (mindegyik forgalom okozta szennyeződés);

• vannak csoportok, amik egy ok-okozati lánc tagjai, mint a csúcsforgalom, 
a torlódás és az agresszív vezetés;

• vannak csoportok, amelyekben van egy központi kulcsszó, ami külön-külön 
kapcsolódik két másikhoz, ilyen a völgyzáró gát építése, ami kapcsolódik 
a betonhoz és a raktározáshoz;

• vannak csoportok, amelyek hálót alkotnak, erre sok példát találhatunk a 
Népesség példafeladatban, ilyen az oktatás, a születési ráta és a karrier. Itt 
minden egyes tagot külön-külön hozzá lehet kapcsolni a másik kettőhöz.

Csábító gondolat eltöprengeni a feladat jelentőségén. Azonnali eredményként 
elmondható, hogy jobban értik a fogalmakat, különösképpen, amikor a csoport-
tagokat valamilyen közös jellemző köti össze. Amikor a csoporttagokat alkalmi 
kapcsolatok vagy hálók kötik össze, vajon segíti-e a diákokat az összefüggések 
megértésében? Feltűnt egy véletlen egybeesés a földrajz-tudásszintek leírása és 
aközött, ami akkor történt, amikor a diákok a feladaton dolgoztak (és beszéltek). 
A 4. tudásszint például ezt tartalmazza:

„Felismerik és leírják a természeti és társadalmi folyamatokat. Kezdik 
megérteni, hogy ezek a folyamatok hogyan változtathatják meg a helyek 
jellegzetességeit, és hogy a változások hogyan hatnak az ott élő emberek 
életére és tevékenységére.”
A 7. tudásszint a következő felé mutat: „Leírják a természeti és társadalmi 
folyamatokon belüli és a folyamatok közti kölcsönhatásokat. Bemutatják, 
hogy ezek hogyan hoznak létre területi különbségeket, jellegzetes földraj-
zi mintázatokat és hogyan járulnak hozzá a helyekben és területi különb-
ségekben bekövetkező változásokhoz.”

Mindez arra enged következtetni, hogy a Kakukktojás kitűnő értékelő eszköz 
és olyan téma, amit érdemes a jövőben tovább kutatni.
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Életre keltett grafi konok

Logikai alapok

Ez az egyik legkönnyebben megtervezhető és kivitelezhető módszer, amely je-
lentős eredményekkel kecsegtet. A diákok rajzolnak, vagy kapnak egy előre ki-
nyomtatott grafi kont. Kapnak néhány állítást valamilyen eseményről, vagy olyan 
dolgokról, amiket az emberek mondhattak. El kell dönteniük, hogy a grafi konon 
hol (melyik időpontban) történhettek ezek a dolgok.

A földrajzi grafi konokkal a tanulók a tanórán találkoznak. Általában csak 
egyszerű adatokkal kell válaszolniuk a kérdésekre, vagy le kell írniuk a grafi kont, 
vagy csak rajzolniuk kell egyet az adatok felhasználásával. E feladatokkal a diá-
kok jobban megismerik és megértik a grafi konok és diagramok tulajdonságait, 
emellett szükséges gyakorlást biztosítanak az egyszerű vizsgakérdésekhez. Azon-
ban a grafi konok ritkán hozzák lázba a diákokat, vagy szülnek vitát. A hétközna-
pi vagy a kevés erőfeszítést igénylő órákon bízhatunk a grafi konokban, amikor 
mi lélegzetvételhez, a diákok némi sikerélményhez jutnak egy jól sikerült ábra 
segítségével.

Az Életre keltett grafi konok mindezt megváltoztatják! A számoknak és 
vonalaknak valódi hátteret adnak, és lehetővé teszik, hogy a diákok kapcsolatot 
találjanak a lapon szereplő grafi kon elvontsága és a mögöttük álló tények és 
emberek között. Míg a vonaldiagram csak két változó közti kapcsolatot mutatja, 
mint például idő és népesség, az Életre keltett grafi konok fi gyelmeztetnek, 
hogy más változók, például a migráció és közegészség is kapcsolatban állnak a 
grafi kon adataival. Emiatt nagyban segítenek, hogy a diákok jobban értelmezni 
tudják a látottakat.

Az Életre keltett grafi konok gondolkodásra és kommunikációra sarkall-
ják őket, és arra, hogy vitázzanak egymással vagy akár velünk is. Bátorítják őket, 
hogy többet kérdezzenek és alkalmanként az óra befejezése után is a teremben 
maradjanak. Ráveszik a diákokat, hogy teljesen új szemszögből nézzenek a grafi -
konokra. A módszer elképesztően rugalmas, így ugyanazt az anyagot fel lehet 
használni egy hetedikes és egy tizenharmadikos osztállyal is, ami sokat elárul az 
lehetséges kimenetek sokféleségéről.

Ez a folyamat néhány 
diáknál kognitív 
konfl iktust okozhat 
(lásd a 177. oldalt).
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Életre keltett grafi konok32

Háttér

Ezt a feladatot egy nagyon vegyes képességű tizedikes osztállyal oldottam meg, 
egy, a népességről szóló lecke során. Mindenfajta diák volt az osztályban: fi gye-
lemre éhesek, csendes, de keményen dolgozó diákok, lusták és vagy fél tucat 
nagyon ügyes és különböző természetű diák, hátrányos helyzetűek is, köztük egy 
süket diák a segítőjével. Már vettük a születési, halálozási és termékenységi rátát, 
és azt, hogyan kapcsolódnak a népesség változásához, továbbá tanultunk a mig-
rációról is. Egy kissé kiszámíthatatlan volt az osztály, jól is reagálhattak, de ne-
hézkesnek is bizonyulhattak (mindenféle nyilvánvaló ok nélkül).

Úgy gondoltam, mire az élő grafi kon feladathoz érnek, addigra elég jól kelle-
ne érteniük, hogyan és miért változott Britannia népessége 1820 óta. Ezért hosz-
szú bevezetőt terveztem (ami tovább tartott, mint vártam), ami során az 1821 és 
1981 közti brit születési és halálozási rátákat kellett ábrázolniuk. Utána, leíró 
adatokat használva, a népességet kellett megjeleníteniük. Alapvetően, ha a szü-
letési és a halálozási ráta hasonló nagyságú, akkor a népességnövekedés megle-
hetősen alacsony lesz, ha pedig a születési ráta sokkal magasabb, mint a halálo-
zási ráta, akkor sokkal meredekebb vonalat kapunk.

Az életre keltett grafi konok állításait arra a segédanyagra nyomtattam, ami-
vel a diákok dolgoztak, de a kötetben külön jelennek meg. Meg kell jegyeznem, 
hogy a megállapítások elsősorban a brit folyamatokra vonatkoznak.

Előkészületek

Először le kell másolnunk vagy a diákokkal kell megrajzoltatnunk a  demográfi ai 
átmenet modelljének grafi konját, vagy egy olyan grafi kont, ami születési és ha-
lálozási rátákat és Nagy-Britannia népességét mutatja, nagyjából az 1800 óta 
eltelt időszakra. Ilyen grafi kont nagyon sok tankönyvben találhatunk. Úgy érez-
tem, nagyon fontos, hogy rá tudjanak mutatni a grafi konra, amikor az állításokat 
magyarázzák, ezért készítettem egy írásvetítős fóliát is.

Bevezetés

Semmi különleges dologra nem volt szükség a feladat elvégzéséhez. Ez is csak 
egy volt a többi feladat közül a lapon, és ahogy elértek hozzá a diákok, ellenőriz-
tem, tudják-e, mit kell csinálni. Igazából a legtöbben az első tanóra vége felé 
jutottak el idáig (az egész feladat két tanórát ölelt át). A bevezetés sokkal kevés-
bé tűnik szükségesnek a feladatnál, mint sok másiknál, mert a grafi konok isme-
rősek. A három példa egyikében sem volt a bevezetés túl fontos. Lehetnek olyan 
osztályok és helyzetek, amikor elképzelhető, hogy több fi gyelmet kell erre fordí-
tani, de nekem soha nem volt rá szükségem.

Utasítások

A második tanóra elején újra átvettem velük a feladatot. Szerettem volna tisz-
tázni, hogy számos helyzet lehetséges a grafi konon, ezért az egyik állítást meg-
néztük közösen és két különböző indoklást is adtam, miért tettem teljesen más-
más helyekre az állítást.

Életre keltett 
grafi konok
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje

Ez egy újabb példa arra, 
hogy a gondolkodási 
készségekkel kapcsolatos 
feladatok nem veszélyez-
tetik a földrajztudás 
elsajátítását – a diákok 
egyszerűen csak jobban 
hasznosítják azokat.

Ez a megoldás segíti 
a megértést, ugyanakkor 
megőrzi a többféle 
értelmezés lehetőségét, 
ami alapvető fontosságú.
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Életre keltett grafi konok 33

A feladat irányítása

Ezzel kapcsolatban két kényes helyzet akadt.
• Néhányan kísértést éreztek, hogy csak lemásolják, amit a szomszédjuk csi-

nált. Úgy gondolták, hogy a feladat vagy túl nehéz, vagy biztos van benne 
valami csapda. Ezért hangsúlyoznom kellett, hogy nincsenek helyes vála-
szok. Bátorítottam őket, nyugodtan kérdezzenek, ha nem biztosak benne, 
hogy egy állítás mire utal, vagy mit jelent, de egyébként maguknak kell 
gondolkodniuk.

• Másrészt, néhányan nem is gondolkoztak rajta, csak leírták az első dolgot, 
ami az eszükbe jutott. Nem foglalkoztak a lehetőséggel, hogy a dolognak 
számos lehetséges értelmezése van. Ezért megpróbáltam meggyőzni pár 
diákot, hogy kicsit jobban gondolják át a válaszaikat.

A tapasztalatok megvitatása

Ez volt az első alkalom, hogy az osztály életre keltett grafi kont készített. Amikor 
a megbeszéléshez (tapasztalatok megvitatása) értünk, akkor kezdtek rájönni, 
hogy ez a feladat sokkal mélyebb és sokkal összetettebb, mint azt először gon-
dolták – úgy kezelték, mint egy újabb feladatot a feladatlapon. Más osztályokkal 
való tapasztalatom szerint, a módszer egyre több hasznot hoz, azaz egyre többet 
tanulnak belőle.

Igazából majdnem az összes irányítással kapcsolatos nehézség felbukkant az 
ismeret-ellenőrzés során, ami számos meglepetést okozott.

Az ismeret-ellenőrzésre szánt időt 20 percben határoztam meg, ami végül 
nem volt elég, mert a diákok továbbvitték a beszélgetést, és sokkal több időt 
használtak el, mint ahogy eredetileg vártam. Valójában az állításoknak csak 
 körülbelül a felét beszéltük meg. Érdemes-e több időt rááldozni? Lehetne vitat-
kozni azon, hogy tanulni csak úgy lehet, ha megfelelő hosszan megbeszéljük, és 
arra is volt már javaslat, hogy az időt egyenlő arányban osszuk meg az ismeret-
 ellenőrzés és a tanítás között. Talán a legjobb megoldás, ha egy 20 percnyi isme-
ret-ellenőrzést építünk be a kurzus végére, így lényegtelenné válik, hogy minden 
eredményt kipréseltünk-e a feladatból.

E feladatnál számos állítást részletesen megbeszéltünk. Megkértem néhány 
diákot, mondják el, hova tették az állítást, és miért. Néha nagyon zavarba jöttek, 
és kínos csend lett. Néha nagyon ésszerű, de rövid válaszokat kaptam és néha 
nagyon hosszú, provokatív válaszokat, amelyeken el kellett gondolkoznom, meg 
kellett kérnem a diákot, hogy részletesebben magyarázza el. Egyes alkalmakkor 
néhány diák egymás között vitatott meg egy-egy kérdést. Szemmel láthatóan a 
legaktívabb önként jelentkező a legokosabb lány és két olyan fi ú volt, akik az idő 
nagy részét rosszalkodással töltik. Gyanítom, hogy a fi úk némelyik megnyilvá-
nulása arra irányult, hogy felbosszantsanak, de igazság szerint elgondolkodtató 
hozzászólásaik voltak: valamilyen érdekes szempontot vetettek fel vagy érintő-
legesen kapcsolódtak más témákhoz. Például, az egyik fi ú azt kérdezte, hogy 
mikortól van fűtés a brit házakban, mert az, hogy a gyerekek egy ágyban aludtak, 
inkább a hideg miatt lehetett, nem pedig a magas születési ráta miatt. Egy másik 
példában egy lány azt említette, hogy a családtervezésről való gondolkodást kü-
lönböző módokon össze kell kapcsolni az oktatással, majd egy fi ú közbeszólt, 
hogy a farmereknek valószínűleg azért volt sok gyerekük, hogy megoldják az 
olcsó munkaerő problémáját. Van ugyan néhány kétségem afelől, hogy mi me-
hetett végbe a meg sem szólaló diákok fejében, de ez az egész osztályt bevonó 
beszélgetésre is igaz.

Életre keltett 
grafi konok
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje

A tanárok itt komoly ki-
hívásokkal szembesül nek 
a strukturált gondolko-
dást illetően, de ha 
mindig a könnyebb utat 
választjuk, kevesebb 
eredményt érünk el 
(lásd a 182. oldal 
grafi konját).

Ezt a siker jeleként kell 
értékelnünk.

Az ilyen elmélkedés kiváló 
indikátora a színvonalas 
beszélhetésnek.
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Életre keltett grafi konok34

Ellenőrzés

Emlékezzünk, hogy az eddig leírt folyamat során a diákok nem találkoztak a 
Demográfi ai átmenet modell fogalmával. Ezért az ellenőrzést úgy terveztem, 
hogy a modell értelmezését a népességváltozással (és az ezzel összefüggő szüle-
tési rátákban és halálozási rátákban történő változásokkal) foglalkozó órába 
ágyazom be.

A diákoknak írásvetítővel kivetítettem a demográfi ai átmenet modelljét. Ar-
ról kérdeztem az egész csoportot, miben különbözik ez a brit népességi grafi kon-
tól (ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 2. SEGÉDANYAG). Végül, az elemzés odáig 
jutott, hogy a grafi kon alkalmas lehet arra, hogy előre jelezzük egy ország népes-
ségnövekedésében a gazdasági fejlődéshez kapcsolódóan bekövetkező várható 
változásokat. Használható lenne vázként az egyes országok összehasonlítására, 
hogy kimutassuk, a vizsgált országok különböző szakaszokban voltak egy adott 
időpontban.

Kiemeltük, hogy minden országban működnek olyan tényezők, ami miatt 
nem illenének tökéletesen a modellbe. Utaltam Nagy-Britanniából az 1800-as 
években a gyarmatokra irányuló kivándorlásra, ami csökkentette a népesség-
növekedést. Hasonlóan, a fejlődő országokban bevezetett jó orvosi ellátás fel-
gyorsíthatja a szakaszok közti váltást. Az életre keltett grafi konos feladat elgon-
dolkoztatta a tanulókat, hogy a népességgel kapcsolatos különböző tényezők 
hogyan változnak.

Ezután a diákok olyan állításokat kaptak, amiket a „Hány gyermek?” című 
akciócsomagra alapoztam (ami egyébként egy kitűnő segédanyag), amit fejlődő 
országokban élőkkel készített interjúkból vettem. Habár a születési ráta témá-
jára koncentrál, némi rálátást ad azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolják a 
népességnövekedést. Azt kértem a diákoktól, döntsék el, hogy a demográfi ai 
átmenet modelljének melyik szakaszában jelenhetnek meg az állítások – ez lett 
a második életre keltett grafi kon feladat.

Életre keltett 
grafi konok
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje
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Életre keltett grafi konok 35

Állítások – A demográfi ai átmenet modellje

Feladat
Helyezd el az állításokat a legmegfelelőbb helyre a grafi konon!

 1. Billy White elveszti a munkáját, mint sírásó.

 2. A szülők többet kezdenek gondolni a családtervezésre.

 3. A gyerekek nem fáznak az ágyban, mert több testvérük van.

 4. Több Aranylakodalom van.

 5. Egy anya a tífuszban meghalt hat gyereke közül 
az utolsóként elhunyt gyermek sírjánál zokog.

 6. Sokkal több ház épül.

 7. A közegészségügyi felügyelő mosolyog, amint az új 
szennyvízcsatornák építése befejeződik.

 8. Kevesebb gyermek osztozik egy hálószobán.

 9. Kevés a nagyszülő.

 10. Az embereket arra bátorítják, hogy költözzenek 
a gyarmatokra.

Életre keltett 
grafi konok
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje

1. segédanyag
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Életre keltett 
grafi konok
1. mintafeladat

A demográfi ai átmenet 
modellje
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2. segédanyag
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Háttér

Ezt a feladatot egy hetedikes, vegyes képességű osztállyal végeztem, akik igazán 
„barátságosak” voltak, és készek voltak új dolgokat kipróbálni. Mivel ekkor ta-
lálkoztak először az életre keltett grafi konokkal, úgy gondoltam, helyénvaló, ha 
egyszerű feladatot kapnak, néhány állítással. A téma, amivel foglalkoztunk, az 
energia volt (a brit Nemzeti Alaptanterv 15e bekezdése alapján). A modul kér-
dései például „Miért van az embereknek szükségük energiára? Mikor használ-
ják? Milyen formái vannak? Honnan származik?”. Ez a feladat a tanítási folya-
mat során elég hamar sorra került, és elsősorban az első két kérdéshez 
kapcsolódott.

Előkészületek

A feladatot a Newcastle-i Egyetemtől Chris Reid posztgraduális hallgató találta 
ki, és a tanszéki dolgozók legtöbbje használta. Négy dolgot kellett tennem:

• Átrajzolni a grafi kon körvonalát az eredetiről, majd sokszorosítani, hogy 
mindegyik tanulónak jusson egy, amin majd jelölheti az állításokat (ÉLET-

RE KELTETT GRAFIKONOK, 3. ÉS 4. SEGÉDANYAG).
• Sokszorosítani az állításokat (ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 5. SEGÉDANYAG)
• Készíteni egy olyan lapot, amin csak a tengelyek vannak, hogy a tanulók 

meg tudják csinálni a hétvégi áramigénnyel kapcsolatos házi feladatukat – 
lásd az Ellenőrzés részben (ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 6. SEGÉDANYAG).

• Készíteni egy írásvetítővel kivetíthető változatot az eredeti grafi konról 
(ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 3. SEGÉDANYAG).

Ez volt az első alkalom, amikor az osztály az Életre keltett grafi konnal fog-
lalkozott, ezért szántam egy kis időt arra, hogy egyértelműek legyenek az utasí-
tásaim.

Bevezetés

Habár a feladat sikeres megvalósítása szempontjából nem volt rá szükség, még-
is a szokásostól némileg eltérően kezdtem az órát. Mire megérkezett az osztály, 
lekapcsoltam a világítást, és behúztam a sötétítő függönyöket. Ahogy bejöttek, 
az egyik tanuló felkapcsolta a villanyt. Miután leültek, megkérdeztem, hogy mi-
ért tette. Azt válaszolta azért, mert sötét volt. Kiemeltem, hogy Richardnak oka 
volt felkapcsolni a villanyt, és hogy az órán annak az okait vizsgáljuk, miért 
használnak az emberek áramot. Ez az egész körülbelül egy percet vett igénybe.

Utasítások

• Kiosztottam az eredeti grafi kon egyszerűsített változatát és az állításokat 
(ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 3., 4. ÉS 5. SEGÉDANYAG).

• Elmagyaráztam, mit ábrázol a grafi kon. Emlékeztettem őket, hogy a víz-
szintes tengely az időt mutatja, 24 órás bontásban. Ezzel kapcsolatban 
feltettem néhány kérdést, például: „Mennyi az idő, ha 14.30 vagy 20.30 
van?” Nem voltam teljes mértékben meggyőződve arról, hogy minden ta-
nuló megértette, de arra számítottam, hogy a jobb képességűek segítik 
majd a gyengébbeket. Mondtam nekik, ne foglalkozzanak azzal, hogy a 
függőleges tengelyen a GW mit jelent, az csak a felhasznált energia meny-
nyisége.

Életre keltett 
grafi konok
2. mintafeladat

A napi energia-
felhasználás

Csoport alapú 
differenciálás
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Életre keltett grafi konok38

• Aztán jó pár kérdést feltettem nekik, hogy jobban megértsék a grafi kont, 
pl. „Mi az, hogy házi? Mit jelent az éjszakai tarifa az áramszolgáltatás-
ban? Miért volt az elhasznált mennyiség nagyobb decemberben, mint 
novemberben? Mit mutatnak a vonalak?” Ez hasznos volt, mert kiderült, 
hogy néhányan úgy gondolták, éjszaka nagyobb az áramfogyasztás, mert 
akkor égnek a lámpák.

• Az állításokkal és az üres grafi konnal kapcsolatban elmagyaráztam, hogy 
nekik kell eldönteniük, hova illenek az egyes állítások. Hangsúlyoztam, 
hogy néha csak egy jó megoldás van, máskor pedig több megoldás is lehet-
séges. Ami fontos, hogy legyen rá magyarázatuk. Azon is gondolkozniuk 
kellett, hogy az állításokban található cselekvésekhez hogyan kapcsolódik, 
miért kell elektromosság.

• Az első feladatot megoldottuk közösen. Mivel egyikük sem hozta szóba, 
megkérdeztem, hogy miért Mrs. Jonesról és nem Mr. Jonesról van szó. 
Beszélgettünk egy kicsit arról, hogy kinek az apukája főz bármit is – sze-
rencsére volt pár jó példa. Aztán megkértem őket, folytassák a feladatot 
önállóan. Hagytam, hogy olyan csoportokban dolgozzanak, ahogyan szok-
tak, a csoportok létszáma 2–4 fő között alakult.

A feladat irányítása

Az első példánál leírtak nagy része itt is érvényes, de a tanulók nagyon lelkesek 
voltak, és nem volt gond azzal, hogy a feladatra koncentráljanak. Sokat kérdez-
tek. Próbáltam nem befolyásolni őket, de amikor láttam, hogy egy állítást nem 
jó helyre tettek, valami olyasmit mondtam, hogy „Ezt magyarázd el nekem”.

Azokat, akik korábban végeztek, mint a többiek, megkértem, önállóan írjanak 
3-4 állítást, ezt igazán élvezték.

Tapasztalatok megvitatása

Ezt a részt úgy építettem fel, hogy megkérdeztem, mit hova tettek, és miért. 
A negyedik állítás okozta a legtöbb nehézséget, de ennek kapcsán jót beszélget-
tünk arról, hogy az áramszolgáltató cégek hogyan próbálják meggyőzni az em-
bereket az éjszakai áram fogyasztására, például a hőtárolókkal (amit néhányan 
alkalmaztak is) stb. Az egyik fi ú azt kérdezte, mi történik azzal az árammal, amit 
nem használnak el. Ez a kérdés zavarba ejtett. 

A feladatot teljes mértékben megértették, és különösen tetszett nekik a füze-
teket osztályozó tanárról szóló mondat.

Kicsit továbbvittem ezt a részt; megkérdeztem, milyen problémák fordulhat-
nak elő a tél közepén, ha nagyon hideg az időjárás.

Ellenőrzés

Az ellenőrzést házi feladatként adtam ki, aminek az elmagyarázásával legalább 5 
percet töltöttem. A tanulók megkapták a grafi kon vázát (Áramfogyasztás egy téli 
vasárnap) amin csak a tengelyek voltak (ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 6. SEGÉD-

ANYAG). Nekik kellett megrajzolni a vonalat egy téli vasárnap áramhasználatáról, 
és négy olyan állítást kellett írniuk, ami illik a grafi konjukhoz. Átbeszéltem velük, 
miben különböznek a vasárnapok a hétköznapoktól. Tetszett nekik, hogy saját 
grafi kont és állításokat csinálhatnak. Azt hiszem, ez volt a tanév leg népszerűbb 
házi feladata. Néhányan kitűnő munkát végeztek (későn kelés, vasár napi sült, 
… stb.), habár a gyengébb tanulók közül páran kicsit összekavarták a dolgokat.

E szakasz teljes egészében 
azt a célt szolgálja, 
hogy segítsen felidézni 
a diákok feladathoz 
szükséges tudását.

Életre keltett 
grafi konok
2. mintafeladat

A napi energia-
felhasználás

Jó jel, ha a diákok 
kérdeznek – már 
amennyiben túllépnek 
a „hogyan csináljam” 
kérdésen.

Ez a közeli transzferre 
jelent példát (bőveb ben 
lásd a 179. oldalon).
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Életre keltett 
grafi konok
2. mintafeladat

A napi energia-
felhasználás

3. segédanyag
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Életre keltett 
grafi konok
2. mintafeladat

A napi energia-
felhasználás

5. segédanyag

Állítások – Napi áramfogyasztás

Feladat
Helyezd el a következő állításokat a grafi konon!

1. Mrs. Sheila Jones hazaér a munkából és elkezdi főzni
a vacsorát.

2. Egy történelemfüzetek osztályozásával töltött nehéz
éjszaka után Miss Terri Frain felkel és megissza az első 
csésze kávéját.

3. Az ebédidejében Mr. Allen Smith, irodai ügyintéző, 
Newcastle központjából South Shieldsbe utazik a metrón, 
hogy kikézbesítsen néhány fontos  dokumentumot.

4. Robinsonék mosógépe automatikusan bekapcsol a beállított 
időzítőnek köszönhetően.

5. A 11 éves Patsy McBride kikapcsolja a tévét, és lekapcsolja 
a lámpát a szobájában.

6. Jane Thompson megérkezik a munkahelyére, egy biztosítási 
irodába.

7. Az erőmű irányítótermében csökkentik a termelést.
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Életre keltett 
grafi konok
2. mintafeladat

A napi energia-
felhasználás

Háttér

A próbacsoport, akikkel ezt a feladatot végeztem, egy közepes méretű, nyolcadi-
kos osztály volt, akik hajlamosak a zajongásra, és akiket nehéz lekötni egy fel-
adattal, mert rövid ideig képesek fi gyelni. A feladatot a turizmusról szóló fejezet 
folyamán végeztem el (ami sok helyen érintette a brit Nemzeti Alaptanterv 15e 
szakaszát). A fejezet azoknak a tényezőknek az elemzésével kezdődött, amelyek 
befolyásolják az üdülési úti cél kiválasztását, segítségül hívva a tanulók saját 
nyaralásait, illetve álomüdüléseit. Megnéztek egy Geographical Eye műsort 
Torremonolinos-ról, majd arra irányítottam a fi gyelmüket, hogy miért akarnak 
az emberek odamenni, és mit csinálnak ott. Kiemeltem, hogy a turizmus Spa-
nyolország egyik legfontosabb ágazata: nélkülözhetetlen a gazdaság számára és 
a kormány sokat tesz, hogy fejlessze és védje ezt az iparágat.

Előkészületek

Az egyetlen szükséges előkészület az állításos és az üres grafi konos  segédanyagok 
sokszorosítása volt (ÉLETRE KELTETT GRAFIKONOK, 7–8. SEGÉDANYAG). Hasznos 
kiegészítés lehet egy turizmussal foglalkozó könyv, amiben képek is vannak. 
Különösképpen, ha nincs hasonló bevezetés, mint amilyet például a háttérrész-
ben is olvashattunk. Helyettesíthetjük az életciklusmodellt olyan grafi konnal, 
ami a vendégágyak vagy a hotelek számát ábrázolja, esetleg az üdülőhelyre ér-
kező látogatók számát mutatja.

Bevezetés

Semmilyen erőfeszítésre nincs szükség, de (ha úgy érezzük) jó kezdőpont lehet 
egy-két személyes történet vagy fénykép, ami érintetlen helyszíneket állít szem-
be a zsúfoltakkal.

Megnéztük Waughn a The World című könyvében található turizmus-
életciklusmodellt és megbeszéltük, mi jellemző a különböző szakaszokra.

Utasítások

Ez a csoport már megoldott életre keltett grafi konos feladatot, így nem kellett 
nagyon részletes instrukciókat adnom. Emlékeztettem őket arra, hogy több el-
fogadható válasz is lehet, így az a fontos, hogy jó magyarázattal szolgáljanak 
bármely állításhoz. Mivel a vízszintes tengelyen csak négy szakasz van, arra bá-
torítottam őket, gondolkozzanak el, hogy az állítást a szakasz elejére, közepére 
vagy végére helyezik-e. Arra ösztönöztem őket, hogy csoportban dolgozzanak, 
de én magam nem osztottam őket csoportokba.

A feladat irányítása

Némelyik csoport gyorsabban dolgozott, mint mások (ami nem probléma), ez 
nem a képességekkel függ össze, sokkal inkább a gondolatok és a beszélgetés 
mélységével. Nagy hatással volt rám például néhány kevésbé sikeresen teljesítő 
diák gondolkozása is. Egyértelműen élvezték a feladatot. Néhány csoport meg-
kérdezte pár szó (például az ornitológus) jelentését, ilyenkor jó hangosan vála-
szoltam, hogy biztosan mindenki hallja. Mikor az első csoport végzett, a többi-
eknek adtam még 5 percet. Megkértem a leggyorsabb csoportot, írjanak még 4 
állítást maguktól, és helyezzék el azokat a grafi konon.

Differenciálás 
az eredmények alapján.

Differenciálás 
pluszfeladattal.
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Életre keltett grafi konok44

Ellenőrzés

Ellenőrzésként ki kellett választaniuk 4 állítást, minden szakaszból egyet, és meg 
kellett magyarázniuk, miért éppen abba a szakaszba tették. Bátorítottam őket, 
hogy írjanak nyugodtan hosszasan, és kiemeltem, hogy ebből kiderül megértet-
ték-e a grafi kont. Nagyon jól dolgoztak. A válaszok hosszabbak voltak, mint vár-
tam, ez is azt mutatja, hogy a feladat sok gondolatot ébresztett bennük.

Tapasztalatok megvitatása

Megkérdeztem, mit kellett tenniük, hogy megtalálják az állítások helyét a grafi -
konon. Általában a „gondolkodni rajta” választ kaptam, de tovább kérdezősköd-
tem: „Hogyan?”. Az egyik lány elképzelte a dolgot, ami elmondása szerint úgy 
történt, hogy az állítások képeket hívtak elő a fejében. Erre az osztály tagjai 
közbeszóltak, azt magyarázták, hogy az ő képük mit ábrázolt, és honnan jöttek 
a képek – a videóról, amit néztünk, a nyaralásaikból, utazásszervező brosúrák-
ból, könyvekből és a Shirley Valentine című fi lmből. Kiemeltem, hogy dolgoz-
nunk kell a grafi konok értelmezésén, és hogy a grafi kon saját tudásunkhoz és 
tapasztalatunkhoz kapcsolása fontos és értékes dolog.

Amikor egy hasonló grafi kont egy érettségiző osztállyal használtam, megkér-
tem őket, válasszák ki az állítások közül, melyeknek van köze inkább az üdülő-
helyek jellemzőiben történt változások okaihoz, és melyeknek a következményei-
hez. A diákok pozitív és negatív hatásokat is találtak. Hangsúlyozzuk, hogy 
egy-egy állítás a változás okát és következményét is kifejezheti (kumulatív oko-
zat) – erre példa Carlos szemétszedő munkája.

Életre keltett 
grafi konok
3. mintafeladat

A turizmus 
életciklusmodellje

A kevésbé ügyes 
csoportoknak segít, 
ha az íráshoz sémát 
adunk – lásd a 91. oldalt.

Ez a metakogníció 
(bőveb ben lásd
a 176. oldalon)

Az ok és okozat alapvető 
fogalmak a földrajzban 
(bővebben lásd 
a 183. oldalon)

Életre keltett
grafi konok
3. mintafeladat

A turizmus 
életciklusmodellje
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Életre keltett 
grafi konok
3. mintafeladat

A turizmus 
életciklusmodellje

Állítások – Változások a turizmusban

Feladat
Helyezd el a következő állításokat a grafi konon!

 1. Carlos, egy halász, korán kel, hogy kivigye a csónakját.

 2. Egyik éjszaka Neil lerészegedik, és hazafelé menet kirabol-
ják, elveszik az összes pénzét, a hitelkártyáját és az útlevelét.

 3. Durta, egy német turista, nem engedi, hogy a fi a elmenjen 
jégkrémért, mert nagyon nagy a forgalom az utakon.

 4. Miguel elindul munkát keresni. Két évvel ezelőtt állandó 
nyári munkája volt, ami lehetővé tette számára azt a luxust, 
hogy az év többi részében ne kelljen dolgoznia.

 5. Mercedes, a házimunka elvégzése után, egy üres parton 
pihen, élvezve a délutáni nyári napsütést.

 6. José ornitológus, akinek most mérföldeket kell utaznia 
a part mentén, hogy lássa azokat a madarakat, amelyek 
régebben itt fészkeltek.

 7. Linda és Andy úgy dönt, hogy nem térnek vissza 
Torremonolinosba jövőre. Linda szerint „divatjamúlt”.

 8. Juan jól fi zető állást kap az építőiparban. Sok barátja 
szintén munkát kap.

 9. Angelának problémát okoz, hogy találjon egy olyan helyet, 
ahol pezetára válthatja az utazási csekkjét.

 10. Carlos munkát kap; a parton kell felszednie a szemetet 
minden este.

 11. A helyi földművesek jobb árat kapnak a zöldségeikért.

 12. A helyi önkormányzat úgy dönt, hogy egy új és nagyobb 
szennyvíztisztító üzemet építenek.

7. segédanyag
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Életre keltett grafi konok 47

Életre keltett grafi konok: A módszer alkalmazása

Az indoklásban kiemeltem, hogy ez az egyik, más környezetbe legkönnyebben 
adaptálható módszer. Szinte bármilyen vonaldiagram használható hozzá. Ha 
neveket írunk az állításokba (személyek, akik mondanak vagy tesznek dolgokat), 
az a gyengébb tanulóknak is segít a kezdésben. Azonban, ha teszünk közéjük 
néhány sokkal általánosabb állítást is, mint például „Több aranylakodalom van”, 
az a jobb képességű diákokat irányítja a különbségtételben. Segít állításokat 
generálni, ha olyan fejléceket használsz, mint például ok, következmény, prob-
léma és megoldás.

A Gondolkodtató földrajz munkacsoportban a következő témákra talál-
tunk még ki példákat:

• az Északi-tenger halállományának változása;
• különböző területek éghajlati grafi konja;
• a traktorok számának változása a brit farmokon;
• árvizek vízállásgörbéi;
• a napi forgalom megoszlása egy zsúfolt városi útszakaszon.

Záró gondolatok

Ez a módszer biztosan beválik. Könnyű előkészíteni, bemutatni, kivitelezni és 
ellenőrizni. A diákok egyre jobban szeretik, és a kollégák is könnyen folytathat-
ják − túl sok gond vagy ellenállás nélkül. A tanulókat gondolkodásra ösztönzi, 
és arra, hogy a grafi konok elvont vonalai helyett az ábrákat a valósághoz kössék. 
A módszer érdekes betekintést nyújt a grafi konok, okok és okozatok megértésé-
vel kapcsolatban. A metakogníció vagy tudásátadás tekintetében ugyan nem 
a leglátványosabb módszer, de a benne rejlő kockázat hiánya miatt tökéletes 
a tananyagfejlesztéshez.

Emlékezzünk arra, hogy 
ezek az elemek mennyire 
fontosak voltak a Kakukk-
 tojás módszerének 
„Közle kedésirányítás” 
című mintafeladatában 
(21. oldal).
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Képzeletbeli mozi

Logikai alapok

A tanítás során alapvető, hogy arra építsünk, amit a tanulók tudnak, azaz ott 
kezdjük az oktatást, ahol a tanulók éppen tartanak. Persze ez egyáltalán nem 
könnyű, hiszen valószínűleg ők maguk sem tudják, milyen ismeretekkel rendel-
keznek, és milyenekkel nem. Hogyan derítsük ki mindezt mi magunk? Ha el 
tudjuk érni, hogy használják fel az adott témáról már meglévő tudásukat, sok-
kal valószínűbb, hogy olyan önálló ismeretekre tesznek szert, amelyek tartósak 
lesznek.

A képzeletbeli mozi zseniális megoldás arra, hogy megközelítsük és feltérké-
pezzük a gyerekek tudását. Már most hangsúlyoznom kell, hogy a képzeletbeli 
mozi alkalmazása a legkockázatosabb a könyvben bemutatott módszerek közül, 
mivel a diákokat rá kell vennünk, vegyék komolyan önmagukat és korábbi isme-
reteiket. Ezért rendkívül fontos szerepe van annak, hogy jó legyen a kapcsolatunk 
a tanulókkal, és kölcsönösen tiszteljük egymást. Bizonyos értelemben a módszer 
alkalmas arra is, hogy teszteljük a diákok hozzáállását a tanuláshoz. Néhány 
rosszabbul teljesítő gyerek akár kétségbe vonhatja vagy ki is nevetheti a felvetést, 
hogy ők bármi használható ismerettel rendelkeznének. Fontos a tanulók számá-
ra, hogy milyen imázs él róluk másokban, ezért aggasztja őket, hogy a feladat 
rontja a megítélésüket. A jobban teljesítők között is lehetnek olyanok, akik nem 
veszik komolyan a módszert, mivel úgy gondolják, hogy ők túl jók az ilyesmihez. 
Az ő felfogásuk a tanulásról az: „meghallgatni, amiket mondanak, és megtanul-
ni, amit feladnak”. Ezzel szemben a képzeletbeli mozi kevés időt igénylő, inspi-
ráló és izgalmas kihívás a tanár számára, ráadásul igen rugalmas, azaz ha nem 
működik, minden probléma nélkül tovább lehet lépni.

A földrajztanítás során az írott forrásokat tekintjük az ismeretszerzés legfon-
tosabb forrásának, ugyanakkor a vizuális memória használata is rendkívül ha-
tékony, és különösen hasznos lehet a rosszabbul teljesítő diákok esetén – ezért 
érdemes építenünk rá. Egy, a bukás szélén álló diák talán nem tudja felidézni az 
érettségin vagy a pótvizsgán, hogy mi is szerepelt a tankönyvben vagy a munka-
füzetben. Ellenben lehetséges, hogy visszaemlékszik azokra a hatásos képekre 
és képsorokra, amelyeket egy-egy feladat megválaszolásakor felhasználtak se-
gítségként. A képzeletbeli mozival a vizuális memória fejleszthető.

Ez a bekezdés erősen 
kapcsolódik a konstruk-
tiviz mushoz (lásd 
a 175. oldalt).

Minél nagyobb a szaka-
dék a „hagyomá nyos” 
órák, és egy új módszer 
(mint amilyen a mentális 
mozi) között, annál 
nagyobb a kockázat.

Mindez csupán egy példa 
arra, amikor a tanítás 
során több érzékszervre 
is hatni próbálunk.
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Képzeletbeli mozi50

Háttér

Az alábbi példa egyaránt alkalmazható a brit tanterv szerinti 3. és 4. képzési 
szakaszban (azaz a hetedik és tizenegyedik osztály között), de a jól felkészített 
kilencedik évfolyamos osztályokban is. Az idősebbek jelentettek számomra na-
gyobb kihívást, mivel nagyon élénkek, hajlamosak egymás szavába vágni és egy-
mást lehurrogni, ahelyett, hogy végighallgatnák egymást, és arra válaszolnának. 
A nagyon lelkes és versengő diákokkal teli osztályokkal általában jobb volt a 
kapcsolatom is. Tapasztalataim szerint a fi atalabbak passzívabbak.

A feladatot a Japánról szóló anyag kétharmadánál használtam. A korábbi 
órákon áttekintettük a nagy japán városok, például Tokió lakásviszonyait, az 
ország közlekedését, gazdaságának területi megoszlását és természetföldrajzát 
(a Brit Alaptanterv 5a szakasza). A természeti földrajzi modulból a diákok már 
ismerték a lemeztektonikát, a vulkánosság és földrengések okait és jellemzőit. 
Természetesen, ahogy azt majd a későbbiekben látni fogjuk, volt némi médiából 
származó előismeretük is.

Előkészületek

Nagyon kevés előkészületre van szükségünk.
A képzeletbeli fi lm minden más, e kötetben bemutatott módszernél jobban 
igényli, hogy a diákok félretegyék a bizalmatlanságukat és használják a képzelő-
erejüket. Ezért rendkívül fontos, hogy kitaláljunk egy történetet (minél drámaibb, 
annál jobb), rengeteg leírással és előre tervezett hatásszünetekkel. Ne legyünk 
túl tárgyilagosak és unalmasak, de túlzásba se vigyük az érzelmeket. Olvassuk 
át többször a történetet, hogy minél jobban begyakoroljuk, így gördülékenyeb-
ben adjuk elő az osztálynak. Ha lassan és akadozva olvassuk fel, a diákok ke-
vésbé élik át, amit hallanak, és ez rontja a feladat végkimenetelét. Én magammal 
vittem a szöveget, dupla sorközzel gépelve, hogy könnyebben követhessem ol-
vasás közben.

Ügyeljünk arra, hogy ne olyankor végeztessük a feladatot, amikor külső té-
nyezők zavarhatják az osztály hangulatát, mint például a rossz időjárás, vagy a 
karbantartók munkája.

Bevezetés

A diákoknak viszonylag nyugodtnak kell lenniük. Felkészítésként beszélhetünk 
nekik az álmokról. Íme, egy példa:

„A pszichológusok nagyon fontosnak tartják az álmokat, mert úgy vélik, hogy 
sok mindent elárulnak arról, hogyan érzünk bizonyos emberek vagy dolgok iránt, 
vagy mit tudunk róluk. Sokkal több minden van a fejünkben, mint amit mi gon-
dolnánk: olyan dolgok, amiket valamikor megtanultunk és emlékeztünk rá, hi-
szen másképp nem lennének ott. A tudatunk egy nagy tudástár. A mai órán 
feltárjuk és használjuk a bennetek rejlő tudást. Már sok mindent tudtok a föld-
rengésekről, és ezt a tudást szeretném felhasználni, egy képzeletbeli mozinak 
nevezett módszerrel. Rendben van? Segítetek ebben? Most én egy pszichológus 
vagyok, jó?”

Ha elég bátrak vagyunk, elmesélhetjük nekik egy álmunkat is. 
Ilyen bevezető után nagy eséllyel együttműködőek lesznek a diákok, ha meg-

kérjük őket, hunyják le a szemüket. Akár a villanyt is lekapcsolhatjuk, és behúz-
hatjuk a függönyt, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket.

Képzeletbeli mozi
1. mintafeladat

A kobe-i földrengés

Mindez újabb példát 
jelent arra, hogy a külön-
böző tudáselemek össze-
kötésével vezetjük fel és 
alapozzuk meg logikailag 
a feladatot. Ez egyben a 
metakogní ció folyamatát 
is érinti (bővebben lásd 
a 176. és a 179. oldalon).
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Utasítások

• Kérjük meg a diákokat, hunyják le a szemüket. Ha néhányan körbetekint-
getnek, kérjük meg őket, tegyék keresztbe a karjukat, és hajtsák le a fejüket. 
Az is segíthet, ha bekapcsolunk valamilyen nyugtató zenét, mivel vannak 
olyanok, akik nincsenek hozzászokva a csendhez.

• Amikor nagyjából elcsendesedtek, mondjuk el nekik, hogy most egy olyan 
valaki beszámolóját fogjuk nekik felolvasni, aki átélt egy földrengést, és 
szeretnénk, ha elképzelnék a helyzetét. (Azaz hozzanak létre a fejükben egy 
fi lmet erről.)

• Kezdjünk el olvasni. Ez megteremti a kiindulópontot a képzeletük számá-
ra és egyfajta forgatókönyvként fog működni.

• Amint befejeztük, szólítsuk fel őket, hogy ne nyissák ki a szemüket, hanem 
egy percig még gondolják tovább a történetet. Mi következik az elhangzot-
tak után?

A feladat irányítása

Bár a feladat csak néhány percig tart, mégis komoly szakmai tudást igényel a 
levezénylése. Életbevágóan fontos, hogy a tanulók együttműködjenek és bízzanak 
bennünk. Emellett jó, ha rendelkezünk némi ismerettel az álmokról, és van ez 
kis pszichológusi vénánk is, hogy minél jobban bevonhassuk őket.

Ha néhány diák teljesen elutasító, ne törődjünk vele, és lépjünk tovább. Való-
színű, hogy néhányan zavarban lesznek, vagy elviccelnék a dolgokat. Csendesen 
fegyelmezzük őket, a hangos fegyelmezés megtörné a varázst. Ahogy befejeztük 
az olvasást, és megkértük őket, hogy folytassák a történetet a fejükben, olyan 
csendben kell maradnunk, amennyire csak lehetséges. Ne szólaljunk meg, eset-
leg járkáljunk körbe, a lépéseink ritmusa nyugtató hatású lehet.

Az idősebbek sokkal több mint egy percen keresztül voltak csendben, míg a 
fi atalok éppen csak egy percig bírták.

Ellenőrzés

Minden diáknak, aki megtette, amit kértünk tőle, lesz valami mondanivalója – 
egyikük mondanivalója sem lehet rossz, legfeljebb a diák tévesen értelmezett 
valamit! Rossz lenne, ha nem mondhatnák el valakinek, amit „láttak”, ezért osz-
szuk őket párokba, hogy megbeszélhessék. Kettejük közül az első kap 2 percet 
arra, hogy elmondja, mit „látott”, míg a másik jegyzetel – ez segíti őket a kon-
centrálásban. A két perc leteltével cseréljük fel a szerepeket. Ezután le kell írni-
uk egy-egy dolgot, ami:

• hasonló volt a kettejük történetében;
• különbözött a két cselekményben;
• meglepőnek találtak a társuk történetében.

A fi atalabbak ezt a részt sokkal nehezebben teljesítették.
Kérjük meg őket, hogy a három pontra koncentrálva számoljanak be a látottak-
ról – ez megakadályozza, hogy elkalandozva, csapongva újra elmondják az egész 
történetet. Bátorítsuk arra a diákokat, nyugodtan tegyenek fel kérdéseket vagy 
fűzzenek megjegyzéseket ahhoz, amit a másik elmondott, de próbáljuk elkerül-
ni, hogy egymást kritizálják. Folyamatosan írjuk fel a táblára azokat az elemeket, 
amelyekben egyetértettek, hogy vélhetően az és úgy történt, és tegyük ezeket 
időrendbe.

Képzeletbeli mozi
1. mintafeladat

A kobe-i földrengés

Az egész képzeletbeli mozi 
feladat a tanár osztály-
irányítási készsé geit teszi 
próbára – de ez ne bátor-
talanítsa el a keve sebb 
tapasztalat tal rendel-
kezőket. A minta feladatot 
végrehajtó oktató is 
frissen végzett tanár volt.

Mindez egyszerű példa 
a szövegdobozok haszná-
latára (lásd a 94. oldalt).

Itt a társas viszonyok 
szerepe igen lényeges – 
együttműködő tanuló-
környezetet igyekezzünk 
kialakítani.
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Ezt követően a tanulók írják le a füzetükbe a saját beszámolójukat a lehetsé-
ges történésekről. Tapasztalataim szerint ilyenkor sokkal hosszabban írtak, mint 
általában tennék, különösen a fi atalabbak. A leírások többsége jól sikerült, bár 
az csalódást jelentett, hogy néhányan a saját lakó helyükön lejátszódó földrengést 
írtak le (mások viszont japán környezetbe tették a történetet). Azt hiszem, ezzel 
kapcsolatban hibáztam a tapasztalatok összegzése során, hiszen egy kis egyez-
tetéssel és ellenőrzéssel csökkenthető lett volna a tévedés előfordulása. Mind-
egyik csoport rendkívüli mértékben élvezte az órát, és arra kértek, máskor is 
ismételjük meg a képzeletbeli mozi módszerét. Különös módon úgy érezték, hogy 
nem dolgoztak semmit – annak ellenére, hogy jómagam tiltakoztam ez ellen az 
állítás ellen. Ez kicsit aggasztó, és érdemes átgondolni, miért történt így.

A tapasztalatok megvitatása

Annak ellenére, hogy nem érezték úgy, hogy dolgoztak volna, a tanulók nagyon 
fontos eredményt értek el: a meglévő ismereteikre építve teljesítettek egy fela-
datot.

Amikor megkérdeztem őket, hogy melyik másik tantárgyban tudnák felhasz-
nálni a képzeletbeli mozi módszerét, azonnal eszükbe jutott a történelem, ahol 
különösen nagy szükség van arra, hogy beleéljék magukat mások helyzetébe. 
Úgy vélték, valóban hasznos volt a módszer, hiszen előhozta a meglévő tudásu-
kat és gondolataikat. Számtalan forrást említettek, ahonnan az ismere teik és 
ötleteik származtak: fi lmekből, magazinokból, földrajzórákon nézett videofi l-
mekből és könyvillusztrációkból. Az egyik lány édesapja egy ideig Japánban 
dolgozott, így neki tőle származtak információi. Ugyanakkor a tanulók nem hit-
tek abban, hogy ez a technika használható lenne az érettségin vagy a vizsgákon 
arra, hogy felidézzék a tananyagot. Ezzel kapcsolatban van még mit tenni, min-
denesetre úgy vélem és remélem, hogy mindannyian tévednek.

Ez rámutat a szociali zá-
ció jelentőségére.

Újabb példa a tudás ele-
mek átvitelére (bőveb  ben 
lásd a 179. oldalon).

Képzeletbeli mozi
1. mintafeladat

A kobe-i földrengés
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A földrengés forgatókönyve

Az ágyadban fekszel otthon… hamar álomba merülsz. Egyszer csak 
a padló megremeg és mozogni kezd, de nem valami gyengéd rin-
gatást érzel, hanem nagyon ijesztő remegést és rázkódást. A szoba 
hirtelen émelyítő hullámvasúttá változik, és ez nagyon megrémít.

A legijesztőbb az egészben a hang: egyáltalán nem tompa vagy 
monoton, nem olyan, mint a menydörgés. Fülsüketítő, üvöltő han-
got hallasz mindenfelől – mintha a világ vége közeledne. Aztán 
másfajta zajokra is fi gyelmes leszel: könyvek hullanak le a polcok-
ról, poharak és tányérok törnek össze, ablakok törnek be, a tévé is 
a földre zuhan és a képernyő szétrobban.

Rájössz, hogy a téged körbevevő szörnyű zaj az épületből jön, 
amiben élsz. A falak, a mennyezet és a padló úgy remegnek, mint-
ha ki- és belélegeznének. Minden rázkódik és recseg. Rájössz, hogy 
hat emelet van még a fejed felett, más lakásokkal. A fények kialsza-
nak, és a helyiség elsötétül.

Mi történik ezután…?

Képzeletbeli mozi
1. mintafeladat

A kobe-i földrengés

1. segédanyag

4foldrajz_gondol_1-1.indd   534foldrajz_gondol_1-1.indd   53 2011.03.28.   21:17:202011.03.28.   21:17:20



Képzeletbeli mozi54

Háttér

Ezt a feladatot egy jó képességű kilencedikes osztállyal csináltam végig, az em-
beri tevékenység okozta természeti katasztrófák témához kapcsolódóan (Brit 
Nemzeti Alaptanterv 15c and 15e szakaszok). Az előző órákon áttekintettük Cser-
nobil példáját, és azt, milyen hatása van az erős sugárzásnak az emberre és a 
természetre.

A legtöbb dolog az előző mintafeladatban leírtaknak megfelelően alakul, ki-
véve az itt részletezett eltéréseket.

Utasítások

Az osztály már végzett korábban ilyen feladatot, így könnyebb volt az instruálá-
suk. Az 1. mintafeladat ismerteti a szükséges általános utasításokat.

A történet felolvasása után  a következő utasítást adtam a tanulóknak:
„Tartsátok csukva a szemeteket! Mi az első dolog, ami eszetekbe jut? Gon-

doljátok végig, mi az, amit a táskátokba pakolva magatokkal visztek, és mi az, 
amit a szüleiteknek magukkal kellene vinnie a sajátjukban!”

Ellenőrzés

A feladathoz kapcsolódóan nem tapasztaltam azt az izgatottságot, amelyet a 
földrengés kapcsán, ami akár jó dolog is lehet. Öt percet hagytam a diákoknak 
arra, hogy párban megbeszéljék a reakcióikat, és hogy miket vinnének magukkal. 
Aztán arra kértem őket, írjanak le egy-egy olyan dolgot, ami:

• azonos volt kettejük táskájában;
• különbözött a két táska tartalmában;
• meglepőnek találtak a másik választásában;
• amiben különbözne a felnőttek táskája.

Mindössze 3 percet adtam nekik erre, ezután meghallgattunk néhány választ.
Ezt követően arra kértem őket, írásban válaszoljanak a következő két kérdésre:

• Figyelembe véve, hogy lehet, hogy soha sem térhetsz vissza, sorolj fel hat 
tárgyat, amit magaddal vinnél – mindegyik esetben indokold is meg, miért 
választottad!

• Gondolj a saját, a családod, valamint a szomszédaid életére! Mit kellene a 
hatóságoknak tennie, hogy gondoskodjanak rólatok?

A tapasztalatok megvitatása

Ezt a részt az idő hiányában nem teljesen tudtuk megvalósítani, ezért a második 
kérdésre koncentráltam. Számtalan jó és érdekes dolgot írtak a gyerekek, mint 
például az iskolát, a lakást, a munkahelyeket, a ruhákat, a társasági életet, a 
pénzt és a háziállatokat. Felírtuk a táblára, azután megkérdeztem őket, hogyan 
kellene ezekkel bánni rövid és hosszú távon. Erre kicsit hosszabb időt kellett 
hagynom, de kiváló keretet biztosított ahhoz, hogy megértsék a hatásokat. Pél-
dául úgy gondolták, hogy a tanítás egy ideig folyhatna ideiglenes osztálytermek-
ben, de idővel új iskolák építésére lenne szükség. Azt is felvetették, néhány 
hétig kaphatnának segélyt, de hosszabb távon új munka helyek létrehozására 
lenne szükség.

Képzeletbeli mozi
2. mintafeladat

Baleset a helyi atom-
erőműben

Újabb szövegdoboz.

A hatások egyike a Gon-
dol kodtató földrajz ban 
bemutatott nagy koncep-
cióknak (lásd 184. oldal). 
A minta  feladat összeköt-
hető a földrengésekről 
szóló feladattal, ami 
ezúttal is a tudáselemek 
össze kapcsolását 
példázza.
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Baleset a helyi atomerőműben

Képzeld el, hogy a helyi rádió adását hallgatva otthon ülsz az ágyad-
ban. Nézz szét! Mit látsz magad körül? Nyugodtan pihenj!

Egyszer csak egy határozott, sürgető hang szólal meg a rádióban:

A programot félbeszakítjuk egy fontos közlemény miatt… Délután 
4 órakor a Hartlepooli Erőműben [ide helyettesítsük be a legköze-
lebbi atomerőmű nevét] az események sorozata odáig vezetett, hogy 
a főreaktor leolvadt és felrobbant. Veszélyes mértékű radioaktív 
sugárzó anyag került a levegőbe.

A Környezetvédelmi és az Egészségügyi Minisztérium 30 kilo-
méteres kiürítési zónát határozott meg. Ez magába foglalja a kö-
vetkező városokat: Hartlepool, Middlesbrough és Sunderland. 
Gatesheadet és Shout Shieldset szintén kiürítik. Minden utca végén 
autóbuszok fognak várakozni egy órán belül. A rendőrség 45 perc 
múlva megkezdi a házak kiürítését. Kérjük, készüljenek fel a laká-
suk elhagyására. Mindenki csak egy kisebb méretű csomagot vihet 
magával – semmi egyebet.

Ismétlem: a hartlepooli nukleáris riasztás azt jelenti, hogy min-
denkinek el kell hagynia az otthonát. Az autóbuszoknak egy óra 
múlva el kell indulniuk.

 A közlemény ezzel véget ért, a rádióadást további intézkedésig 
felfüggesztjük.

Képzeletbeli mozi
2. mintafeladat

Baleset a helyi atom-
erőműben

2. segédanyag
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Háttér

Ezt a feladatot egy jó képességű tizedikes osztállyal próbáltam ki, bár akadtak 
gyengébben teljesítő diákok is. A téma a lakókörnyezet volt. A tanulók hozzászok-
tak, hogy szokatlan feladatokat kapnak. Korábban már találkoztak a képzelet beli 
mozival, bár most a módszer egy újabb változatát alkalmaztam.

Előkészületek

A felkészülésnek két fontos eleme van. Először is jól kell ismernünk a szöveget, 
és folyékonyan, érthetően, megfelelően hangsúlyozva kell azt felolvasnunk. Má-
sodszor – és ez az, ami igazán lényeges, hinnünk kell abban, hogy ez a megkö-
zelítés hasznos a diákok motiválásában. Jobban megértik a folyamatokat, és 
segítjük őket abban, hogy megtanuljanak emlékezni. Felmerülhet, hogy a szö-
veget lemásoljuk az osztálynak, de én úgy gondolom, hogy inkább ne, mert ez 
aláásná azt a célunkat, hogy a diákok a saját képzeletüket használják.

Bevezetés

Elmondtam a tanulóknak, hogy egy szöveget fogok nekik felolvasni, hallgassák 
végig nagyon fi gyelmesen. (Az osztály, amellyel a feladatot végeztük, fogékony 
volt a kihívásokra és arra, hogy elgondolkodjon a feladatokon. Ez annak köszön-
hető, hogy sok, ebben a könyvben is bemutatott foglalkozást csináltunk együtt 
közösen.)

Utasítások

Elmondtam a diákoknak, hogy a szöveg meglehetősen hosszú, emiatt erősen 
koncentrálniuk kell. Amíg olvasom, írjanak le olyan ötleteket, amelyek egy jó 
fi lmhez kellenének – olyan ötleteket, amelyek nagyon látványosak és megragad-
ják a lényeget, s belőlük egy jó fi lmet lehetne készíteni. Figyelmeztettem őket 
arra, hogy a végén körülbelül tíz jelenetet kell kiválogatniuk, illetve hogy java-
soljanak hangeffekteket vagy zenét is. A feladat nagyon izgatta őket, és alig vár-
ták, hogy elkezdjük a munkát.

Hogy tisztázzam az elhangzottakat, mondtam nekik, hogy elkezdek olvasni, 
de azonnal állítsanak le, ha elértünk egy megfelelő jelenetet. Alig értem el addig 
a részhez, hogy „… a betonjárdán, és elindultam…”, a kezek a magasba emelked-
tek, és felkiáltottak: „Tanárnő!”

A feladat irányítása

Egyértelmű, hogy nagyon fontos azt hangsúlyoznunk, hogy a diákoknak úgy 
(annyira és olyan dolgokat) kell fi gyelniük, mint addig még soha. Emellett a 
következőket is érdemes fi gyelembe vennünk:

• Készüljünk fel arra, hogy alkalmanként meg kell állnunk egy pár másod-
percre, hogy a tanulók jegyzeteket készíthessenek – de ne álljunk meg túl 
hosszú időre.

• Ha a diákok beszélgetni kezdenek, mert izgatottak (és mert ez segít nekik 
a hallottak értelmezésében), készüljünk fel az olvasás folytatására, hogy 
abbahagyják a beszélgetést.

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?

Felmerülhet, hogy ez és 
az Ipari változás Dél-
Walesben példafeladat 
bevezetése hasonlítanak 
egymásra (lásd a követ-
kező fejezetet). Ez alap-
vetően az eddigi tudást 
letisztázó, megszűrő 
foglalkozás.
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A tapasztalatok megvitatása

Jó volt az írásbeli feladatokat kihagyva egyből a tapasztalatokat megbeszélni. 
Először is megkérdeztem, milyen jelenetötleteik vannak. (A forgatókönyvben 
aláhúzással jelöltem azokat a részeket, amelyeket a diákok legtöbbször említet-
tek, mint lehetséges jeleneteket a fi lmben.) A javaslataik nagymértékben hason-
lóak voltak. Úgy érezték, hogy a kitalált jelenetek kissé komorak, ezért az egyik 
fi ú javasolta, legyen fekete-fehér a fi lm. A zenével kapcsolatos javaslataikban a 
kísérteties, ijesztő és lassú jelzők jelentek meg a legtöbbször. Az együttesek, ami-
ket javasoltak, nem voltak ismerősek számomra.

Megkérdeztem, szerintük mi tett egyes részeket jól ábrázolhatóvá, képzelet-
ben jól megfi lmesíthetővé. A válaszaik szerint a „leírások”, a „sok jelző” és „he-
lyek”. Elmondtam nekik, hogy ezek voltak azok a képek, amelyeket a szerző 
közvetíteni vagy ábrázolni akart az olvasók számára. Rákérdeztem, hogy emlé-
keznek-e arra, mit mondtak a szereplők a szövegben. „Nem” – válaszolták, mert 
a lehetséges jelenetekre koncentráltak, és kevesebb fi gyelmet fordítottak a pár-
beszédes részekre. Ezt azzal zártam le, hogy ha eldöntjük, hogy milyen céllal 
olvasunk egy írott szöveget vagy hallgatjuk valaki beszédét, az befolyásolja, mit 
veszünk észre benne.

Megbeszéltük azt is, hogy a szövegben a sunderlandiak szerint a város nagy-
szerű hely, és nem költöznének el onnan. A diákok véleménye megosztott volt. 
Egyesek szerint a közösség nagyon fontos, míg mások úgy vélték, hogy az a leg-
fontosabb, hogy munkát találjon az ember, ezért kicsit butaság Sunderland le-
romlott részén maradni.

Végezetül hangsúlyoztam, hogy a képek és történetek jó lehetőséget nyújta-
nak arra, hogy segítségükkel a vizsgán eszükbe jussanak a tények, de csak akkor, 
ha fi gyelmesen olvasnak, és válaszolnak a kérdésekre. Tartottam ugyanis attól, 
hogy a tanulók egyszerűen csak felidézik a történeteket.

Ellenőrzés

Megkértem a diákokat, válasszanak három „jelenetet”. Egyet a szegénység oka-
iról, egyet a következményekről, és egyet a leromlott környékeken előforduló 
problémákról. Kértem, hogy legfeljebb 50 szóval írjanak le egy-egy jelenetet, és 
adjanak nekik megfelelő címet is. Néhányan azt kérdezték, lerajzolhatják-e a 
jele netet, és mivel semmi kivetnivalót nem találtam a dologban, igent mond-
tam.

Képzeletbeli mozi: a módszer alkalmazása

A képzeletbeli mozi módszert nem szabad túl sokat használni: félévente egy vagy 
két alkalom elegendő. Folyamatos előkészületek kellenek, hiszen felhasználható 
érdekes történetekre van szükségünk az újságokból, regényekből, rádió- vagy 
televízió-műsorokból. 

Célunk az, hogy rávegyük a diákokat, hogy a vizuális memóriájukat használ-
va átgondolják a korábban tanultakat. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a 
képeket óvatosan kell használni: úgy, mint a felidézést és megértést segítő esz-
közt, amelyet meg kell vitatnunk. Nem alkalmasak egyszerű leírni való képekhez, 
ha nem fi gyelnek arra, hogy mi volt a kérdés.

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?

Ez egy újabb lehetőséget 
nyújt arra, hogy talál-
kozzanak a metakogní-
cióhoz kapcsolódó 
kérdésekkel.
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Záró gondolatok

A képzeletbeli mozi a tanulási folyamat próbakövét jelenti. A legtöbb diák élve-
zi ezeket a foglalkozásokat, de sok időbe és erőfeszítésbe kerül megértetni velük, 
hogy ez „munka” vagy tanulás. Ugyanez lehet a helyzet néhány kollegánkkal is 
– nem is beszélve az oktatásügy dolgozóiról.

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?
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A városi szegénységről szóló forgatókönyv

Nicci Gerrard Sunderlandbe látogat, az egyedülálló anyák, a hal-
vány rózsaszín kolbászok … és Szent Beda otthonába. (Az Observer 
Review 1996. szeptember 15-i számából)

„Szegények? Szegényt mondtál? Jöjjön, kishölgy, nem nagyon talál 
máshol több szegényt, mint itt.” Hívogat Ronald a betonjárdán, és 
elindulok a lakása felé az átható vizeletszagot árasztó átázott újság-
papírhalmok, a félig üres kutyaeledeles dobozok, elszenesedett 
 fadarabok, összegyűrt nejlonszatyrok, hatalmas fenyegető szőrku-
pacok, üvegszilánkok, cigarettadobozok, üres üvegek, rothadó gu-
mikupacok és trágyakupacok között, amelyekről nem lehet meg-
mondani, hogy emberi vagy állati eredetűek-e. „Szegénység, mi?” 
– kérdi, ahogy körbenézek, vigyázva arra, hogy megőrizzem a sem-
mitmondó arckifejezésem. „Igen, az” – válaszolom.

A Sunderland SR1/2 postai körzet magányosan áll a dokkok kö-
zött. Egykor virágzott, ma elhagyatott: óriási sárga és zöld daruk 
lógatják mozdulatlanul a vezetékeiket a használaton kívüli gépek 
romjai felett. Ez Nagy-Britannia egyik legszegényebbnek mondott 
körzete, amely furcsa ötvözete a gyönyörű, tengerre néző kilátással 
rendelkező telkekre épült, alacsony, takaros, csipkefüggönyös új 
házaknak és a nagy, kietlen, saját hulladékukban álló épületeknek. 
Ezek a „garth”-nak nevezett környékek a sunderlandi súlyos sze-
génység szimbólumai. (A kifejezés az óészaki gardr és a német 
garten szóból ered.) Szép lassan ugyan lebontják őket, de néhány 
lakásban még függönyök lógnak az egykori üvegablakok helyén. 
Ronald az utolsó lakosa ennek a garth-nak, a többiek mind elköl-
töztek. Mivel Ronald tartozik a lakbérrel, és nem tetszik neki az a 
hely, amit felajánlottak, ezért a 18 éves lánya, Ann és ő inkább itt 
maradtak. 

A nagy vöröstéglás épületnek minden ablaka és ajtaja be van 
deszkázva, néhány lakást fel is gyújtottak. Az udvaron szemétda-
rabok járják őrült táncukat a tenger felől érkező hideg szélben, fa- 
és téglarakások hevernek mindenfelé, ahogy a pusztulásra ítélt 
épületek levetik mocskos bőrüket. A sötét lakásban mocskos ágy-
nemű- és ruhakupacok és mosatlan tányérok halma fogad min-
ket.

„Ezt ki kell dobni”– szólal meg Ronald fi nnyásan, és felvesz egy 
kutyaeledeles dobozt (bár nincs is kutyája) és leteszi a padlóra a 
vízzel teli palackok közé. A gázt már kikapcsolták, és attól tart, hogy 
a vizet is kikötik hamarosan. A homlokzati ablakok mind ki vannak 
törve. Ronald és a lánya egy szobában alszanak, a sötétben hallgat-
va a ház környékén randalírozó bandákat.

Ronald alacsony ember, nagy pocakkal. Régen hajógyári munkás 
volt, majd hordár a vasútnál, és most munkanélküli. „Mit csinálok 

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?

3. segédanyag
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napközben? Többnyire itt ülök” – mondja, és egy kisszékre mutat 
a konyhában. „Vagy errefelé nézek, és tévézek” – mutat a konyha-
szekrényen lévő készülékre – „vagy amarra fordulok, és rádiót hall-
gatok. Vagy elmegyek a kocsmába.” Mondja, és mosolyog a maga 
kifejezéstelen módján. „Teljesen elegem van.”

Ann a járdán álldogál néhány barátjával. Mindannyian munka-
nélküliek, néhányan részt vettek a közmunkaprogramban. Nyíltan 
és egyértelműen fogalmaznak: „Nem nagyon foglalkozom a mun-
kakereséssel.” – mondja Ann – „Nem éri meg. Dolgoztam a köz-
munkaprogramban, de csak 10 fonttal fi zettek többet, mint a segély. 
A fi zetések pedig olyan alacsonyak errefelé, hogy jobban jár az em-
ber a segéllyel.”

„Így van” – erősíti meg John. „Heti 72 órát dolgoztam, 2 fontos 
órabérrel. Szerintem ez nincs jól így: azért élsz, hogy dolgozz.”

„Az egész élet munka” – mondja David. „Én többet kapok a 
 Hivataltól.”

„Én szeretnék dolgozni, szeretnék rendes életet.” – mondja John. 
„Régebben bolti lopásokból éltem, de megpróbálom mindezt ma-
gam mögött hagyni. Az emberek fele bűnöző errefelé, de adj nekik 
esélyt, és élni fognak vele!”

„Én szeretem Sunderlandet” – teszi hozzá Ann. „Nem mennék 
innen sehova. London? Na ne!” Veti oda hanyagul a piszkos szélben 
a mocskos járdán ácsorogva. „Jobb nekem itt. Sunderland jó hely, 
ahol jó élni. Rendesek az emberek is: törődnek egymással.”

Visszatérek Ronald háztömbjéhez az éjjel. Sötét van, a szél fütyül 
a lépcsőházban. Észreveszek néhány alakot a felső szinteken, ke-
zükben cigaretta parázslik. Hihetetlen, hogy valaki él ebben a le-
pusztult, büdös romhalmazban.

A legtöbben, akik Sunderlandben élnek szenvedélyesen rajon-
ganak a városért, és lokálpatriótaként mindannyian azt vallják, 
hogy soha nem akarnak innen elköltözni. Sharon, a gyermekét 
egyedül nevelő anya, akinek heti 23 fontja marad a számlák kifi ze-
tése után, úgy véli, lehet, hogy az élet egy küzdelem. Meglehetősen 
kicsi lakása a harmadik emeleten van, teli szanaszét dobált játé-
kokkal, amiket karácsonyra vesz, miután egész évben spórolt rájuk. 
A lakás bűzlik az áporodott cigarettafüsttől (úgy tűnik, hogy erre-
felé mindenki dohányzik: ezeknek az embereknek tanácsolta 
Edwina Currie, hogy hagyják abba a dohányzást, és javítsanak az 
étrendjükön). Hősugárzóval fűtenek. „De én szeretek itt élni. Itt 
ismerek mindenkit. A nővérem az utca túloldalán él, akárcsak az 
anyám.” A sarokban vibráló tévékészülékre mered. „Mit szeretnék 
csinálni a jövőben?” Megrántja szikár vállait, és derűsen mosolyog. 
„Nem t’om. Nem nagyon akarok dolgozni, kivéve, ha többet fi zet-
nek, mint a segély. Soha sem érdekelt egyetlen munka sem, soha 
nem is gondoltam arra, hogy dolgoznom kellene. Mindannyian 

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?

4foldrajz_gondol_1-1.indd   604foldrajz_gondol_1-1.indd   60 2011.03.28.   21:17:212011.03.28.   21:17:21



Képzeletbeli mozi 61

munkanélküliek vagyunk errefelé. De fi gyelünk egymásra. És itt 
vannak a gyerekeim.”

„Soha nem mennék el innen” – mondja a gyönyörű, kék szemű 
Alison, aki szintén egyedül, munkanélküliként neveli a gyermekét. 
Alison egy lerobbant lakásban él az egyik bontásra ítélt épületben. 
Az óriási vöröstéglás ház egy kopár udvart ölel körbe, amely gye-
rekzsivajtól hangos. „Nincs munkám. Nem könnyű így élni, de se-
gítünk egymásnak. A kölykök imádnak itt lakni. Legtöbbünknek a 
családja is itt él, én is mindig errefelé laktam. Kivéve nyaranta, 
amikor lakókocsival elmentünk nyaralni egy félórányi távolságra 
lévő kempingbe. Egy napra, sőt egy órára sem cserélnék a londoni 
gazdagokkal. Fogalmuk sincs arról, mi az élet igazi értelme.”

„Az itteniek igazán kedvesek.” – mondja Malcolm Doyle, az Üdv-
hadsereg borostás kapitánya. „Ez egy szerető közösség.” Doyle egy 
szállót működtet a leginkább lepusztult terület közepén, és úgy lát-
ja, van ok a reménykedésre.

„Sunderland előtt fényes jövő áll, hiszen az itteniek szorgos mun-
kásemberek. De a jelenlegi újjáépítés és felújítás nem oldja meg a 
hosszú távú munkanélküliség problémáját – felnőtt egy olyan ge-
neráció, aki soha sem dolgozott.”

A szűk utcákon elhaladunk a bedeszkázott ablakú egykori Pros-
pect Row Missziósház előtt, az üres raktárépületek, a magányosan 
álló, kolbászt és porosodó babkonzerveket kínáló üzletek, a szomo-
rúan árválkodó bezárt Cheers nevű klub mellett. Elhagyjuk a város 
jelmondatát hirdető mozaikot: nil desparandum (soha nem adjuk 
fel). Belépünk az East Enders nevű kocsmába, ahol nyolcan üldö-
gélnek posztókabátban, az italukat bámulva, míg a zenegép valami 
vidám dallamot játszik. „Igen, mindig itt éltem” – mondja egy ősz 
hajú ráncos nő. „Nagyon jó itt. Tényleg annyira szegény lenne ez a 
környék? Nem is tudom. Manapság mindenki szegény, nem? A dol-
gok megváltoznak.”

Belépünk egy újabb kocsmába. A pletykák szerint ez az East End 
kábítószerközpontja, most teli van az idejüket biliárddal, italozás-
sal és cigerettázással töltő fi atalokkal. Az egyik asztalnál dominó-
játszma zajlik, a játékosok megkérdezik, akarok-e csatlakozni hoz-
zájuk. Leülök hát az egyik szakadt kanapéra, és lerakok néhány 
dominót. Az ott ülők a hajógyárban dolgoztak, de már vagy egy 
évtizede nincs munkájuk. Egy apró fülű, kedves mosolyú férfi  sze-
rint „kemény dolog a családot eltartani, de ilyen az élet. Nem sza-
bad ezen dühöngeni, nem igaz? Senkit sem hibáztathatunk, vagy 
igen?” Egész este csak a dominók koccanása hallatszik, közben tö-
vig szívják a cigarettáikat, és fogy a sör – így telik az idejük. „Miért 
kellene munkát keresnünk? Egyáltalán nincs munkalehetőség, csak 
esetleg olyan, ami annyira keveset fi zet, hogy annyi pénzért nem 
éri meg dolgozni. Ki vágyik arra, hogy 1,70 fontot keressen órán-
ként? Soha többet nem lesz állásunk, igaz?”

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?
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Szent Beda Sunderlandben élt, később pedig nagy iparmágná sok 
(Isambard Kingdom Brunel, Joseph Swann, William Hudson) fek-
tettek be itt. A város ipara virágzott, majd amikor az ipar eltűnt, a 
város szinte belepusztult. De mára Sunderland ad otthont a Nissan 
gyárnak, ami szinte egy kisebb várost hozott létre, a futballcsapat 
pedig feljutott a Premier Ligába. Vannak, akik bizakodva tekinte-
nek a jövőbe. Akikkel az East Enden találkoztam, azok a múltjuk 
rabjai, és nem nagyon foglalkoznak azzal, mit hoz a jövő. A mában 
élnek, de csak egy lépésnyire tekintenek előre: egy szál cigaretta, 
egy korsó sör, egy beszélgetés a másikkal, egy újabb eltelt nap. És 
úgy tűnt, hogy így is boldog lehet az ember.

Képzeletbeli mozi
3. mintafeladat

Lecsúszottan élni 
Sunderlandben?
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Rejtélyek

Logikai alapok

A Rejtélyek az egyik leghatásosabb a kötet módszerei közül – akár teljesen 
átformálhatja a tanítást és a tanulási folyamatot. A diákok 16-30 információt 
kapnak kis, különálló papírdarabokon, amelyek segítségével egy központi kér-
désre keresik a választ. A Rejtélyeket azzal a céllal dolgoztuk ki, hogy segítsük 
a diákokat az értelmezésben úgy, hogy olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek-
re nem adható egyetlen helyes válasz, és az sem biztos, hogy minden információ 
fontos – éppen, mint a való életben felmerülő problémák többségénél. 

A feladatok több fontos készséget is igényelnek és fejlesztenek:
• a lényeges és lényegtelen információk elkülönítése;
• az információ értelmezése;
• összefüggések felfedezése egymástól távoli információk között;
• hipotézisek alkotása;
• ellenőrzés és pontosítás;
• magyarázókészség.
A diákok sajnos túl gyakran végeznek olyan írásbeli feladatokat, amelyek 

során a teljes szöveget megkapják, majd a feladat megoldásához csupán fel kell 
idézniük azt. Ebben nem sok kihívás rejlik, és nem javítja a tanulási készségeket 
sem. Csupán egy rituálét teljesítenek ilyenkor. Az életben vagy az oktatás felsőbb 
szintjein nem így jelennek meg a problémák. Az életben, tanulmányaik során 
általában különálló, látszólag független információkat kell összeilleszteniük, 
hogy a látszólag értelmetlen eseményeknek és dolgoknak értelmet adjanak. 
Olvasniuk kell a sorok között, magyarázatokat kell keresniük, és értékelniük a 
felmerülő lehetőségeket. A Rejtélyek módszer alkalmazásakor a diákok „félig 
feldolgozott” információkat kapnak – olyan papírlapokon, amelyeket szabadon 
rakosgathatnak és rendezhetnek. Számtalanszor megfi gyeltük, hogy a feladat 
megoldása közben a diákok megváltoztatták az álláspontjukat, miközben moz-
gatták a papírdarabkákat – ez ugyanis segítette őket a gondolkodásban.

A feladat végén a diákoknak részletesen kell megválaszolniuk a központi kér-
dést – így nemcsak a tantervi követelményeket teljesítik, hanem fejlesztik a kö-
vetelmények eléréséhez kapcsolódó készségeiket is. (E kötet szerzői részt vettek 
az Iskolai Tantervi és Értékelési Hatóság Választható feladatok és tesztek című 
kiadványában szereplő, a kobe-i földrengést a középpontba állító rejtély kidol-
gozásában.) A Rejtélyek kitűnő lehetőség a tanárok értékelési és osztályozási 
készségeinek fejlesztésére is, mert fi gyelik a diákokat, amint feldolgozzák és ér-
telmezik az információkat, meghallgatják, ahogy beszélgetnek róla, és végül el-
olvassák a feladat zárásaként leírtakat.

A Rejtélyek sikeres lebonyolítása a csoport együttműködésén múlik, ami 
segíti az eredményes tanulást és társas kapcsolatokat is. Szükségszerű, hogy a 
csoport tagjai között nézeteltérések merüljenek fel, hiszen mindenki a saját 
 elképzelését szeretné követni. Ez különösen így van az idősebb, illetve a jobb 
képességű diákok esetében, akik magabiztosabban fejezik ki a véleményüket 
(hajlamosabbak az önálló véleménynyilvánításra). Azonban, ha megfelelő érzé-
kenységgel (és türelemmel!) kezeljük az ilyen eseteket, a tanulók olyan társas 
készségekre tehetnek szert, amelyekkel kezelni tudják a csoporton belüli konf-
liktusokat (pl. egymás meghallgatása, gondolatok kifejtése).

A Rejtélyek elsősorban az ok és okozat kérdésével foglalkozik, de a csopor-
tosítás, kategorizálás is erősíti a diákok problémamegoldó készségének fejlődé-
sét. Mindezeken túl a módszer (a felhasznált tartalmak révén) segít a döntés-
hozatal folyamatának és a rendszerek megértésében is. 

A rejtélyek nagy kihívást 
jelentenek (lásd bővebben 
a 177. oldalon).

Ezek alapvető probléma-
megoldó készségek.

Mindez összefügg 
a Vygotsky-féle közelítő-
zónás fejlődéselméletével 
– egy tevékenységet má-
sokkal együtt elvégez ve, 
segíthet annak megtanu-
lá sá ban, hogy a diákok 
miként hajtsák azt végre.

A Gyermekfi lozófi a-
program deklarált célja, 
hogy gondolkodó közös-
ségeket hozzon létre.
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Háttér

A Rejtélyeket a brit tanterv által meghatározott 3. képzési szakaszban, a gaz-
dasági tevékenységről szóló órákon használtuk (Brit Alaptanterv 13c szakasz) 
egy vegyes képességű nyolcadikos osztállyal, amelynek tagjai a legtöbbször igen 
sok tanári erőfeszítést igényeltek. Ez nem azt jelenti, hogy motiválatlanok lettek 
volna, hanem inkább éretlenek és meglehetősen nyugtalanok, akiknek állandó-
an megerősítésre volt szükségük. A foglalkozás célja, hogy kiemelje az ipari vál-
tozásokhoz kapcsolódó, a fejlett országokban végbemenő gazdasági, társadalmi 
és környezeti folyamatokat. Emellett hasznos információkat ad az ipar 
telepítőtényezőiről is.

A diákok túl voltak a foglalkoztatási szerkezet megismerésén, ami után a 
primer, szekunder és tercier ágazatokból származó példák feldolgozása követ-
kezik. A foglalkozás könnyedén beilleszthető a gazdaságföldrajz órák tematiká-
jába az érettségi előtt álló osztályokban is.

Előkészületek

Ahhoz, hogy a foglalkozás a lehető leggördülékenyebben működjön, az óra előtt 
számos teendőt el kell végeznünk:

• El kell döntenünk, milyen összetételű csoportokkal dolgozzunk. Mi három-
fős csoportokat javasolunk, mert nagyobb létszámú csoportokban nem 
mindenki tudja áttekinteni a rendelkezésükre álló információkat, és a lus-
tábbak könnyen kibújhatnak a munka alól. Emellett érdemes vegyes 
 képességű csoportokat létrehozni. A jobb képességű és csoportmunkára 
alkalmasabb diákok – az eltérő személyiségek jelentette korlátok fi gye-
lembe vételével – besorolhatók a csoportokba. Ennél a lépésnél kulcsfon-
tosságú a tanári készségek szerepe.

• Vágjuk szét az állításokat tartalmazó lapokat, és tegyük őket borítékokba 
– minden csoport egyet kap (REJTÉLYEK, 1. SEGÉDANYAG).

• A fő kérdést írjuk a borítékokra (bővebben lásd az utasításokban).
• Döntsük el, szükség van-e más segédanyagokra, és ha igen, akkor úgy he-

lyezzük el azokat, hogy minden csoport hozzáférhessen (a REJTÉLYEK 2. és 
3. SEGÉDANYAG tartalmaz néhány térképet erre a célra). A segédanyagok 
fontossága osztályonként változó lehet, mindenesetre háromféleképpen is 
felhasználhatóak:

 – olyan átfogó feladatokat építhetünk rájuk, amelyek rávilágítanak az ipar 
visszaszorulásával kapcsolatos folyamatokra;

 – ugyanezzel a céllal beszélgetéseket kezdeményezhetünk a témáról az osz-
tályban;

 – egyszerűen csak kioszthatjuk őket a diákoknak, akik így tanulmányoz-
hatják az anyagokat, ha akarják (inkább csak a jobb képességű tanulók 
esetében érdemes ezt választani).

• Gondoljuk végig, mennyi hely áll rendelkezésre a tanteremben. Minden 
csoportnak elég nagy helyre lesz szüksége, hogy szét tudja pakolni a papír-
jait, ezért lehet, hogy érdemes kicsit átrendezni a termet.

Bevezetés

A Rejtélyek több szempontból is különbözik azoktól a feladatoktól, amelyekkel 
a diákok általában az iskolában találkoznak. Ha az első Rejtélyek feladatot 
csináljuk az osztállyal (mint ahogy mi ebben a helyzetben voltunk), a következő 
felvezetést javasoljuk:

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

A széntermelésről szóló 
grafi kon az Életre keltett 
grafi konok feladatnál is 
felhasználható.

Ez a tudáselemek össze-
kapcsolásának újabb 
példája (bővebben lásd 
a 179. oldalon).
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 „Szinte mindenki ismeri a gyilkossági ügyeket megoldó nyomozókról szóló 
televíziós sorozatokat, mint amilyen a Morse felügyelő, a Taggart felügyelő, 
az Egy fagyos érintés, vagy a Cracker, ugye? Ezekben a nyomozó megpróbál 
kideríteni valamilyen rejtélyt, gyakran egy gyilkosságot vagy más bűnügyet. 
Ehhez különböző bizonyítékmorzsákat, a szemtanúk vallomásait, vagy a hely-
színelők által talált bizonyítékokat használják fel. Lehet ez a gyilkos fegyverből 
származó töltény, lábnyomok, az áldozat körmei alatt talált szövetdarabok, 
amelyek a gyilkostól származnak, egy a padlón talált gomb, ujjlenyomatok, az 
áldozat közelmúltjában történt dolgok, vagy egy kék színű furgon, amit a hely-
szín közelében láttak. Ezeket a bizonyítékokat összegyűjtik, és megpróbálják a 
segítségükkel kitalálni, ki lehetett a gyilkos. Ehhez különböző elméleteket gyár-
tanak, amelyeket aztán ellenőriznek, hogy helytállóak vagy sem. Mindez egy-
általán nem könnyű munka, és használniuk kell közben az agyukat. Ma rátok 
is vár egy megoldandó rejtély: nem egy gyilkosság, hanem valami földrajzzal 
kapcsolatos – aminek a megoldásához ugyanolyan készségekre lesz szüksége-
tek, mint amilyeneket a nyomozók is használnak a munkájuk során. Rá kell 
jönnötök bizonyos dolgokra, elméleteket kell kitalálnotok, amelyeket aztán 
megbeszéltek egymással, hogy kiderítsétek, helytállóak-e.”

Meg kell győződnünk arról, hogy a diákok értik az „elmélet” kifejezést. Foglal-
kozzunk azokkal, akik fantáziáját megmozgatják a hallottak, és mondjuk Poirot 
felügyelő, Miss Marple vagy Dalgleish felügyelő vagy mások nevét is szeretnék 
hozzáadni a híres detektívek listájához, vagy akik a DNS-vizsgálatokról beszélnek 
és így tovább. Tudatosítsuk bennük, hogy (szemben a televíziós sorozatokkal), 
a Rejtélyek feladatnak nem csak egyetlen helyes megoldása van. Ezért nem 
csak a megoldásukra vagyunk kíváncsiak, hanem hallani szeretnénk a magyará-
zatukat is, azt, melyik információt tartják fontosnak, és melyiket nem, és miként 
kapcsolták össze őket, hogy egy teljes, érthető és meggyőző magyarázatot kap-
janak. Akárcsak a sorozatokban szereplő nyomozóknak, nekik is rengeteg meg-
tévesztő információt kell kiszűrniük, néha zsákutcába jut a gondolatmenetük, és 
kreatív gondolkodásra lesz szükségük. Azt is mondjuk el nekik, hogy a végén 
lehet, hogy az egész osztálynak el kell mondaniuk a kulcskérdésre adott magya-
rázatukat.

Végezetül a borítékok is segítenek a felvezetésben: különös, izgalmas hangu-
latot teremtenek. A boríték jelzi azt is, hogy csoportként kell gondolkodniuk, 
dolgozniuk és megbeszélniük a feladatot. Bár esetleg morgolódnak, titokban a 
legtöbben élvezik a feladat jelentette kihívást.

Utasítások

A Rejtélyek, a megszokottól eltérő feladattípus, ezért nagyon pontos utasítá-
sokat kell adjunk a diákoknak. Az alábbiakban csak néhány javaslatot teszünk, 
mindenki szabadon megváltoztathatja ezeket tanári készségeitől, a diákokkal 
kapcsolatos tapasztalataitól vagy a stílusától függően.

• Szervezzük meg a csoportokat.
• Osszuk ki a borítékokat és az esetleg szükséges segédanyagokat.
• Kérjük meg a diákokat, hogy mielőtt kinyitnák a borítékot, olvassák el a 

rajta lévő kulcskérdést, és próbálják meg kitalálni, mi lehet a válasz. A kér-
dés a következő: „Miért vesz részt Dai Williams egy új, bridgendi 
japán étterem építésében?”

• Ezt követően kérjük meg őket, vegyék elő a kártyákat a borítékból és terít-
sék őket szét úgy, hogy mindenki láthassa. (Ez egy fontos része a feladatnak 
– néhány rendetlenkedő diák ugyanis kísértést érezhet arra, hogy lefújja a 
papírokat az asztalról.) Kérjük arra őket, hogy olvassák végig az állításokat, 

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

A többféle értelmez hető-
ség szándékos – a diákok-
nak meg kell tanulniuk, 
miként tisztázzák 
a feladatokat, problémá-
kat és információkat.
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hogy van-e köztük olyan, amelyik esetleg magyarázatra szorul. Azt is nézzék 
meg, az összes állítás megvan-e. Adjunk nekik 3–5 percet, hogy átolvassák 
a lapokat, majd adjunk lehetőséget arra, hogy feltehessék az információkkal 
kapcsolatban felmerült kérdéseiket.

• Kérjük meg őket, hogy keressék meg a térképen (vagy térképeken) a kár-
tyákon említett helyeket és dolgokat.

• Magyarázzuk el nekik, hogy azokat az állításokat kell felhasználniuk, ame-
lyek segítenek a fő kérdés megválaszolásában. Érdemes ismét kihangsú-
lyoznunk a következőket:

 – minden információt alaposan mérlegelniük kell, és teljes válaszra kell, 
hogy törekedjenek – ugyanakkor nem minden információ függ össze a vá-
lasszal;

 – nincs egyetlen helyes sorrend, vagy kizárólagos helyes válasz,
 – bármilyen rendelkezésükre álló információt (például általános háttéris-

mereteiket) felhasználhatnak, hogy a lehető legmeggyőzőbb magyarázatot 
adják meg (itt visszautalhatunk a sorozatbeli nyomozókra). 

• Azt is hangsúlyozzuk, hogy az információk rendszerezése fontos, és segít 
nekik a válaszadásban, de ne adjunk túl sok tanácsot azzal kapcsolatban, 
hogy ezt miként tegyék.

• Magyarázzuk el nekik, hogy folyamatosan újra kell ellenőrizniük a koráb-
ban elvetett válaszokat is, hátha valahogyan beilleszthetőek a magyarázat-
ba. Minél részletesebb a válaszuk, annál jobb. Hangsúlyozzuk, hogy érde-
mes fi gyelniük az állítások közötti kapcsolatokra, hiszen némelyik segít 
más állítások tisztázásában, értelmezésében.

Előfordulhat, hogy túlzottan belelendülünk az utasításokba, de a diákok egy idő 
után már úgysem hallgatnak minket, ezért fel kell készülnünk arra, hogy az egyes 
csoportoknak külön-külön is el kell mondanunk a fentieket.

A feladat irányítása

Az egyik ok, amiért ennél a módszernél ezt választottuk első mintafeladatnak, 
az volt, hogy a csoport most csinált először Rejtély feladatot, és nem ment 
minden tökéletesen. Némi időbe és gyakorlásba telik, amíg néhány diák belejön, 
hogyan működik a módszer, és egyesek még ilyenkor is küszködnek a feladat 
teljesítésével. A lényeg az, hogy fontos tanulási készségeket sajátítanak el, 
ami nem megy magától.

Néhány csoport számára túl soknak bizonyult az információ, így több időt 
kellett a segítésükre fordítanom. Az egyik csoportban csak ketten voltak, mert 
az egyik legtehetségesebb diák éppen hiányzott – ha ő jelen lett volna, az való-
színűleg megoldotta volna az ezzel a csoporttal kapcsolatos problémákat. Segít-
ségként kiválasztottam az egyik állítást, amely így szólt: „1973-ban a Sony  gyárat 
nyitott Bridgendben. A vállalat irányításához Japánból hoztak szakembereket.” 
Megbizonyosodtam arról, hogy tisztában vannak azzal, hogy a Sony egy japán 
vállalat. Ezután megkértem őket, hogy keressenek egy másik állítást a Sonyval 
kapcsolatban: „A Sony 1400 alkalmazottjának többsége nő.” Megkérdeztem 
őket, hogy vajon, a Sony alkalmaz-e férfi akat, mire azt válaszolták, hogy „Nem”. 
Nem tudtam végig mellettük maradni, de időről időre visszatértem, és egy újabb 
állítást választottam ki: „Dai Williams 1971-ben otthagyta az iskolát, hogy 
asztalostanonc lehessen a helyi bányában. Igen jó szakember vált belőle.” Ez-
után arra kértem őket, keressenek további Dai-jal, vagy a bányákkal kapcsolatos 
állításokat. Ekkor már némiképp magabiztosabban haladtak: néha meglátták az 
összefüggéseket, néha segítenem kellett. Lassan haladtunk, és az egész olyan 
fájdalmas volt számomra, mint egy foghúzás. Csak utólag jöttem rá, hogy ez a 

Arra bátorítjuk őket, 
hogy használják a 
meglévő mindennapi 
háttérismereteiket.

Ez példát jelent a meg-
erősítésre. 

Ez a mintafeladat 
kiválóan illusztrálja 
a csoportosítási készségek 
alapvető jelentőségét 
(bővebben lásd később 
a 129. oldalon).

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
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feladat segített abban, hogy észrevegyem a tanulási nehézségeiket és azt, nem 
képesek a kategorizálásra.

A csoportok többsége azonban sokkal jobban teljesített. Őszintén szólva, nem 
volt egyszerű a feladat irányítása, mivel a diákok folyamatosan kérdezgettek, 
miközben fél szemmel próbáltam a két gyengébb csoportra is fi gyelni. Azonban 
a kezdeti, 15-20 perces beszélgetés után az egyes csoportok jelentősen előreha-
ladtak. Az órával, és általánosságban a Rejtélyek feladattípussal kapcsolatban 
a következő tapasztalatok hasznosak lehetnek:

• Annak ellenére, amit az utasítások során elmondunk, a diákok hajlamosak 
arra, hogy egyetlen helyes megoldást keressenek, és túl sok információt 
fi gyelmen kívül hagynak. A mintafeladatban a jobban teljesítő csoportok 
rájöttek, hogy Dai elveszítette a munkáját a bányában, és jelenleg a japán 
menedzserek és családjaik igényeit kielégítő japán étterem építkezésén 
dolgozik. De egyáltalán nem gondolkodtak el azon, vajon miért települt a 
Sony Dél-Walesbe, így fi gyelmen kívül hagyták az M4-es autópályáról vagy 
a telekárakról szóló információkat. Fel kell hívnunk a fi gyelmüket minden 
információra, például megkérdezni,  „Erről mit gondoltok?”. Ne túl gyak-
ran avatkozzunk közbe. Személy szerint én a sorozatokban szereplő nyo-
mozókra szoktam itt is hivatkozni, és hogy nekik sem csak az a feladatuk, 
hogy rájöjjenek, mi történt, hanem azt is ki kell találniuk, miért történtek 
meg az események. 

• Az olyan csoportokat, amelyek először találkoznak a módszerrel, érdemes 
gyakran megdicsérni, ugyanakkor támogatni, és jobb teljesítményre is sar-
kallni őket. Nyitottnak kell lennünk az eltérő értelmezésekre és magyará-
zatokra – a Rejtélyek módszer feladatainak nem csak egyetlen jó megol-
dása lehet.

• Fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a feladat irányítása és a 
beavatkozás között. Lényeges, hogy szemmel tartsuk a csoportok munkáját, 
de álljunk ellen annak a kísértésnek, hogy túl gyorsan beavatkozzunk. Szá-
mos fontos készségük ugyanis a vita hevében formálódik, fejlődik. Véle-
ményünk szerint NEM szabad szisztematikusan végigjárni a csoportokat, 
mindenütt feltéve a „Nos, hogyan haladtok?” kérdést. Ha a diákok éppen 
elmélyülten dolgoznak a megoldáson, hagyjuk őket békén – a megjelené-
sünk, kérdésünk csak zavarná a munkájukat. Különösen igaz ez az idősebb 
vagy jobb képességű csoportokra.

• Érdemes egy jegyzetfüzetet vagy egy papírlapot magunknál tartani, hogy 
feljegyezhessük, ha valami érdekeset hallunk, amit később közösen is meg-
vitathatunk a tapasztalatok összegzésénél. Töltsünk annyi időt a megfi gye-
léssel, amennyit csak lehet. Előfordulhat, hogy a diákok elvetnek valami 
általunk hasznosnak ítélt ötletet – ezt a későbbiekben még hasznosítani 
tudjuk. A diákok munkájának megfi gyelése rendkívül fontos, bár nem va-
lószínű, hogy sok időnk lenne erre, amikor először alkalmazzuk a Rejté-
lyek feladatot.

• A feladat ideális lebonyolításához két tanóra a megfelelő. Első alkalommal 
csoportosan feldolgozzák, és megbeszélik az információkat, míg a második 
órán minden diák írásban kifejheti, mire jutottak. Igen hasznos lehet, ha 
az első óra végén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok jegyzeteket 
készítsenek – így könnyebben fel tudják idézni a lényeget a második alka-
lommal. Az is előfordult, hogy megkértem a diákokat, készítsenek „térké-
pet” arról, hogyan csoportosították az állításokat, így a következő órán 
onnan folytathatták, ahol abbahagyták.

• Ha van az osztályban egy-két olyan csoport, amelyik gyorsan, ám felülete-
sen halad a feladattal, és nem hajlanak arra, hogy újra számításba vegyék 
a korábbi állításokat, kérjük meg őket, hogy tegyék időrendbe azokat az 
információkat, amelyekben valamilyen utalás van időpontra.

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

Ez példát jelent arra, 
hogyan differenciáljunk 
pluszmunkával.

Ennek a feladattípusnak 
a beszéd a lelke.
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A tapasztalatok megvitatása

Ezzel az osztállyal a tapasztalatok megvitatása arra korlátozott, hogy megkér-
deztem a diákokat, szerintük miért dolgozik Mr. Williams egy japán étterem 
építkezésén. Azt a csoportot kérdeztem először, amelyikről tudtam, hogy a tagjai 
viszonylag egyszerű megoldásra jutottak. Elmondták, hogy Mr. Williams a bá-
nyában dolgozott, de elveszítette a munkáját, és most építkezéseken dolgozik. 
Amikor azt fi rtattam, hogy miért éppen egy japán étterem építkezésén dolgozik, 
hozzátették, hogy az étterem a gyár japán munkásai számára épül. Ezzel kapcso-
latban jól jött, hogy hallgattam a diákokat munka közben. Tudtam, hogy legalább 
az egyik csoport elgondolkodott azon, hogy miért zárt be a bánya, mert felhívtam 
a fi gyelmüket néhány információra. Ezt követően röviden átbeszéltük, miért 
zártak be a bányák, és hogy ez miért ösztönözött arra japán vállalatokat, hogy 
befektessenek Dél-Walesben. Az egyik fi ú még arra is rájött, hogy rengeteg sza-
bad munkaerő állt rendelkezésre, miután a bányák és kohók bezártak. Végül 
megkérdeztem, van-e még valami, amivel kiegészíthetjük a magyarázatot. Az 
egyik csoport kiemelte, hogy a jó utak és a Severn-híd megépítése fontos volt, egy 
másik azt hangsúlyozta, hogy ha a japánok közül sokan beszélnek jól angolul, 
akkor könnyen beilleszkedhetnek Walesben. Csak ennél a pontnál (körülbelül 
15 perce zajlott a beszélgetés) éreztem azt végre, hogy kezdik érteni a feladat ér-
telmét, mert ha az egyik csoport felvetett valamit, egy másik azonnal reagált rá.  
Rákérdeztem, volt-e olyan információ, aminek semmilyen hasznát nem vették. 
Némi hallgatás után valaki azt mondta, hogy „A szennyezésről szóló ilyen volt”, 
majd valaki hozzátette, hogy az is felesleges volt, hogy „A Sony egy multinacioná-
lis nagyvállalat.” Kiderült, hogy a legtöbb diák nem tudta, mit jelent a multi na-
cio nális kifejezés bár amikor lehetőségük volt rá, akkor kellett volna megkérdez-
niük. Összességében véve eredményes volt az óra: a diákok elkezdték megérteni, 
hogy megváltoztathatják a véleményüket, és túlléphetnek az első elképzeléseiken. 
A tapasztalatok közös megbeszélése elgondolkodtatta őket, és hipotéziseket kezd-
tek felállítani.

Az idő szűkössége sajnos nem tette lehetővé, hogy megvizsgáljam, a diákok 
hogyan oldották meg a feladatot. Bemutatunk néhány javaslatot, hogy miként 
kezdhetünk ehhez:

• Válasszunk ki egy csoportot, amelyik viszonylag értelmes, de nem túl ki-
dolgozott magyarázatot adott a kérdésre. (Azt, hogy ez melyik csoport, csak 
úgy tudjuk meg, ha fi gyeljük őket munka közben.) Dicsérjük meg őket, 
bármivel is állnak elő, de tegyünk fel néhány elgondolkodtató, tisztázó kér-
dést: „Esetleg ki tudnátok jobban fejteni azt a részt, hogy…?”, vagy „Be-
széljetek még erről a részről…”, netán: „Miért gondoljátok így?”.

• Még jobb, ha a kérdéseket más csoportok teszik fel, de valószínűleg ehhez 
egy kis noszogatásra lesz szükségünk, például: „Van-e, aki másképp gon-
dolja?”. Lehetséges, hogy ez nem lesz hatásos, olyankor esetleg provokál-
hatjuk is a többi csoportot: „Szóval ez a legjobb megoldás, amit ki tudtunk 
találni – mindenki egyetért abban, hogy a saját válaszuk nincs olyan jó, 
mint ez?” Ha jegyzeteltünk, miközben fi gyeltük a csoportokat, felidézhe-
tünk néhány munka közben felmerült vitát, vagy megközelítést.

• Fontos a „Hogyan oldottátok meg a feladatot?” kérdés. Lehetőségünk nyí-
lik arra, hogy diákok a tanulásról magáról tanuljanak – bár a kérdésünkre 
csak üres tekinteteket kaphatunk válaszként. Lehetetlen számba venni az 
összes választ, ami előfordulhat, és persze azokat a kérdéseket sem sorol-
hatjuk mind fel, amelyeket esetleg tisztázásként még fel kell tennünk. 
Mindössze néhány tanácsot adhatunk. Háromféle kérdéskörre keressük a 
választ:

Ez egy további példája 
a tanulói követelmények 
változásának – új 
tanulási módszerekbe 
vezetjük be őket.

Ha szeretnénk, hogy 
a tanulók kezdeményez-
zenek (lásd a 177. oldalt).

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
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 – Mit csináltatok a papírdarabokkal, és miért? Ez olyan fontos elemekre 
hívja fel a fi gyelmet, mint a lényeges és lényegtelen elkülönítése, hogyan 
csoportosították az állításokat, hogyan jutottak a következtetésekre.

 – Hogyan változott az elképzelésetek és a megközelítésetek a beszélgetés 
során? Ezzel rámutatunk olyan fontos lépésekre, mint az elképzelések pon-
tosítása, átgondolása, az alternatívák felvetése az első ötletekkel szemben, 
illetve az ellenőrzés és a további információszerzés szükségessége.

 – Hogyan dolgozott a csoport? Ezzel a csoportmunkára való készségeket 
fi rtatjuk, így lehet, hogy meg kell kérdeznünk: „Ki volt a vezető? Nehéz 
volt-e elérni, hogy mindenkit meghallgassatok? Mindenki részt vehetett 
a munkában? Hogyan kezeltétek a véleménykülönbségeket?” Esetleg azt 
is megkérdezhetjük, előfordult-e valakivel, hogy egy diáktársa gondolko-
dása vagy megközelítése mély benyomást tett rá.

Kiváltó és háttértényezők

A fentieken túl, ha a körülmények lehetővé teszik, érdemes legalább még egy 
valamit megtennünk: mutassuk be a „kiváltó” és „háttértényezők” fogalmát. 
A kiváltó tényezők egy-egy esemény vagy szituáció közvetlen okait jelentik: ezek 
következménye, hogy egy folyamat adott időben és helyen végbemegy. A kiváltó 
tényezők többnyire időszakosan állnak fenn. A háttértényezők ezzel szemben 
általában folyamatosan jelen vannak vagy sokkal szélesebb körben hatnak, vagy 
a helyhez kötődnek. Kevésbé észrevehetőek, mint a kiváltó tényezők, de jelen-
létük egy-egy helyen előidézi az eseményt vagy helyzetet. A földrajzban lehetnek 
természeti, biológiai, társadalmi-gazdasági vagy politikai tényezők. A Braer olaj-
szállító hajó shetlandi katasztrófája jól értelmezhető a kiváltó és háttértényezők 
segítségével. A háttértényezők közé tartozott a hajó rossz állapota, a legénység 
alacsony szintű képzettsége, aminek oka az olajszektorban tapasztalható erős 
verseny volt – ezek a társadalmi-gazdasági tényezők. Politikai tényező az elér-
hető vontatóhajók hiánya. A hajók érzékeny tengeri területen hajóznak ahelyett, 
hogy hosszabb, de biztonságosabb útvonalakat használnának – ami fontos gaz-
dasági tényező. A kiváltó tényezők közé tartozik a heves vihar (időszakos, és 
földrajzilag helyhez kötött jelenség), és hogy tönkrement a hajómotor (balsze-
rencse és emberi mulasztás). A katasztrófa olyan baleset volt, amellyel kapcso-
latban csak az volt a kérdés, hogy mikor történik meg: mikor alakul ki a körül-
mények olyan együttállása, amely kiváltja.

Kérjük meg a diákokat, hogy csoportosítsák az állításokat aszerint, hogy ki-
váltó, vagy háttértényezőről van szó. Nyugodtan megengedhetjük, hogy a két 
tényezőcsoport közötti csoportot is alkothassanak.

A tapasztalatok megvitatása során mutassuk be egy mindennapi példán, ho-
gyan használhatjuk fel a kiváltó és háttértényezőket az események megértéséhez. 
Mi magunk is kitalálhatunk egy saját példát, de akár az alábbit is használhatjuk:

 „Úgy döntöttünk a családdal, hogy veszünk egy új autót. Már régóta gon-
dolkodunk ezen, hiszen majdnem tízéves, gyakran elromlik, és egy kisebb va-
gyonba kerül a javíttatása. Ráadásul az utcánkban senkinek sincs ilyen öreg 
autója, és a gyerekeket a többiek csúfolják miatta: azt mondogatják nekik, hogy 
elavult a kocsink. Csak hát elég nehéz előteremteni egy új autó árát.” (Ez mind 
háttértényező.)

„Azonban mostanában egy csomó olyan dolog történt, ami miatt meggon-
doltuk magunkat. Először is vettünk egy új kutyust, egy dalmatát, és hát egy 
ekkora kutya nem fér el egy egyszerű autóban. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
veszünk egy kombit. Aztán a múlt hétvégén a szomszédunk, Frank elmondta, 
hogy a sógora el akarja adni az alig négyéves Sierráját. A kocsi teljesen jó 

A kiváltó és háttér-
tényezőkkel az okokkal 
és okozatokkal foglalkozó 
részben is foglalkozunk 
(lásd a 183. oldalon).

Ez segíti a metakogníció 
fejlesztését (lásd a 176. 
oldalon).

Ezzel csökkenthető 
az impulzivitás.

Ez a tudáselemek össze-
kap  csolására jelent példát 
(lásd a 179. oldalon).

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

Újabb példa a tudás ele-
mek összekapcsolására.
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 állapotban van, és ha megadjuk neki azt az árat, amit a használtautó-keres-
kedő ajánlott, akkor eladja nekünk, amint vett egy új autót.” (Kiváltó tényezők.)

Ezután megkérhetjük a diákokat, hozzanak példákat (eseményeket vagy dön-
téseket) a saját életükből, amelyek kapcsán a kiváltó és háttértényezők segíthet-
nek az okok megértésében. Ne legyünk csalódottak, ha néhányan nem tudják ezt 
a gondolatmenetet követni, vagy netán kicsit bizonytalanul, zavarosan, vagy 
teljesen rosszul teszik azt. Egy rendkívül erőteljes fogalmi rendszerről van szó, 
és időre van szükségük, hogy megértsék. Legyünk elégedettek, ha bármilyen 
pozitív eredményt tapasztalunk.

Ellenőrzés

A feladat írásos kidolgozása fontos a tanultak megszilárdításában. Ezért a diá-
kokat arra kértem, hogy írásban válaszolják meg a kezdeti kérdést. Ez azért is 
hasznos, mert írásbeli eredményt kapunk a feladat zárásaként, ami egyes diáko-
kat megerősít, másrészt megfelel a külső elvárásoknak is.

A válaszadást a második óra végén kezdték el, és házi feladatként kellett be-
fejezniük. Őszintén szólva, az eredmények csalódással töltöttek el: a legtöbben 
csupán felidézték az eredeti állításokat anélkül, hogy megpróbáltak volna választ 
adni az eredeti kérdésre. Az írásbeli válaszok színvonala alacsonyabb volt, mint 
az órai szóbeli teljesítményüké. Azt hiszem, nem tettem meg minden tőlem tel-
hetőt azért, hogy segítsem őket a házi feladatuk összeállításában. Mindenesetre 
ez a csalódást okozó tény sem halványítja el a kis csoportokban végzett munka, 
és az egész osztályra kiterjedő megbeszélés értékeit.

Mindez a biztatással 
segített tudásátadásra 
példa.

Ezen segíthetünk, ha az 
íráshoz szempontokat 
adunk – lásd a 94. oldalt.

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
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Állítások – Ipari szerkezetváltás

 1. 1973-ban a Sony gyárat létesített Bridgendben. Az üzem 
irányítására Japánból hoztak szakembereket.

 2. Nagy-Britannia az Európai Unió tagja.

 3. Egy régi meddőhányó helyén golfpályát hoztak létre. 
Ishiguro úr szenvedélyes golfjátékos.

 4. Megan Jones dolgozni kezd az új Sony gyárban: 
távirányítókat szerel össze.

 5. Dai Williams munkába áll egy építőipari vállalatnál, 
amelyet megbíztak azzal, hogy a bányászok régi viskói 
helyén egy japán éttermet építsen.

 6. 1991-ben azt javasolták, hogy Pencoedben, közel 
 Brigendhez létesítsenek egy második üzemet.

 7. Az új Sony gyár az M4 autópálya mentén található.

 8. A legközelebbi, maesteg-i bánya több éve bezárt, amikor 
a szénkészletek kimerültek.

 9. Országszerte számos olajtüzelésű hőerőművet létesítettek.

 10. Dai Williams 1971-ben otthagyta az iskolát, hogy asztalos-
tanonc lehessen a helyi bányában. Igen jó szakember vált 
belőle.

 11. Az 1980-as évek közepén az olcsó importszén jelentette 
konkurencia következtében sok walesi bánya nem tudta 
eladni az ott termelt szenet.

 12. A Sony egy hatalmas multinacionális nagyvállalat.

 13. Dai egész eddigi életében a bányában dolgozott.

 14. 1973-ban Nagy-Britanniában nőtt a leggyorsabban a színes 
televíziók iránti igény.

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

1. segédanyag
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 15. Ishiguro úr felesége egy ételosztó vállalkozást működtet, 
amely japán ételeket juttat el a helyi japánoknak.

 16. A Sony 1400 alkalmazottjának a többsége nő.

 17. Dél-Walesben alacsonyabbak a telekárak, mint Délkelet-
Angliában.

 18. Az 1960-as és 1970-es években sok vas- és acélgyár bezárt 
Dél-Walesben.

 19. 1982-ben a Sony kétszeresére növelte a gyár méretét. 1986-
ra az üzem folyamatosan három műszakban működött, 
hogy a termelés lépést tartson a növekvő igényekkel.

 20. A bányákban olyan gépeket kezdtek alkalmazni, amelyek 
akár 20 ember munkáját is képesek elvégezni.

 21. A Sony Európa-szerte árusítja termékeit.

 22. 1976-ban a Walesi Fejlesztési Ügynökség közművesített 
ipari területeket kezdett kialakítani, felszerelve minden 
olyan szolgáltatással, amelyekre az új vállalatoknak 
szüksége lehet.

 23. Minden japán iskolában második nyelvként az angolt 
tanulják a diákok.

 24. Az 1966-ban átadott Severn-híd összekapcsolta Dél-Walest 
az angol autópálya-hálózattal.

 25. Az embereket egyre jobban érdekli a károsanyag-
kibocsátás csökkentése és a környezetvédelem.

 26. Az M4 autópálya Londont köti össze Port Talbottal.

 27. A Nagy-Britanniába települt japán vállalatok 18,5%-a 
Walesben található.

 28. Megan Jones kedveli a japán ételeket.

Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
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Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben
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Rejtélyek
1. mintafeladat

Ipari szerkezetváltás
Dél-Walesben

3. segédanyag
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Háttér

Ez a Rejtély az 1960-as évek városrész-felújítási folyamatainak eredményekép-
pen létrejött belvárosi magasházak lebontásával foglalkozik. Arra ösztönzi a 
diákokat, gondolják végig, ki a felelős a történésekért. A feladatot egy rendkívül 
vegyes képességű, érettségi előtt álló osztállyal próbáltam ki, amelynek diákjai 
− az iskola vonzáskörzetének jellegzetességei miatt − összességében az átlagos-
nál kissé gyengébb képességűek voltak. Nagyon motivált és együttműködő osz-
tályról volt szó, akik szerették a csoportmunkát és szívesen próbáltak ki új fel-
adattípusokat. Az osztályba járt egy rendkívül bomlasztó diák is, aki nem vett 
részt a közös munkában (az óra alatt a tanáriban külön dolgozott).

A feladatot a tavaszi félévben, a városföldrajzzal foglalkozó órán végeztük (a 
Brit Tantervi és Értékelési Hatóság C tanmenete). Az osztály már megismerke-
dett a helyi lakókörnyezettel kapcsolatos néhány fogalommal – szuburbiák, bel-
városi sorházak és külvárosi bérházak – de még nem találkoztak a városrész-
felújítással. A foglalkozás minimális változásokkal egyébként felhasználható 
hetediktől kilencedik osztályig, de akár egy haladó (emeltszintű érettségire ké-
szülő) csoporttal is. 

A feladat attól függően, hogy órai beszélgetés és az ellenőrzés milyen irányt 
vesz, többféle ismerettel is gazdagíthatja a diákokat. Általában a következőt ta-
nulják meg:

• melyek a magas bérházak jellegzetességei és problémái;
• milyen okai lehetnek a problémáknak;
• a városi területek átalakulása miképpen érinti az egyes társadalmi csopor-

tokat, milyen konfl iktusokat idézhet elő;
• meg tudják becsülni a különböző csoportok értékeit;
• értékelni tudják a tervezési folyamatot befolyásoló tényezőket.

Előkészületek

Az első mintafeladatnál bemutatott előkészületek itt is érvényesek, azonban min-
den Rejtély saját motivációs anyagot igényelhet. Az osztály, akivel a mintafel-
adatot végigcsináltuk, megtekintette a (régi, de még mindig jól használható) BBC 
által készített műsort a belvárosokról (Inner Cities), amelyben bemutatták a 
glasgow-i bérházak problémáit. A Sun bulvárlap cikkét szintén felhasználtuk, 
amely elgondolkodtatta a diákokat, milyen is lehet az élet ezekben a lakásokban 
(lásd REJTÉLYEK, 4. SEGÉDANYAG).

Bevezetés

A foglalkozást azzal kezdtem, hogy kiosztottam egy bérház fényképének máso-
latait, amivel felkeltettem a fi gyelmüket, majd megkérdeztem őket: „Ezek telje-
sen jó lakásoknak tűnnek, vajon miért rombolják le őket?” Több ötletük is volt, 
amelyekkel általában a helyes irányba tapogatóztak (amúgy hamarosan össze-
dőlnének, stb.). Megkérdeztem, hogy él-e, vagy élt-e valamelyikük bérházban. 
Szerencsére az egyik diák lakott ilyenben, és elmondta, valóban elég szörnyű 
lakások: a lift nem működik, az épület hihetetlenül szeles, és a lakásban nagyon 
hideg van. Az egyetlen jó dolog a kilátás, és hogy lehetett nézni a tovasikló nagy 
madarakat az ablakból. Más alkalommal esetleg érdemes lehet felhasználni a 
Sun cikkét arra, hogy bemutassam, gyakran mennyire hiányzik a közösség ezek-
ben a toronyházakban.

Rejtélyek
2. mintafeladat

Ki a felelős a Sharpe 
Point-i lakások sorsáért?
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Utasítások

Az első mintafeladatnál megadott utasítások érvényesek, bár ez a csoport már 
találkozott korábban a Rejtélyekkel, így az utasítások inkább csak emlékeztetők 
voltak. Nagyjából tisztában voltak azzal, mire számíthatnak. Lényeges volt ki-
hangsúlyoznom a központi kérdést: „Ki a felelős a Sharpe Point-i lakások sor-
sáért? Jobb képességű csoporttal dolgozva esetleg kibővíthető a kérdés: „Miért 
bontják le a Sharpe Point-i lakásokat, és ki a hibás ezért?”

A feladat irányítása

Ez a is ugyanúgy zajlott, mint az első mintafeladaté. Nem volt gyengébben tel-
jesítő csoport, így jobban meg tudtam fi gyelni a csoportok munkáját. Néha szük-
ség volt arra, hogy egy-egy kérdéssel a megfelelő irányba tereljem a diákokat, 
hogy újramérlegeljenek bizonyos állításokat, amelyek fontosak lehetnek annak 
megállapításában, hogy mi az oka (ki a felelős) az épület lerombolásáért.

A tapasztalatok megvitatása

Ez a szakasz hosszan zajlott, de mint gyakran, ezúttal sem sikerült mindent érin-
teni, amit akartam. A csoportok igen színvonalas szóbeli válaszokat adtak a kér-
désre. Ahogy az gyakran előfordul, az első csoport egyszerű magyarázatot adott: 
„az önkormányzat a hibás, mert nem gondoskodtak megfelelően a lakásokról”. 
Aztán a következő 20 percben (az én kérdezősködésem nyomán és a többiek 
kiegészítéseivel) bővítettük a magyarázatot, olyan kérdéseket felvetve, hogy 
„Folytasd, mondj többet a dologról!”, vagy „Miért történt mindez?”. Az építte-
tőknek nagy volt a felelőssége a diákok szerint, míg néhányan a fi atalokat hibáz-
tatták. Mások megvédték őket, mondván, hogy csak azért viselkedtek rosszul, 
mert unatkoztak. Párhuzamba állították a példában szereplő környéket és a sa-
ját lakókörnyezetüket. Visszakanyarodtunk oda, hogy az önkormányzat a hibás, 
de felbukkant az a nézet is, hogy nem hibáztatható egyetlen személy vagy csoport 
sem.

Véleményem szerint igen kifi nomult vita folyt a kérdésről. Nagyon örültem 
annak, hogy arra jutottak, a világ nem szűkíthető le csupán feketére és fehérre, 
a kettő között van még egy csomó árnyalat. Ugyanakkor némileg kételkedtem 
abban, hogy ezt ugyanilyen könnyedén meg fogják tudni tenni a vizsgán. Nem 
ért meglepetésként, hogy nem vetették fel a kormányzat felelősségét, bár gyorsan 
belekezdett egy nagyléptékű városfelújításba, anélkül, hogy mérlegelték volna 
az érintett közösségek szempontjait, vagy a kipróbálatlan technológia veszélyeit. 
Azt hiszem, egy érettségire készülő csoport már ezt a szempontot is mérlegelte 
volna.

Sajnos a megbeszélésből kimaradt az is, miként hajtották végre a feladatot.

Ellenőrzés

Az osztály házi feladatként leírta a központi kérdésre adott választ.
Érdemes lehet emellett megkérdezni a diákokat, vajon milyen hatásai lehetnek 
a lakások lerombolásának? Számos dolog felmerülhet: a munkahelyi és társas 
kapcsolatok szétbomlása; sokan szükséglakásba költöznek; jobb életkörülmé-
nyek létrehozása; egy nagyáruházat építhetnének az épület helyén; javulhatná-
nak az egészségügyi viszonyok stb.

Végül a diákok csoportosíthatnák az épület lebontásának okait kiváltó és hát-
tértényezőkre is.

Rejtélyek
2. mintafeladat

Ki a felelős a Sharpe 
Point-i lakások sorsáért?

A diákok ismereteit hasz-
nosítjuk, amelyre 
a többiek is támasz kod-
hatnak.

Példa az ösztönös tudás-
átadásra.

Ez arra utal, hogy 
legalább néhány diák 
a formális működő 
gondolkodást használta 
(ez egy Piaget alkotta 
fogalom).
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Rejtélyek
2. mintafeladat

Ki a felelős a Sharpe 
Point-i lakások sorsáért?

Egy tizenéves anyuka, aki rendkívül rossz viszonyban 
volt a szomszédaival, tegnap gyermekével együtt leve-
tette magát egy bérház ötödik emeletéről.

A 17 éves kis Cara Jennings kiugrott a lépcsőház eme-
leti ablakából, miután kizárták a lakásából.

A népszerűtlen egyedülálló anyuka és egy hónapos gyerme-
ke több mint 20 métert zuhant – éppen a szomszédjuk, Nor-
mann Hines mellett csapódtak a földnek. A nyugdíjas Hines 
úr elmondása szerint: „Egy hatalmas puffanást hallottam. 
A baba a lány mellé esett, és mindketten vérben úsztak.”

A woolwich-i Wordsworth House-ban történt tragédiát kö-
vetően a lakók elmondták, miért éreztek megvetést a tragikus 
sorsú Cara iránt.

A szomszéd lakásban élő 20 éves Barbara Davidson sze-
rint: „Óránként jártak hozzá különböző férfiak, nem számított, 
hogy nappal van vagy éjszaka.”

„A legtöbben nem szerették. Összegraffitizett mindent, és 
igazi bajkeverő volt.”

Lorraine Davies így fogalmaz: „Nem volt benne elég fele-
lősségtudat, hogy gondoskodjon a kisbabájáról.”

„Több fiúja volt, mint bárki másnak, akit ismerek. Biztos 
vagyok abban, hogy azt sem tudta, ki a gyerek apja.”

Anya és gyermeke halálugrása
Írta: Muriel Burden

4. segédanyag
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Állítások – Sharpe Point

 1. A Környezet-egészségügyi Hivatal tisztviselője arra 
az eredményre jutott, hogy a fűtéscsövek szigetelése 
azbesztet tartalmaz.

 2. Az Északi Lakásépítő Társulás nemrégiben 100 Viktória-
korabeli házat újított fel a folyóparton.

 3. A bérlők szövetségének tagjai megtagadják a lakbér 
fi zetését, amíg nem újítják fel az épületet, és nem állítanak 
éjszakánként biztonsági őrt a bejárathoz.

 4. A 38-as lakásba (amely egyike a 22 üres lakásnak a 182-ből) 
a New Age mozgalomhoz tartozó lakásfoglalók költöznek.

 5. Steve és Claire McLean, valamint a kislányuk szerepelnek 
a tévéhíradóban, amikor letáboroznak a Városháza előtt, 
az ellen tiltakozva, hogy bérházban kínáltak nekik lakást.

 6. Az azbeszt a tüdőbe kerülve rákot okoz.

 7. A Walker család az egyetlen az épületben, akik meg-
vásárolták maguknak a lakásukat.

 8. Amikor az idős Clark úr meghalt, nyolc napba telt, míg 
bárki is észrevette a halálát. A koporsóját nem tudták 
betenni a liftbe.

 9. Janet Dalton nem engedi Diane-t (8 éves) és Richie-t 
(10 éves) kinn játszani, miután a rendőrség rajtakapta őket, 
amint idősebb gyerekekkel szipuznak a lépcső alatt.

 10. Sok embert kiraboltak a környéken, és rengeteg autót 
loptak el vagy rongáltak meg.

 11. Amikor 1969-ben hivatalosan átadták az épületeket, 
az Építésügyi Miniszter kiemelte Sharpe Pointtal 
kapcsolatban, hogy új technológiát használtak az építkezés 
során: acélkereteket és betonpaneleket. Az építkezés 
rekordgyorsasággal zajlott.

 12. A lakások falai rendkívül vékonyak.

 13. Az építő Smith Fastbuild Kft. 1978-ban csődbe ment
egy – az előre gyártott épületek hibás kivitelezésével 
kapcsolatos – botrány miatt.

Rejtélyek
2. mintafeladat

Ki a felelős a Sharpe 
Point-i lakások sorsáért?

5. segédanyag
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 14. Az épület lakóinak több mint a fele nyugdíjas vagy 
munkanélküli.

 15. A legfelső emeletekről fantasztikus kilátás nyílik a városra 
és a folyóra.

 16. A Walker házaspárnak évente le kell cserélnie a penészes 
tapétát a falon.

 17. Hogy melegen tartsa magát, a 72 éves Cyril Beecham 
kabátban és betakarózva nézi a televíziót esténként.

 18. A 12 éves Spike és a 14 éves Baz szeretnek a liftekben 
játszani.

 19. Minden önkormányzati bérlő kedvezményes áron 
megvásárolhatja a lakását.

 20. Az épületet magában foglaló lakókörnyéken van a 
legrosszabb egészségügyi statisztika az egész városban.

 21. Az önkormányzati lakások várólistáján körülbelül 1500 név 
szerepel.

 22. Az önkormányzati lakások eladásából származó bevétel 
felhasználható a többi lakás felújítására és 
modernizálására.

 23. Baz egy használt dobfelszerelést kapott a születésnapjára. 
A Boilermaker’s Arms kocsma mögött szoktak gyakorolni 
a barátaival, amikor az édesanyja dolgozik.

 24. A régi időkből csak a Boilermaker’s Arms és a Szent Justin 
templom maradt meg.

 25. A Safebury helyet keres egy új belvárosi szupermarket 
számára, és hajlandó hozzájárulni a területrendezés 
költségeihez.

 26. Walker úrnak van egy galambdúca a fél mérföldnyire lévő 
veteményesében.

 27. Amikor a régi sorházakat 1968-ban lebontották, az ott 
élőket a város különböző pontjain lévő önkormányzati 
lakásokban helyezték el.

 28. Gary Payne-t, a Sharpe Point lakóközösségének vezetőjét 
tavaly májusban az önkormányzati testület tagjává 
választották.

Rejtélyek
2. mintafeladat

Ki a felelős a Sharpe 
Point-i lakások sorsáért?
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Háttér

Ezt a Rejtélyek feladatot egy kilencfős, tizenkettedikes haladó csoporttal pró-
báltuk ki, amelynek tagjai nem számítottak túlzottan kiemelkedő képességűnek. 
Nagyjából a csoport fele vett részt aktívan a közös vitákban, bátran ütköztetve a 
véleményüket másokéval és nyitottan az eltérő álláspontokra. Korábban tanultak 
a mezőgazdasági termelési rendszerekről, illetve találkoztak a hegyi juhtenyész-
tésről és a szántóföldi művelésről szóló esettanulmányokkal is. Ugyanakkor 
 nagyon is városi gyerekek voltak, akik kevés saját tapasztalattal rendelkeztek 
a vidéki életről. A csoport a Londoni Egyetem B tanmenete alapján haladt. 
A feladat fő célja az volt, hogy továbbfejlesszük a többféleképpen értelmezhető 
témák megvitatása iránti fogékonyságukat, ami fontos a záródolgozatuk elkészí-
téséhez.

A Rejtély feladat tervezése során a következő oktatási célokat tűztem ki:
• a farmokat olyan rendszerként értelmezzük, amelyek inputtal, folyamatok-

kal és outputtal rendelkeznek;
• a diákok megértsenek néhány olyan tényezőt, amelyek befolyásolják a far-

merek döntéseit, különös tekintettel a gazdasági, politikai és személyes 
értékekre;

• megértsék, hogyan hat a mezőgazdaság a természeti környezetre és a 
 tájra;

• rámutassak néhány ellentmondásra, amelyek az egyes diákok állásfogla-
lásai között fennállnak.

Az ok és okozat kérdése itt is központi szerepet játszik, ahogy az összes Rejté-
lyek típusú feladatnál. Ezúttal a rendszerek kérdése a középpontba kerül.

Előkészületek

Mivel éppen aktuális volt, a szarvasmarhák szivacsos agysorvadása (azaz a 
kergemarhakór) megvitatása tökéletes bevezetést jelentett a feladathoz. A téma 
közvetlenül kapcsolódik a rendszerelemzéshez, és azokhoz a társadalmi, politikai 
és gazdasági tényezőkhöz, amelyek befolyásolják a farmerek döntéseit. 
A kergemarhakór emellett számos morális és értékrendi kérdést is felvet. A fel-
készülés során összegyűjtöttem mindenféle kergemarhakórral kapcsolatos hírt, 
és még egy játéktehenet is kölcsönkértem a barátomtól. Emellett bevittem az 
órára Hart (1984) könyvének 16–19. oldalait, amelyek mezőgazdasági tájak fény-
képeit mutatták be.

A felkészülés többi része ugyanúgy zajlott, mint az első két mintafeladatnál.

Bevezetés

Az órát azzal kezdtem, hogy felemeltem a játéktehenet. Megdöbbentő, de még a 
végzősök fi gyelmét is nagyon könnyen meg lehet ragadni egy ilyen apró trükkel. 
A tehén fejére mutattam, és azt kérdeztem: „Miért mutatok a tehén fejére?”. 
Néhány másodperc kellett csak ahhoz, hogy két diák kimondja a „kergemarhakór” 
szót. Megkértem a csoportot, írjanak le három okot, amelyek következtében ki-
törhetett a járvány, de vegyék fi gyelembe az ügyben érintettek (farmerek, állat-
orvosok, politikusok, vegetáriánusok) magyarázatát is, hiszen valószínűleg mind-
egyikük más-más nézőpontból közelíti meg a kérdést. Két percet adtam erre, 
majd megkérdeztem, milyen magyarázatokat gyűjtöttek össze. Rengeteg választ 
kaptam, de a többségük a fertőzött húsra koncentrált, és arra, hogy az emberek 
elfogyasztják a vágóhídon dolgozók fi gyelmetlensége miatt az ennivalóba  kerülő 

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai

A Rendszerek a nagy 
koncepciók egyike (lásd 
a 184. oldalt).

Ez egy újabb kiváló példa 
arra, hogy a diákok 
meglévő tudását 
használjuk fel a megértés 
segítésére.
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agy- és gerincvelődarabokat. Tudtam, hogy legalább ketten vegetáriánusok a 
csoportban, így megkérdeztem, miért nem fogyasztanak húst. Egyikük szerint 
nem helyes, hanem kegyetlen dolog megenni az állatokat. Feltettem a kérdést, 
hogy a betegségnek van-e valami köze az állatokkal való kegyetlen bánásmódnak 
– ami végül oda vezetett, hogy a diákok egyetértettek abban, undorító dolog 
állati proteint etetni a növényevőkkel. Ugyanakkor senki sem vetette fel az olcsó 
húsra vágyó vásárlók szerepét.

Ezt követően kiosztottam két farmtulajdonos névjegyét is (REJTÉLYEK, 6. SE-

GÉDANYAG), és feltettem a kérdés, szerintük melyik farm valószínűbb, hogy 
egészségesebb élelmiszert termel – kicsalva a diákokból a nyilvánvaló választ. 
A csoport egyik felét megkértem, képzeljék el, hogy a Broadacre Farm földjén 
állnak, míg a másik felét arra, hogy a Luxley Coppice Farmon. A diákok ismerték 
a Képzeletbeli mozit (lásd a korábbi fejezetet). Megkértem őket, szánjanak pár 
percet arra, hogy elképzelik, hogyan nézhet ki a farm, majd írják le, mire jutottak. 
Annyira jól sikerült végrehajtaniuk ezt a feladatot, hogy végül meg sem mutattam 
nekik a fényképeket, mert feleslegesnek tűnt. Amikor rákérdeztem, hogyan néz-
nek ki a farmok, igen jól leírták az intenzív művelést folytató farmot: nagyon jól 
gépesített és „modern” kinézetű. Az organikus farm leírása az én ízlésemnek egy 
kicsit idealizált, meseszerű volt, de a diákok említették a leírásukban a fákat, a 
sövényt, a mezőn legelő állatokat, a trágyát és a kőépületeket. Ezt követően egy 
fényképet mutattam nekik a szabadban nevelt sertésekről (REJTÉLYEK, 6. SEGÉD-

ANYAG).

Utasítások

Három csoportra osztottam az osztályt. Odaadtam a borítékokat, de megkértem 
a diákokat, hogy még ne bontsák ki őket (REJTÉLYEK, 7. SEGÉDANYAG). Már is-
merték a Rejtélyek feladattípust, így egyből feltettem nekik a fő kérdést: „Az el-
múlt hónapokban kismalacok és csirkék tűnnek el Loxley Coppice Farmról – rá 
kell jönnötök, miért!” Hangsúlyoztam, minden információt gondosan mérlegel-
jenek: lehet, hogy egy-egy állítás fontos, az is lehet, hogy nem, de alaposan végig 
kell gondolniuk, mit vesznek fi gyelembe. Arra is emlékeztettem őket, akkor tud-
ják a legkielégítőbb magyarázatot adni, ha sikerül összekapcsolniuk az informá-
ciókat és az ötleteket.

Megkértem őket, olvassák el fi gyelmesen a lapokon szereplő információkat, 
és bátran kérdezzenek, ha valamit nem értenek. Mivel csak kilencen voltak, nem 
tűnt szükségesnek, hogy külön időt szánjunk az állítások tisztázására.

A feladat irányítása

Érdemes hangsúlyozni, hogy az ilyen körülmények között végzett feladat során 
elsősorban a diákok segítésére kell koncentrálnunk, nem a fegyelmezésükre. 
Számos kérdést tettek fel, amelyek először főleg a tényekre vonatkoztak, mint 
például: „Az parlagon tartásnak számít, ha az állatok szabadon kóborolhat-
nak?”, „Az organikusan termesztett zöldségek drágábbak?” „Mi az az ugar?”, 
és sokat kérdeztek a garantált felvásárlási árakról és a Közös Agrárpolitikáról is. 
Ahogy előrehaladtak a feladattal, egyre inkább elgondolkodtató kérdéseik voltak: 
„Az organikus farmon több szárnyast tartanak?” és „Az organikus farmon 
gazdálkodók szeretik-e a vadállatokat, például a rókát?”. A kérdések dilemma 
elé állítottak: örömmel válaszoltam meg a tényekre vonatkozó kérdéseiket, kü-
lönösen azokat, amelyek a tanmenetben szereplő fogalmakkal (például a Közös 
Agrárpolitikával) voltak kapcsolatosak. De az elgondolkodtatókra nem szívesen 
feleltem, mert azt szerettem volna, hogy a rendelkezésükre álló segédletet fel-

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai

Jó jel, ha a diákok 
kérdeznek, mert azt jelzi, 
hogy gondolkodnak 
a feladaton.
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használva ők maguk gondolkodjanak el rajtuk (ne pedig az én értelmezésemre 
támaszkodjanak). Ezért ilyenkor azt válaszoltam: „Nos, ezt nektek kell kideríte-
netek.” Néhányan kissé nehezen fogadták el ezt a helyzetet.

Nagyon örültem annak, hogy egy kis noszogatás után már bátran használták 
a más tantárgyakból és a mindennapi életből származó ismereteiket. Például két 
biológia fakultációra járó diák említette a tápláléklánc fogalmát, míg egy szen-
vedélyes lovas lánynak elegendő ismeretei voltak a rókavadászatról – így ők jó 
információforrásnak bizonyultak az egész osztály számára. Néha nem bírtam 
megállni, és egy-egy általuk elvetett állítást tartalmazó papírlapot az orruk alá 
dugtam, megkérdezve: „Biztos, hogy ennek semmi köze sincs a fő kérdésünk-
höz?”. Szerintem az óra kiválóan sikerült: nem tudok jobb módszert elképzelni 
arra, hogy a diákokkal megértessük az információkat. A csoportokban és az 
 osztály egészében zajló viták és beszélgetések segítenek a dolgok tisztázásában, 
és számomra úgy tűnt, hasznosabb volt, mint a frontális osztálymunka.

Ellenőrzés

Bár a feladat sokat segített a folyamatok megértésében, szükség volt a tanultak 
megerősítésére is. A legfőbb probléma az volt, hogy a feladat számos fogalmat 
és témát érintett (amelyeket részben értelmeztünk a feladatok kiosztásánál).

• Az egyik csoport felvázolta a két farm működési rendszerét, feltüntetve a 
beérkező inputot, az ott zajló folyamatokat és a kibocsátott outputokat. 
Arra bíztattam őket, hogy amiről nincs konkrét információjuk, azt is pró-
bálják meg kitalálni. 

• A másik csoport egy fogalomtérképet készített (erről bővebben lásd Lee és 
Chandler cikkét a Teaching Geography című folyóirat 1996. júliusi számá-
ban). A fogalmakra általában a diákoknak maguknak kell rájönniük, de 
ebben az esetben megadtam nekik a következőket: kormányzati politikák, 
táj és környezet, technológia, piaci tényezők, az állatok jóléte, valamint 
erkölcs az állatokkal kapcsolatban. Összességében a fogalomtérkép arra 
ösztönözte a diákokat, hogy meghatározzák az egy jelenség mögött álló 
fogalmak közötti kapcsolatokat.

• A harmadik csoport felvázolta a két farm táplálékláncát, felhasználva a ren-
delkezésükre álló információkat, illetve a következtetéseiket. A Broadacre 
Farm esetében nem volt könnyű dolguk.

Mindhárom csoportnak öt percben össze kellett foglalnia az elvégzett munkát, 
és mindenki kapott egy példányt a fogalomtérképből, a táplálékláncokról és a 
működési rendszerekről. Tudomásom szerint legalább két diák újrarajzolta eze-
ket, hogy a saját értelmezéseiket is beépítsék. Végezetül mindenkinek önállóan 
meg kellett válaszolnia a kezdetekkor feltett fő kérdést.

Ez ismét felhívja a fi gyel-
met arra, milyen hasznos 
lehet a „beszélgetve 
értelmezés”.

Rejtélyek
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A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai
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Tel: Staunton 683747

Tulajdonosok:
Fergus Massey és Fia

Gabona, burgonya és takarmányfélék nagy tételben
Mezôgazdasági gépek rövid távú bérbe adása

Broadacre Farm

Szabadon tartott sertések

Az igazi ételért a természetes minőséggel

L O X L E Y  C O P P I C E  F A R M  É S  Ü Z L E T
Tulajdonosok: Jenny és Don Blackthorn

Staunton 
683010

Kergemarhakór-mentes szarvasmarhák teje és kecsketej

Szabadon tartott csirkék és kacsák tojásai
Hús a saját hûtôkamránkból

Szedd magad gyümölcsök, virágméz

Organikus zöldségek

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai

6. segédanyag
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 1. A róka húsevő állat. Föld alatti üregekben él, amelyek 
gyakran megnagyobbított nyúlüregek. 

 2. 1984 és 1990 között Nagy-Britanniában 138 000 kilo-
méternyi sövényt vágtak ki, és 75 000 kilométer kerítést 
építettek.

 3. Nyúlüregek jelentek meg a gátakon és a raktárak 
környékén. A golfklub illetékesei kihívták a rágcsálóirtókat, 
hogy foglalkozzanak a problémával.

 4. A görények és menyétek megeszik a földön fészkelő 
madarak tojásait és fi ókáit. Az egerek növényevők.

 5. A Blackthorn család csak természetes trágyát használ a föld 
termőképességének javítására.

 6. Blackthornék épp most rendeltek magasabb kerítést 
a baromfi udvarhoz.

 7. Mielőtt tavaly betakarította volna a termést, Massey úr 
összevonta a földjeit: korábban 21 különálló parcellája volt, 
ma már csak 9.

 8. Az ifjú Ryan Blackthorn sövényápolást tanult a mező-
gazdasági főiskolán.

 9. A Broadacre Farm intenzív művelést folytat: rengeteg 
növényvédő szert, gyomirtót, műtrágyát használnak, 
és a birtok jól gépesített.

 10. Massey úr nemrégiben új permetezőkészüléket és egy 
hatalmas kombájnt vásárolt. A kombájn a nagy területű 
mezőkön hatékonyabb.

 11. Az Európai Unió pénzügyi támogatást nyújt a farmereknek, 
hogy a gabona-túltermelést megakadályozzák, hogy a 
szántóföldjeik 20%-át más célokra hasznosítsák, például 
ugaroltassák.

 12. Massey úr a földjei 20%-át egy golfklubnak engedi át. 
Egy öreg pajtát klubházzá alakítottak át.

 13. Kormányzati támogatás kérhető az alábbi célokra: vegyes 
erdők telepítése, vizes élőhelyek létrehozása, a szántóföldek 
parlagon hagyása.

 14. Az őszi vetésű növények egyre népszerűbbek az utóbbi 
időben, mivel hamarabb betakaríthatóak.

 15. A Közös Agrárpolitika alkalmazása korábban rendkívül 
intenzív termeléshez, túltermeléshez és 
környezetkárosításhoz vezetett.

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai

7. segédanyag
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 16. A bokrok és fák gyökerei segítik a nyúlüregek 
fennmaradását.

 17. A szövetkezet, amelynek Blackthorne-ék is tagjai, 
nemrégiben szerződést kötött az Ashbury áruházlánccal: 
organikus zöldségeket szállítanak nekik, a legjobb árakat 
biztosítva.

 18. A gabonatáblák, a sövény és a magas fű eleséget és rejtek-
helyet nyújtanak a madaraknak és rovaroknak; körülbelül 
20 emlősfaj és 30 madárfaj él a sövény kerítésekben.

 19. Leythorpe Vadásztársaság azon gondolkodik, hogy 
rókatenyésztésbe kezd.

 20. A Blackthorn család a helyiek nyomása ellenére sem 
engedélyezi, hogy a Leythorpe Vadásztársaság használja 
a területüket.

 21. A Loxley Coppice Farm minden állatot szabadon legeltet.

 22. A golfozók a Loxley Coppice Farmról áradó bűzre 
panaszkodnak, ami különösen trágyázáskor erős.

 23. Ray Massey mezőgazdasági gépészként végzett, emellett 
kitűnően lő.

 24. A Loxley Coppice Farmon egy hatalmas kacsaúsztató, 
és frissen ültetett vegyes erdő található.

 25. Az elmúlt 25 évben egyes gyakori madárfajok populációja 
erősen megfogyatkozott: a fogoly- 82%-kal, a rigó- 73%-
kal, a pacsirta- 58%-kal, a fecskepopuláció pedig 43%-kal 
kevesebb.

 26. Sok farmernek tűntek el állatai az utóbbi időben, és sokan 
tolvajokra gyanakszanak. Többen láttak egy régi teherautót 
a földutakon furcsa helyeken parkolni.

 27. A közvéleményt egyre jobban foglalkoztatja a farmokon 
tenyésztett állatok jóléte, és megjelent az igény az 
organikusan termesztett élelmiszer iránt.

 28. A terményeket vagy az ugaron hagyott területet július vége 
előtt lekaszálják, rengeteg tojás és madárfi óka elpusztul.

 29. A helyi kocsmák környékén gyakran kínálnak olcsó húst.

 30. A Közös Agrárpolitika garantált árai arra ösztönözték a 
farmereket, hogy annyi élelmiszert termeljenek, amennyit 
csak tudnak a támogatott földterületeken. Ez túltermelés-
hez és hatalmas készletek felhalmozódásához vezetett.

Rejtélyek
3. mintafeladat

A Loxley Coppice Farm 
elveszett állatai
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Rejtélyek: A módszer alkalmazása

A Rejtélyek nagyon hatásos és sokoldalú módszer, így sokféle téma feldolgo-
zásához ajánlható, mint például:

• balesetek és katasztrófák;
• folyamatok eredményeinek értelmezése;
• a döntéshozatali folyamat összefüggései;
• a változó körülmények értelmezése, kapcsolódjanak azok akár növekedés-

hez, akár hanyatláshoz.

A feladat ugyanolyan jól használható a társadalomföldrajz, a gazdaságföldrajz 
vagy a regionális földrajz tanítása során, de akár a természetföldrajzban is hasz-
nos lehet, olyan témákban, amelyekben előfordulnak társadalmi vonatkozások 
is. Nincs szükségünk sok tényanyagra, ellenben a folyamatok megértése alapve-
tő a foglalkozások tervezése során. A Gondolkodtató földrajz munkacsoport 
a következő témákban használta fel a módszert:

• a fejlett és fejlődő országok migrációs folyamatai;
• az Északi-tenger halászata;
• a városi közlekedéshez kapcsolódó problémák;
• földrengések;
• a vidéki szolgáltatások hanyatlása Nagy-Britanniában.

Az alábbiak segíthetnek a feladat sikeres kivitelezésében:
• Alapvető, hogy az adatokhoz személyeket kapcsoljunk, mert így személye-

sebbé tesszük a történetet, és az könnyebben követhetővé válik. Az embe-
rek szerepeltetése a rosszabbul teljesítő diákoknak könnyebben feldolgoz-
hatóvá teszi a feladatot, míg a jobbak számára érdekesebbé. A rejtély 
mozaikos történet, amellyel az izgalom és a szereplők miatt könnyebb azo-
nosulni, és egyben vitázni is róla. Az elbeszélés jellege, vagy az, hogy mi 
történt/történik a szereplőkkel a kiváltó faktorok a feladatban.

• Mindenképp szükségünk van egy fő kérdésre, amelyre választ keresünk az 
állítások segítségével. Az adatok vagy a körülmények bővebb értelmezése 
is lehetséges, ha további kérdéseket teszünk fel.

• Az állítások száma 16 és 30 között legyen. Ha 16-nál kevesebb adattal dol-
gozunk, előfordulhat, hogy túl egyértelmű a válasz, vagy túl kevés a ren-
delkezésre álló információ. Ha 30-nál több állítást használunk, túl össze-
tetté válik a feladat, és fi zikailag is nehezen kezelhető a sok papírszelet.

• Mint háttértényezőkre, szükség van a helyszín, a környezet és az idő meg-
határozására, és elképzelhető, hogy utalnunk kell más helyszínekre, vagy 
korábbi időpontokra is.

• Használhatunk többféleképpen értelmezhető, félrevezető vagy lényegtelen 
állításokat is. Például az egyik információmorzsa ellentmondhat egy má-
siknak (ezek szerepe ugyanaz, mint amikor a nyomozások során kizárják 
az egyes nyomokat vagy gyanúsítottakat). Készüljünk fel arra is, hogy a 
diákok a miénktől eltérő értelmezésre jutnak, és az általunk félrevezetőnek 
szánt információt megfelelően beépítik a magyarázatukba.

• A kiegészítő források, térképek vagy fényképek hasznosak lehetnek, de 
mindenképpen egészítsük ki az állításokat valamivel, hogy érdekesebbé 
váljon a feladat.

• A tankönyvek, CD ROM-ok, videofi lmek, rádióműsorok, hivatalos jelenté-
sek vagy újságcikkek mind-mind kitűnő kezdést jelenthetnek egy Rejtély 
felvezetéséhez. Általában nincs szükségünk túl sok tény jellegű informáci-
óra.

Ezeknek a témáknak 
határozott ok-okozati 
háttere van.
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Záró gondolatok

Tapasztalataink szerint a diákok többségét meglehetősen jól lekötik és motivál-
ják a Rejtélyek, de néhány tanulóból  hiányzozhat a csoportmunkára való kész-
ség. Ez arra vezethető vissza, hogy az illető úgy gondolja, a feladat túlságosan 
felette van a képességeiknek. A diá kok önbizalmát növelhetjük azáltal, hogy se-
gítünk nekik néhány egyszerűbb összefüggés felfedezésében, illetve csak olyan 
adatokkal dolgozunk, amelyeket értelmezni tudnak (lásd az ipari telephelyekről 
szóló mintafeladatot). Néha meglepetés érhet minket, hogy második alkalommal 
találkozván a Rejtélyekkel az osztály sokkal jobban, és nagyobb önbizalommal 
dolgozik.

A Rejtélyekben minden benne van a gondolkodás tanításával kapcso-
latban. A diákok először nehéznek találhatják a feladatokat, de éppen ezért kell 
kitartanunk az ilyen megközelítések mellett, hiszen így tesznek szert, jó tanulá-
si készségekre. Becsapjuk a diákokat, ha csak olyan feladatokat adunk nekik, 
amelyekre fel vannak készülve – kihívásokra van szükségük, hogy jobban telje-
sítsenek, és hatékonyabban tanuló diákokká váljanak.  

Ez példát jelent 
a megerősítésre.

A tananyagnak meg kell 
változtatnia a tanulót: 
végtére is nem mindig 
igazolható, ha „felhígítjuk” 
a tananyagot, hogy 
a diákok minél könnyeb-
ben be tudják fogadni 
– szükségük van 
a kihívásra.
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Történetmesélés

Logikai alapok

A történetek igen hatásos üzenetközvetítő eszközök. A társadalmak a történetek 
mesélése során örökítik át a kultúrájukat generációról generációra. Mindannyi-
an fel tudjuk idézni azt a jelenetet, amikor a gyerekek a földön körbeülik a taní-
tó nénit, aki éppen egy lebilincselő történetet olvas fel nekik. A történetek később 
sem vesztik el bűverejüket, hiszen a regény is egyfajta történet. A középiskolai 
oktatásból − talán az irodalomoktatás kivételével − azonban valahogy kiveszett 
a történetmesélés. Történeteket mesélni a földrajzórán nem komolytalan dolog 
vagy fi gyelemelterelő: remek tanítási eszköz, különösképpen, ha meggondoltan 
és odafi gyeléssel használjuk a módszert.

A Történetmesélés előnyeit a következőképp foglalhatnánk össze:
• a történetek valós élethelyzetben jelenítik meg a földrajzi folyamatokat, 

valódi (vagy néha kitalált) személyekkel, amitől az egész sokkal aktuálisab-
bá és érthetőbbé válik;

• a történetek segítik a hallás utáni megértés készségének fejlődését, ami 
sajnálatos módon sok diáknál hiányzik;

• a történeteken keresztül meg tudjuk tanítani a diákokat arra, hogyan em-
lékezzenek, aminek a tanterv − explicit módon legalábbis − nagyon csekély 
fi gyelmet szentel;

• a képes forgatókönyv (a magyarban is meghonosodott angol kifejezéssel: 
storyboard) segít fejleszteni a folyamatok megértésének készségét, ami 
alapvető fontosságú, ha hosszabb folyamatot vagy jelenséget szeretnénk 
elmagyarázni;

• a történetek használata során a diákok olyan hosszabb szövegekkel is ta-
lálkoznak, amivel a földrajztanulás során egyébként nem nagyon szoktak, 
így a módszer az emelt szintű vizsgáikra is segít felkészülni, ahol többnyi-
re ezekhez hasonló szövegeket kell feldolgozniuk;

• végül, ugyanúgy, mint a többi módszer, a Történetmesélés is kulcsként 
szolgálhat a földrajz egyik központi koncepciójának, az ok és okozatnak a 
megértéséhez.

Szerintem ezek igen erős érvek a módszer alkalmazása mellett!

A Feuerstein-féle
Eszköz gazdagító 
Program egyik fontos 
célja, hogy a diákok 
hatékonyan tudják az 
információt befogadni.

A történetmesélés 
az ítélő képességre 
és a józanészre hat 
(lásd a 180. oldalon).
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Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története

Háttér

Ezt a feladatot egy közepes képességű kilencedikes és egy vegyes képességű ti-
zedikes csoporttal használtam. Az itt leírtak nagy része a tizedikesekre vonatko-
zik. Ezzel az osztállyal, egy-két kivételtől eltekintve, általában öröm volt a közös 
munka. Adottságaikat tekintve inkább a gyengébb dominált, de ami képesség 
terén hiányzott belőlük, azt bőven behozták motivációban. Egy, a népességgel 
és a vándorlással foglalkozó anyagrész során vettük a feladatot. A korábban ta-
nultak alapján már volt fogalmuk a vonzó- és taszítótényezőkről és a migráció 
különböző típusairól.

Azt szerettem volna, hogy a feladat végére olyan általános tudást sajátítsanak 
el, amely az érettségi egésze során felhasználható. Habár a migráció témaköre 
egyfajta hátteret teremtett a feladathoz, és némi visszacsatolást is jelentett az 
elmúlt órákhoz, azt akartam, hogy a diákok elkezdjenek foglalkozni azokkal az 
alapvető készségekkel, amelyek az érettségihez szükségesek, és:

• kapjanak néhány gondolati sémát, amelyek segítenek az információ felidé-
zésében;

• felfi gyeljenek az ok és okozat egyetemes voltára, érvényességére;
• gyakorolják az írásos magyarázatok átgondolását.

Úgy gondolom, összességében nagyon jól sikerült az óra, és az elért eredmények 
tartósak lesznek.

Előkészületek

A feladatban felhasznált történetet egy újságból merítettem, ugyanakkor azért, 
hogy a nyelvezet ne okozzon problémát, átírtam a szöveget. Ez azért is hasznos 
volt, mert így alaposan megismertem a bemutatott eseményeket, és segített arra 
helyeznem a hangsúlyt, amit át szerettem volna adni. Az emberi drámákkal át-
itatott történetek nagymértékben befolyásolják a gyerekek megértését. Ha rabul 
ejti őket, amit hallanak, valódi erőfeszítéseket tesznek a feladat megoldására. 
A történetek hátteret teremtenek a tanuláshoz, és az új, korábban ismeretlen 
szakkifejezések is könnyebben érthetőekké válnak. Párszor átolvastam, amit 
írtam, így gördülékenyen tudtam bemutatni a történések menetét a diákoknak.

Később még néhány képet is találtam a Kumasiban működő motorszerelő 
gyárakról a Földrajztanításban (’Leckék Nyugat Afrikából’ Tim Thomas és Jeff 
Serf, Földrajztanítás, 1994. július). A kép segítségével meg tudtam mutatni azt 
a területet, amelyet Kingsley ismerhetett, és ami motiválhatta őt.

Úgy döntöttem, hogy háromfős csoportokban dolgozunk, a csoportbontás 
során fi gyelembe vettem a diákok képességeit. Minden csoport első tagjának egy 
jó képességű, motivált diákot választottam. Megcsináltam a csoportbeosztást és 
mindenkit besoroltam 1-esnek, 2-esnek vagy 3-asnak. Az osztályban 25-en vol-
tak, így volt egy „tartalékom” is.

A módszer használata során az óra első néhány percére minden csoportból 
két diákot ki kell küldenünk a teremből – ez az osztály kétharmadát jelenti! 
A legkézenfekvőbb megoldásként egyeztettem a könyvtárossal, hogy oda fogom 
küldeni őket. Azonban azóta már számos más megoldást is kipróbáltam erre.

A Gondolkodtató földrajz 
feladatai nem a bizony-
talanoknak vagy 
lustáknak szólnak – 
hiszen nagy kihívást 
jelentenek, ugyanakkor 
segítik a gondolkodás 
fejlődését.
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Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története

Bevezetés

Ez egy jól tanítható osztály volt, így nem kellett túl nagy erőfeszítéseket tennem 
a bevezetés, ráhangolás során. Kezdésként megkérdeztem,  „Ki emlékszik Piros-
ka és a farkas történetére?” A legtöbben jelentkeztek és elhangzott néhány ’aha’ 
is. Mondtam nekik, hogy egy-egy történetre gyakran jobban emlékszünk, mint 
egy sor tényre, mert az előbbit tudjuk mihez kötni. Azért emlékszünk egy törté-
net eseményeire, mert azok összefüggnek egymással. „Most képzeljétek el, hogy 
a földrajz érettségin ültök és próbáltok visszaemlékezni a migráció okaira – de 
nem sikerül, fogy az idő és egyre nyugtalanabbakká váltok. Most elmesélek 
nektek egy történetet, ami nem csak a kikapcsolódást szolgálja majd. Segít, 
hogy jobban emlékezzetek a történetekre – szóval fi gyeljetek.” Az egész beve-
zetés jobban ment, mint vártam.

Mindenféle különösebb felhajtás nélkül felolvastam a csoportokat és beszá-
moztam a csoporttagokat 1-esnek, 2-esnek és 3-asnak (néhányan morogtak, de 
nem foglalkoztam velük). Ketten hiányoztak, ezért felhasználtam a tartalékomat 
és eggyel kevesebb 3-asom lett. A 2-eseket és 3-asokat (15 tanuló) leküldtem a 
könyvtárba, ahol a könyvtáros már várt rájuk, és néhány percig ott kellett csönd-
ben ülniük, amíg nem hívtuk őket (így visszatekintve, addig is adhattam volna 
nekik valami feladatot).

Utasítások

• Megkértem az 1-eseket, jöjjenek a terem elejébe. Mondtam, hogy fel fogok 
olvasni nekik egy történetet, próbáljanak meg emlékezni rá, mert ők fogják 
újra elmondani a 2-eseknek, akik pedig továbbadják a 3-asoknak. Közben 
nem jegyzetelhettek (TÖRTÉNETMESÉLÉS, 1. SEGÉDANYAG).

• Felolvastam a történetet, és a végén megkérdeztem, van-e kérdésük. Volt 
néhány, köztük egy, a hajó nevét illetően.

• Az egyik diákot elküldtem a 2-esekért, a többieket pedig megkértem, ismé-
teljék át a történetet, hogy el tudják majd mondani. Ekkor már engedtem, 
hogy jegyzeteljenek.

• Megérkeztek a 2-es számú diákok. Megkértem őket, hogy az 1-es számú 
csapattagjukkal üljenek le, akik elmondják nekik a történetet. A 2-esek 
majd a 3-asoknak mesélik el. A 2-esek a történet végén kérdezhettek, hogy 
tisztázzák, ha valamit nem értettek.

• Amikor megjöttek a 3-as számú diákok, ugyanazt elmondtam nekik is, amit 
korábban a 2-eseknek. Az 1-eseket megkértem, nagyon fi gyeljenek a 2-es 
számúakra, hogy eltértek-e az eredeti szövegtől, vagy kihagytak-e dolgokat. 
Emlékeztettem őket, a cél az, hogy olyan pontosan adják át a történetet, 
amennyire csak lehet.

• Befejezésként a 3-asok mondták el a történetet az 1-eseknek, a 2-esek pedig 
hallgatták őket.

A feladat irányítása

Szinte látom magam előtt, ahogy néhány ember ezt olvasva arra gondol „Ez most 
biztosan vicc!” Ez az egyik legkockázatosabb módszer, de eddig mindössze egyet-
len egyszer kellett megszakítanom és abbahagynom a feladatot. Úgy tűnik, a két 
kulcstényező a céltudatosság (ez nagyon fontos) és a sebesség. Mindennek gör-
dülékenyen kell mennie, tétlenkedés nélkül. Ha például úgy látjuk, hogy néhá-
nyan már befejezték a Történetmesélést, fi gyelmeztessük a többieket, hogy 
már csak egy perc van hátra.

Itt akár használhatjuk 
a metakogníció kifejezést 
is, ezzel új, tanulással 
kapcsolatos fogalommal 
gazdagíthatjuk a diákok 
szókincsét.

Ez egy fontos kognitív 
készség.

Ebben az esetben igen 
kifi zetődőek lehetnek 
a fejlett osztály irányítási 
készségek.

4foldrajz_gondol_1-1.indd   914foldrajz_gondol_1-1.indd   91 2011.03.28.   21:17:222011.03.28.   21:17:22



Történetmesélés92

Amikor az 1-es számúak mesélik a történetet a 2-es számúaknak, próbáljunk 
minden párra minél jobban odafi gyelni. Úgy tapasztaltam, hogy a viccelődések 
akkor fordulnak elő, amikor a 2-esek mesélnek a 3-asoknak. Egyes csintalan 
diákok néha teljesen hamis, félrevezető dolgokat is kitalálnak, ezért nagyon fi -
gyeljünk, és ilyenkor szigorúan szóljunk rájuk.

A tapasztalatok megvitatása

Minél többet használom ezt a feladatot, annál hasznosabbnak találom, mivel 
nagyon sok kognitív készséget fejleszt. Ezért az az általános javaslatom, amikor 
első alkalommal vitatjuk meg a tapasztalatokat, a célunk az legyen, hogy meg-
értessük a gyerekekkel, tényleg megéri azon dolgozni, hogy megtanuljunk fel-
idézni dolgokat. Ne keseredjünk el, ha ez nehéz, küzdelmes feladatnak bizo-
nyul.

Ezt a részt igen egyszerű kérdéssel indítottam: „Mire emlékeztetek?” Válaszok 
záporoztak felém, és úgy gondolom, kicsit bátorítottam is a diákokat – ugyanis 
azt mondtam nekik: „Rendben, legalább bebizonyítottuk, hogy mégiscsak van 
agyatok”. Erre nevetni és viccelődni kezdtek.

Most egy nehezebb kérdést próbáltam: „Hogyan emlékeztetek arra, amire 
emlékeztetek?” A válasz néma csend volt. Biztosra veszem, hogy ezt még soha 
életükben nem kérdezték meg tőlük.

Vártam, és próbáltam bátorítóan nézni.
Végül valaki megszólalt: „Elképzeltem egy részletet. Mint ahogy egy fi lmben 

látnám.” Amikor feltettem a kérdést: „mint például?”, a következőt felelte: „Nos, 
például a vizes lábnyomokat”. Ügyeltem arra, hogy megdicsérjem, „Jól van, 
szép munka. Még valaki?” A beszélgetés során felmerült néhány dolog, és szá-
mos más nagyon hasznos megfi gyelés is azzal kapcsolatban, hogy mi jellemző 
arra, ha szándékosan fel szeretnénk idézni bizonyos dolgokat:

• ne próbáljunk meg túl sok jelentéktelen részletre emlékezni, mint például 
a hajó nevére vagy a kikötőre ahonnan indult – ezek csak feleslegesen „töl-
tik meg az agyunkat”;

• próbáljunk a történetre folyamatként, események láncolataként emlékezni 
(„ez ehhez vezetett, ami ehhez vezetett”), így amikor megpróbáljuk felidéz-
ni, sokkal könnyebben észrevesszük, ha kihagytunk valamit. Egy részlet 
felidézi a többit;

• néhány diáknak segített, ha a történetet a fejükben térképpé alakították. 
Ők az alapján tudtak felidézni eseményeket, hogy az a mentális térképükön 
hol történt. Általában a jobb képességű diákok voltak, akik el tudták kép-
zelni Afrika partvonalát;

• néhányuknak sokkal jobban ment, hogy elképzeljenek dolgokat, és emlé-
kezzenek rájuk, ha volt valamilyen hozzá kapcsolható személyes tapaszta-
latuk – el tudták képzelni a fő rakteret és a fedélzetet (talán a fi lmélmé nyeik 
alapján?) de nem tudták megjeleníteni az elülső rakteret, ahova a potya-
utasokat átvitték;

• két diák úgy vélte, az is segít, ha kitalálunk egy tanulságot vagy egy csatta-
nót a történethez, például „a bűnözés soha nem kifi zetődő” (a matrózokkal 
kapcsolatban);

• néhány részletre egyszerűen jobban emlékszünk, mert nagyon emlékeze-
tesek, például a dokkmunkás zsákok közé rejtett igazolványára, ami bizo-
nyítja a rendőröknek, hogy Kingsley a hajón volt.

Nem hiszem, hogy sikerült az összes fenti pontot megerősítenem, mivel nem 
tudtam, hogy a diákok mit fognak mondani, egészen addig, amíg ki nem mond-
ták, ám az egészet nagyon izgalmasnak találtam. Általában másodszorra már 

A felsoroltak mindegyike 
a metakogníciós 
készségek fejlődését 
mutatja.

Konstruktivizmus a 
munka során (bővebben 
lásd a 175. oldalon).

Mindez rámutat a tapasz-
talatok megvitatásának 
állandó fontosságára.

Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története
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mindig jobban fel vagyunk készülve. Arra az általános megállapításra jutottunk, 
hogy az emlékezés egy tanulható készség, és hogy a mindennapi problémák 
során ugyanúgy használható, mint amikor vizsgákra tanulunk.

Ellenőrzés

E módszernél különösen nagy jelentősége van az ellenőrzésnek. Korábban úgy 
utaltam erre a feladatra, mint a gondolkodás beindításának egyfajta módszere: 
olyan, mint amikor minden erőnkkel megpróbálunk egy nagy sziklát megmoz-
dítani. Ha már rávettük őket, hogy gondolkozzanak, fontos, hogy kisajtoljunk 
minden lehetséges eredményt a pillanatból, mielőtt az elillanna.

Ezért a következő órán a képes forgatókönyvet használtam. A diákok meg-
kapták a forgatókönyvhöz tartozó üres téglalapokat (TÖRTÉNETMESÉLÉS, 2. SEGÉD-

ANYAG), 8 történetkerettel és 4 ok- és 4 okozatkerettel, és arra kértem őket, hogy 
mondják el újra a történetet úgy, hogy csak a 8 történetkeretet használják. Mivel 
A4-es méretű füzetbe dolgoznak, ezeket egy dupla oldalra ragaszthatjuk. Az írás-
vetítővel kivetítve megmutattam nekik, hogyan helyezzék el az üres képkereteket 
(azaz a téglalapokat).

Azt javaslom, alaposan gondoljuk át, hogyan szeretnénk, ha a diákok hasz-
nálnák a képes forgatókönyv feladatlapját. Használhatjuk úgy, ahogy van, vagy 
rajzoltathatunk a diákokkal saját jelenetkereteket, netán vágják ki, és ragasszák 
a kereteket a füzetükbe − a két utóbbi megoldás nagyobb rugalmasságot enged. 
A lényeg, hogy egyértelmű utasításokat adjunk.

Mindezeken túl minden kerethez csak 8 szót használhattak (engedhetünk 
10-et vagy 12-t is, de ha többet használunk, meghiúsítja a célkitűzésünket, mi-
szerint a feladat rövid és érthető legyen). Ez arra ösztönzi a diákokat, hogy jól 
átgondolják, mely szavakat és a történet mely fontos eseményeit választják. Arra 
kértem őket, hogy ceruzával dolgozzanak, így tudnak változtatni, ha szükséges. 
Természetesen volt aki, nem hozott magával ceruzát. Meglepődtem, hogy milyen 
nehéznek találták a feladatot, de ez is megerősített abban, hogy valami fontosat 
csinálunk.

Két probléma azonban gyakran felmerült a feladatok megvalósítása során. 
Először is már a képes forgatókönyv elején felhasználtak három képkeretet a 
diákok, amikor egy is elég lett volna (ezt a rossz tervezésnek tudom be). Másod-
szor, nehézséget okozott néhány szóban összefoglalniuk a lényeget, így kicsit 
engednem kellett a nyolcszavas limitből. Miután már számos alkalommal hasz-
náltam a képes forgatókönyvet ugyanazzal az osztállyal, úgy látom, hogy szük-
ségük van némi tervezésre, mielőtt nekilátnának az írásnak. Ezt olyan kérdések-
kel tudjuk elősegíteni, mint „Melyek a legfontosabb pontok?” és „Nagyjából mi 
az a középső esemény, aminek a 4-es keretbe kellene kerülnie, és mi lehet az a 
végpont, aminek a 8-asba?” Három-négy próbálkozás után jelentősen javult a 
nyolc keret kitöltésére vonatkozó készségük. Amikor megkértem őket, hogy egy 
érettségi kérdés részeként egy esettanulmányt forgatókönyvszerűen dolgozzanak 
fel, elmagyaráztam, ez arra való, hogy gyakoroljuk, hogyan lehet sok informáci-
ót kis helyre besűríteni anélkül, hogy elveszne a lényeg. Úgy tűnt, elfogadják ezt, 
habár azt nem tudom megmondani, hogy ez javított-e az írásbeli vizsgateljesít-
ményükön. Némelyik diák, azért szerette a képkereteket használni, mert segíte-
nek rendszerezni a gondolatait, de ugyanakkor egy-két tanuló, amikor megem-
lítem a képes forgatókönyveket, „unalmas”-nak titulálja azokat. De hát nem 
lehet mindig mindenkinek a kedvében járni!

A képes forgatókönyv kapcsán a tapasztalatok megvitatása során arra kon-
centráltam, hogyan döntsük el, hogy mit írjunk, és mely eseményeket vegyük 
bele. Az egyik legjobb javaslat az volt, hogy képzeljük el a történetet nyolc álló-
képre bontva (mint egy rajzfi lmben vagy képregényben), és aztán a szavak se-

Ugyanez ajánlható 
néhány más módszer 
esetében is.

Az írásos feladat meg-
oldása több ponton is 
érinti a metakogníció 
kérdését.

Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története
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gítségével magyarázzuk el, mi történik. Egy másik gyakori megjegyzés szerint 
„hagyjuk ki a jelzőket” (ami, be kell ismernem, aggodalommal töltött el: vajon 
a vizsgafogalmazásban is mellőzni fogják-e a jelzőket?). Érdemes egy-két tanu-
lót megkérni, hogy olvassák fel a történetüket, a többiek pedig javaslatokat fűz-
hetnek azokhoz, hogyan lehetne az elhangzottakat még továbbfejleszteni. A jobb 
tanulók közül próbálok választani, nehogy valakit kellemetlen helyzetbe hozzak, 
és hogy a jobban sikerült gondolatmeneteket megosszuk a csoport tagjaival. 
Azonban a feladat igazi haszna az, hogy a diákok elfogadják, ahhoz, hogy fejlesz-
szék az íráskészségüket, meg kell tanulniuk vázlatot készíteni, és végiggondolni, 
mit is akarnak írni. Később véletlenül ráakadtam egy egész feladatra, amely szö-
vegdobozok kitöltéséről szól (Lewis és Wray, 1995) és úgy érzem, a képes forga-
tókönyv használata ugyanazt a funkciót tölti be.

Végezetül, használhatunk ok és okozat képkereteket is. A képes forgatókönyv 
példáján láthatjuk (TÖRTÉNETMESÉLÉS, 2. SEGÉDANYAG), hogy 4-4 téglalapot az 
okoknak és okozatoknak szenteltünk. A diákoknak a keretekbe írva (ismét 8-12 
szóban) kell megmagyarázniuk a Kingsley döntése mögött álló okokat: miért 
döntött úgy, hogy potyautasként Franciaországba megy, és ki kell találniuk, ez 
a döntés milyen következményekkel járt. A diákok szabadon választhatnak, pon-
tosan hogyan is használják a jelenetkereteket – meghatározhatnak négy külön-
böző okot, de úgy is dönthetnek, hogy csak két okot adnak meg, és mindkettőre 
két szövegdobozt használnak fel. Úgy tapasztaltam, ez segít abban, hogy a diákok 
jobban fókuszáljanak a földrajzi témákra. Felmerül annak a veszélye, hogy ki-
hagynak néhány olyan dolgot, ami szerintük nem földrajzi vonatkozású, de mi 
szeretnénk, ha beleírnák − ilyenek például a történések Kingsley családjára gya-
korolt hatásai. A lehetséges eredmények megérik a fáradozásunkat, hiszen így 
ténylegesen láthatják az eseményeket megelőző okokat, és az azokat követő ha-
tásokat. A feladat során azt is felvetettem a diákoknak, hogy vázoljanak fel apró 
jeleneteket a keretekbe, ezzel segítsék az események szemléltetését. Arra az ál-
láspontra hajlok, hogy érdemesebb legalább két okot kidolgoztatni a tanulókkal, 
hiszen a vizsgakérdések is csak ritkán irányulnak egyetlen okként meghatároz-
ható tényezőre. Azt hiszem, a képes forgatókönyvek igazán hasznosak lehetnek 
a gyengén és közepesen teljesítő diákok eredményeiknek javításában.

Jobb képességű csoportokkal, akiket a képes forgatókönyv csak korlátoz, to-
vábbi feladatként akár hosszabb fogalmazást is írathatunk.

Két igen fontos koncep-
ciót érintünk ehelyütt. 
Ha a diákok végigcsinál-
ják ezeket a mintafela da-
to kat, és néhány Rejtély 
feladatot is teljesítenek, 
nem mindennapi és 
nagyon értékes készsé-
gekre tesznek szert az 
okhoz és okozathoz kap-
csolódóan (bővebben lásd 
később a 183. oldalon).

Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története

4foldrajz_gondol_1-1.indd   944foldrajz_gondol_1-1.indd   94 2011.03.28.   21:17:222011.03.28.   21:17:22



Történetmesélés 95

Kingsley története – Julian Nundy, a The Guardianban
1995. december 11-én megjelent cikke alapján

A 24 éves Kingsley Osufu átlagos dokkmunkásként dolgozott 
Takoradiban, Ghána egyik kikötővárosában. Kingsley gyakran tért 
haza üres kézzel feleségéhez, Agneshez, miután egész nap hiába 
várt valami munkára, ami nem érkezett meg. Mikor nyert egy kis 
pénzt a lottón, úgy gondolta itt a lehetőség. 1992 októberében 
Kingsley (hét társával, köztük öccsével, Alberttel) elrejtőzött az uk-
rán MC Ruby fedélzetén, ami faanyagot és kakaót szállított Euró-
pába. Kingsley feleségét, aki első gyermekükkel volt várandós, Ghá-
nában hagyta. Európában akart tanulni, hogy aztán mérnökként 
térjen vissza a hazájába.

Mind a nyolcan reményekkel telve rejtőztek az egyik raktérben. 
Azonban egy idő után elfogytak a készleteik. Egy nappal később, 
mire végre nekibátorodtak, hogy elhagyják a biztonságos búvóhe-
lyüket, ketten elindultak vizet keresni. A két ember, aki vízért ment, 
talált négy másik potyautast, akik Kamerunban szálltak fel a fedél-
zetre − ők is Európába próbáltak eljutni. Szétosztották a meglévő 
élelmiszerkészletüket, és arról beszélgettek, mit fognak csinálni, ha 
Európába érnek. Viszont nem vették észre, hogy lábnyomokat hagy-
tak a fedélzeten, amikor vizet kerestek.

Másnap reggel hat matróz jelent meg, késekkel és revolverekkel 
felfegyverkezve. „Kik vagytok? Honnan jöttök?” kérdezték angolul. 
Kingsley gyorsan a csoport szószólójaként lépett fel, és elmondta a 
matrózoknak, hol szálltak hajóra. Aztán a matrózok megkérdezték, 
hogy van-e pénzük, mire Kingsley azt felelte, hogy igen, van. „Ké-
szítsétek elő, visszajövünk és elszállásolunk titeket valahol máshol” 
− mondta az egyikük.

Aznap este visszatértek a matrózok, elvették a pénzt és elvezették 
a potyautasokat a hajó orrába, ahol egy tolóajtón keresztül egy tar-
tályszerű helyre lökték őket. Egyik reggel egy matróz elhúzta a to-
lóajtót, és ledobott nekik három üveg vizet. Ezen kívül semmi mást 
nem kaptak, és három napig a saját mocskukban kellett élniük.

November 3-án, a korai órákban, miután tíz napot töltöttek a 
tengeren, kinyílt a tolóajtó, és két matróz „két-három fős csopor-
tokat” kérve kiparancsolta a férfi akat a helyiségből. Végül csak 
Kingsley és Albert maradtak. Amikor a két matróz értük jött, ész-
revették, hogy az árnyékban másik négy is áll. Néhányuknak véres 
volt a ruhája.

Kingsley megkérdezte, hogy hova tűnt a többi potyautas. Az 
egyik matróz válasz gyanánt fejbe vágta egy vasrúddal. Kingsley 
kiszabadult, és végigfutott a fedélzeten; ahogy megfordult, látta, 
amint két matróz a vízbe dobta Albertet. Pár matróz tüzet nyitott 
rá, de elvétették. Sikerült elérnie a hármas számú rakteret, és elbújt 
a kakaóbabbal teli zsákok között.

Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története

1. segédanyag
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A következő három napban végig bujkált, miközben minden reg-
gel és este az őt kereső matrózok átkutatták a rakteret.

Egyik este a MC Ruby kikötött. Ahogy elhallgattak a motorok, 
Kingsley elhagyta a búvóhelyét. A zsebeit megtöltötte kakaóbabbal, 
a ghánai dokkmunkás igazolványát egy zsák alá rejtette, felmászott 
egy szellőzőaknán, és kifeszítette a rozsdás rácsot az akna száján.

November 6-án korán reggel kiugrott a rakpartra, és egy utcai 
takarítóautó felé rohant. Bár a két gépkezelő nem beszélt angolul, 
de a kikötői rendőrség irányába mutattak. Végül megtalálta a rend-
őrséget. Hajnali 4 órakor belekezdett a történetébe. Ahogy a falra 
nézett, észrevett egy térképet. A térképen az állt: Franciaország. 
Egészen addig azt sem tudta, hol van.

Hajnalhasadtakor a Le Havre-i rendőrség átkutatta a MC Rubyt. 
Megtalálták Osufu dokkmunkás igazolványát. Még mindig halálra 
volt rémülve, de megengedték, hogy a fedélzeten egy hajóablak 
mögé rejtőzve részt vegyen az azonosításon, hogy leleplezhesse hat 
kínzóját.

A nyomozók a legénység öt tagját és Vladimir Ilnyitszkij kapi-
tányt bűnösnek találták. Gyilkosságban való bűnrészességtől a zsa-
roláson át, emberrablással és kalózkodással vádolták őket. Négy 
azonnal beismerte a bűntettet, kettő tagadta a vádakat. Akik be-
ismerték a bűnösségüket, azt mondták, aggódtak a magas bírság 
miatt, amit az olyan vállalatokra róttak ki, akiknek a hajóján po-
tyautasok érkeztek az európai kikötőkbe.

Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története
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Történetmesélés
1. mintafeladat

Kingsley Osufu története
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2. segédanyag
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Háttér

Ezt a mintafeladatot egy tizenkettedikes, haladó szintű csoporttal csináltam, akik 
épp az árvizekről és az árvizek kezeléséről tanultak − ez a téma szinte minden 
tantervben megtalálható. Az ezt megelőző hetekben jelentős időt szenteltünk a 
vízállásgörbék tanulmányozására (lásd az ellenőrzésben). A csoportot alkotó 18 
diák között mindenféle képességű és hozzáállású megtalálható volt.

Úgy gondoltam, hogy a Történetmesélésnek számukra nincs akkora je-
lentősége, mint a Kingsley Osufuval foglalkozó csoport esetében, de egyre inkább 
hajlok ennek ellenkezőjére. Azért használtam ezt a feladattípust, hogy egy újfaj-
ta tanítási technikát alkalmazzak, amivel megpróbálom fenntartani a diákok 
érdeklődését. Haladó szinten néhanapján nehézkes az előrelépés, ugyanakkor 
fontos, hogy fenntartsuk a diákok lelkesedését.

Előkészületek

A tarpai árvíz története mindig is az egyik kedvenc forrásom volt. A tény, hogy 
még mindig használom, bizonyítja, egy jó történetnek óriási ereje van. A drámai 
eseményeket átélő emberekről szóló történetek magukkal ragadnak (remélem, 
ez nem hangzik túl érzéketlenül).

A feladat során nem küldhettem a diákokat az iskola más helyiségeibe, mert 
túl sokáig lettek volna távol. Többször átolvastam a szöveget, hogy emlékezzek 
a részletekre és a történések menetére is.

Ha kevesebb, mint 12 diákunk van, érdemes átgondolnunk, milyen mérték-
ben követjük a megadott utasításokat.

Bevezetés

Ha a csoporttal most használjuk először a Történetmesélést, megközelítésünk 
az 1. mintafeladathoz hasonló lehet. Nemrég kitaláltam egy új történetet, ami 
hasznos lehet (úgy gondolom, a jó cél érdekében belefér egy kis füllentés). „Egy 
volt egyetemi barátom tarpai, majd az egyetem elvégzése után a szülőfalujába 
ment vissza tanítani. Itt alapított családot, vezeti a helyi kulturális életet. Tarpa 
a Tisza mellett fekvő falu, így a barátom kedvenc hobbija a horgászat. Azonban 
a Tisza nemcsak adni tud, de el is vehet. Hallgassátok meg, mi történt a bará-
tommal és a falujával!” 

Utasítások

• Osszuk az osztályt hatfős csoportokra, és mindegyik csoportban minden-
kinek adjunk egy számot 1-től 6-ig.

• Magyarázzuk el nekik, hogy mindegyik „számnak” fi gyelnie kell arra, hogy 
mi történik bizonyos szereplővel vagy szereplőkkel. A tiszai árvizes törté-
netnél a feladat, hogy fi gyeljék meg, az adott szereplő mit látott vagy hallott, 
illetve mit kellett csinálnia:

 (1) Árvizeket előre jelző szakember,
 (2) Árvízvédelmi töltésen lévők,
 (3) A faluban lévő emberek,
 (4) Védelmi bizottság vezetője,
 (5) Állattartók,
 (6) Helikopter kapitánya.

Történetmesélés
2. mintafeladat

A tarpai gátszakadás 
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 Amikor a szereplők feltűnnek, a tanulóknak le kell jegyzetelniük, mi törté-
nik velük, de ne aggódjanak, nem probléma, ha valamit kihagynak.

• Mindenkinek fi gyelnie kell egy másik dologra is, és azt is le kell írnia. Ez 
alapjában véve azt jelenti, hogy mindenkinek végig kell követnie a törté-
netet:

 (6) Milyen lehet Tarpa és környéke?
 (5) Hogyan alakult ki az árvíz?
 (4) Mi vezetett a töltésszakadáshoz?
 (3) Milyen károk keletkeztek? Hogyan?
 (2) Mi történt a gáton keresztül folyó vízzel?
 (1) Mit tettek, hogy mentsék az embereket? Hova kerültek az érintettek?
• Kellően drámaian olvassuk fel a szöveget, és néha tartsunk egy rövid szü-

netet, hogy tudjanak jegyzetelni, de ne lassítsunk le túlzottan.
• Ültessük az összes 1-est, 2-est stb. külön-külön, és kérjük meg őket, hogy 

egyeztessék a jegyzeteiket, rakják össze, amijük van – erre csak 5 percet 
szánjunk.

• A diákok üljenek vissza az eredeti csoportjaikba. Kérjük meg őket, sorban 
mindenki mondja el a két beszámolót. Bíztassuk őket arra, hogy mindeköz-
ben nyugodtan jegyzeteljenek, de ismét korlátozzuk a rendelkezésükre álló 
időt.

• Most adjuk oda nekik a képes forgatókönyvet, és szólítsuk fel a diákokat 
arra, tömörítsék az eseményeket 10 kockába, de az okokat és okozatokat 
kihagyva. Hangsúlyozzuk, hogy nem szerepeltethetnek mindenkit: csak 
példa szintjén említhetik őket; vagy akár ki is kell egyeseket hagyniuk. 
A történések sorrendjét és lényegét kell megmutatniuk: mi történt először; 
mi történt aztán; majd mi történt a legvégén. Azt is emeljük ki, hogy a 
kockáknak logikusan kell egymásra épülniük (ez sokkal nyilvánvalóbb volt 
a Kingsley Osufu történet esetében – lásd az 1. Mintafeladatot).

• Végezetül, az ok- és okozatkereteket is hozzá kellett adniuk a forgatókönyv-
höz. Ne feledjük, hogy az osztály már találkozott a Történetmeséléssel 
korábban.

A feladat irányítása

Az 1. mintafeladathoz képest itt kicsit más irányításra volt szükség: összességé-
ben ez a feladat egyszerűbb volt. Felügyelni kellett az 1-es, 2-es, 3-as stb. csopor-
tok munkáját, majd később az 1–6 csoportokat is. Az 1-esek, 2-esek és a többiek 
csoportjainak esetében mindenhol kijelöltem egy embert, aki elkezdte elmon-
dani a többieknek, mit írt. Próbáltam egy nyitottabb, közlékenyebb diákot vá-
lasztani, de nem feltétlenül a legjobb képességűt, mert azt akartam, közösen 
egészítsék ki a jegyzeteiket, ne pedig csak lemásolják a legjobbról. Ennek bizto-
sítására nem mindig van lehetőségem, de folyamatosan dolgozom azon, hogy a 
diákok megosszák egymással az információt, kérdéseket tegyenek fel, és tisztáz-
zák a dolgokat, ne csak másoljanak.

Az 1–6 csoportok esetében lehetetlen, hogy egyetlen nagy csoportként dol-
gozzanak, mert van, aki kimarad, mások elutasítják a részvételt. Ezért miután 
megosztották egymással az információt, párokba osztom őket, hogy így dolgoz-
zanak a képes forgatókönyvön (lásd 1. mintafeladat, de ne felejtsük, hogy jelen 
feladat során több ok- és okozatkeretet használhattak). Az is nagyon fontos, hogy 
szabjunk meg valamilyen időkorlátot.

A diákok a vártnál sokkal nehezebbnek találták a képes forgatókönyv megal-
kotását, mint azt hittem, valószínűleg a történet szereplőit ért nehézségek miatt. 
A végeredmények igen változatosak lettek; három diáknak már a logikus sorrend 
kitalálása is lehetetlennek bizonyult. Kissé ironikus, de gondolom, ez is mutatja 
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A nevek és a kérdések 
segítik az éppen hallott 
történet jobb megértését 
− lásd a Lecsúszottan élni 
Sunderlandben című 
minta  feladatot (Képzelet-
beli mozi, 3. minta-
feladat).

Mindez példa arra, ami-
kor csoportként, és nem 
csupán csoport ban 
dolgoznak a diákok (lásd 
bővebben a 177. oldalon).
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a feladat jelentőségét az értékelés szempontjából, hiszen a diákok (és mások is) 
az esszéikben is nehezen tudnak világos, egymásra épülő logikai lépésekből álló 
érvelést felépíteni. A jobb képességű diákok legtöbbje élvezte a folyamatot, bár 
egyikük arról panaszkodott, sokkal egyszerűbb lett volna jegyzetelni.

A tapasztalatok megvitatása

Kevés időnk maradt, így nem vitattuk meg a tapasztalatokat olyan mélységben, 
ahogy lehetett volna, és (ha őszinte akarok lenni) végül többet beszéltem, mint 
amennyit szerettem volna. Így, összegezve a kérdésekre adott válaszokat és a 
beszámolókat, a következőket állapítottam meg:

• ami a szereplőkkel történt, annak nagy része a tíz keretbe került, míg a hat 
kérdésből származó információ az ok és okozat téglalapokba;

• a háttértényezők és okok inkább balra helyezkedtek el, azaz a magyarázat-
láncolat elején; a kiváltó tényezők, mint például az, hogy elment az áram, 
később kerültek elő (ez alól kivétel a nagy esőzés volt);

• a hatások lehetnek rövid vagy hosszú távúak: ez vizuálisan is elkülönül 
a képes forgatókönyvben, a hosszú távú jobb oldalra a legszélső helyre 
került;

• az események sorrendjének megállapítása nagyon lényeges volt a magya-
rázat és vita kialakulásához; egy-egy folyamat során az egyik dologból kö-
vetkezik a másik, és a kettőnek kapcsolódnia kell egymáshoz.

Ellenőrzés

A fentebb megadott utasításokban benne rejlik az azonnali ellenőrzés lehetősé-
ge. Viszont egy további feladattal még kiegészítettem a következő órán, amikor 
a diákoknak egyszerű vízállásgörbét kellett rajzolniuk a képes forgató könyvük 
alá, ezzel összekötötték a történéseket a vihar eseményeivel. Ezzel ötletesen áb-
rázolhattuk a természet és társadalom közti kölcsönhatást.

A Gondolkodtató földrajz 
I. munkacsoport minta-
feladatai általában jó 
eszközt szolgáltatnak 
a hallgatók értékeléséhez, 
mivel kulcsfontosságú 
készségekre építenek.

Az ok és okozat további 
kifejtése.

Történetmesélés
2. mintafeladat

A tarpai gátszakadás 
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A Tisza 2001. tavaszi árvize –  A tarpai gátszakadás 
története

A szöveg alapjául szolgáló források:
Varga A. 2001: Tarpa ostroma. 
Szlávik L. 2003: Az elmúlt másfél évszázad jelentősebb Tisza-völgyi

árvizei és az árvízvédelem szakaszos fejlesztése. Vízügyi Közlemények,
Különszám IV., 31–45.

www.tarpa.eu
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Az árvizek előrejelzéséért felelős vízügyi 
szakember 2001. március 3-án heves eső-
zéseket észlelt a Felső-Tisza vízgyűjtőjén, 
ráadásul a mérések szerint a hegyekben a 
hőmérséklet 10 °C fölé emelkedett. Bár a 
Kárpátok 1000 m feletti területein nem volt 
már sok hó, három nap alatt átlagosan 124 
mm eső hullott, de előfordult 200–260 mm 
csapadék is, ami kivételes mennyiség. A hir-
telen hóolvadás, a csapadék hatására heves 
áradás indult el, amit tovább fokozott, hogy 
a vízzel telített talaj sem tudott már több 
vizet befogadni. Mutatja az áradás gyorsa-
ságát, hogy egyetlen nap alatt, több mint 
500-600 cm-rel nőtt a Tisza vízszintje! Rá-
adásul a vízállás is igen magasan tetőzött, 
így sorra dőltek a vízmércén addig valaha 
mért rekord árvízszintek.

A Tarpa és Vásárosnamény közötti sza-
kaszon már akkor elkezdték a FETIVIZIG 
emberei és a helyi lakosok a homok szállí-
tását, a homokzsákok töltése és beépítése, 

amikor a Tisza még a medrében volt. Az 
áradás olyan heves volt, hogy másnap dél-
ben a víz szintje már egyezett a homok-
zsákból épített nyúlgát szintjével, hiába dol-
gozott közel 6000 ember megfeszített 
munkával. Mivel a nyúlgát a töltés fölött 
csupán 50 cm-es vizet képes csak megtarta-
ni, és a homokzsákok töltését és helyrera-
kását már nem lehetett tovább gyorsítani, 
március 6-án 11 órára egyre kritikusabbá 
vált a helyzet Tarpa és Tivadar között. A 
tarpa–tivadari szakaszon délelőtt rövid idő 
alatt több helyen is megcsúszott a gát olda-
la, ráadásul számos csurgás is kialakult, bár 
azokat sikerült hatástalanítani. A suvadáso-
kat a védekező erők megpróbálták megtá-
masztani, azonban ez egyre inkább remény-
telenné vált, ahogy a számuk tizenegyre nőtt 
és a megközelíthetőségük romlott. A töltés 
oldalán forrásként tört elő a víz és egyre ele-
mentárisabb erővel mosta szét a gátat. Pa-
takokká, majd kisebb folyóvá gyarapodott, 

mielőtt a Tisza végképp 
utat nyitott magának. 

Egy óra múlva, 12 
órakor a kormány rend-
kívüli árvízi veszélyhely-
zetet rendel el a Felső-
Tisza érintett területein, 
amely összesen 280 km 
töltést érintett. 13 órakor 
a tarpai gátszakaszon 
újabb öt suvadás kelet-
kezett. Az egyik suvadás-
nál a töltéskorona 13.30-
kor, 5 m szélességben és 
1,5 m mélységben hirte-

3. segédanyag
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len berogyott, és a 
Tisza hordaléktól 
sáros, zubogó vize 
elementáris erővel 
tört ki a mentett ol-

dalra. Átszakad a gát Tivadarnál. Egy óra 
múlva (14.30) egy időben két közeli meg-
csúszásnál szintén áttört a víz, a két áttörés 
rövid időn belül összemosódott, újabb gát-
szakadás alakult ki. Ekkor már a kitörő víz 
megállítására nem volt semmi esély.

Egy gáton védekező így emlékezik erre a 
pillanatra: „…amikor a folyó lelökte a gát 
koronáját, érezni lehetett a folyó félelmetes 
erejét. A víz hatalmas morajjal ömleni kez-
dett kifelé. Pillanatok alatt nagyobbnál na-
gyobb medret vágott magának. Talpunk 
alatt mozgott már a gát, nem szakadt, csak 
mintha hullámzott volna, s nem tudtuk mi-
kor omlik össze alattuk az ürgék járta föld-
szivacs. Az ott lévők arcára kiült a sápadt-
ság, s homlokukat a hideg veríték verte ki. 
Félelmetes volt!”.

A Tisza Tivadarnál akkor tetőzött az ad-
dig valaha mért legnagyobb (1014 cm) víz-
állással, amely 56 cm-rel meghaladta az 
1998-as, 149 cm-rel pedig az 1970-es legna-
gyobb vízállást. A védekezők hősies küzdel-
mét mutatja, hogy a március 6-án 13.30-kor 
bekövetkezett gátszakadásig a Tisza felső 
szakaszán 30 km hosszú nyúlgát épült alig 
több mint egy nap alatt.

A vízügyi igazgatóság vezetője így látja 
a tragédiát: „A nagyarányú fejlesztési 
munkák ellenére decemberig csak a teljes 
töltéshossz 58%-át építették ki az előírt mé-
reteknek megfelelően. A tél kezdete miatt 
félbemaradt a munka, és éppen azt a több 
mint 100 éve épült tarpai gátszakaszt sze-
rettük volna tavasszal felújítani, amely 
most átszakadt. Ráadásul a védekezésre 
való felkészülés ideje is rendkívül rövid, a 
kialakult árhullámok a csapadék lehullá-
sától számított 12–24 órán belül az ország-
határhoz érnek. Mivel a vízgyűjtő terület 
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döntő része külföldön van, ez kiszolgálta-
tottá tesz bennünket mind az előrejelzés, 
mind a közvetlen beavatkozás szempontjá-
ból.”

Először a kárpátaljai Vári és Csetfalva 
lakosságának kellett menekülnie a gátját 
átszakító folyó elől. Egy csónakból idős 
embereket segítenek ki. Valaki azt mondja: 
„nem hitte volna senki, hogy megint átsza-
kad itt a másfél kilométerre tekergő folyó 
gátja. Amikor 1998-ban átszakadt a töltés, 
és vízben állt minden ház, azt hitte minden-
ki, hogy mindennek vége. Újrakezdtük. Az-
zal nyugtatgattak minket, hogy ilyen árvíz 
csak százévente fordul elő. Most pedig újra 
itt van egy annál is nagyobb! Már tényleg 
senki sem tudja, mi lesz velünk!”

Nem volt másképp a magyar területe-
ken sem. Tivadarban sokan csodálkoztak, 
mikor a nagyközség önkormányzatának 
az árvízveszély miatt létrehozott helyi vé-
delmi bizottsága felhívást tett közzé. „Kér-
jük Tisztelt Lakosságunkat, hogy a kiala-
kult helyzetnek megfelelően fegyelmezetten 
és együttműködve készüljünk fel az esetle-
ges kitelepítésre!” Akik elolvasták – és min-
denki elolvasta –, úgy gondolták, hogy erre 
azért nem lesz szükség. Aztán ahogy a gá-
ton sürgölődő emberek látták, hogy csak 
jön a víz, csak jön felfelé, már volt, aki azt 
mondta: nem lesz ennek jó vége. A felhívás-
ban arra kérték a lakosokat, hogy személyi 
okmányaikat, fontos irataikat, értékes va-
gyontárgyaikat, orvosi papírjaikat és 
gyógyszereiket csomagolják össze. Tegye-
nek a csomagba meleg ruhát, tisztálkodó-
felszerelést és egy-két napra való hideg 
élelmet. És arra is fi gyelmeztették a lako-
sokat, hogy a baromfi kat és egyéb lábas 
jószágot engedjék ki óljaikból, hogy legyen 
esélyük megmenekülni.

A Tarpát Tivadarral összekötő úton törő-
dötten bandukoltak visszafelé az addig gá-
ton inuk szakadtáig küzdő emberek. A tra-
gédia mindenkit megviselt. Hiábavaló volt 
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hát az elszánt küzdelem, nem tudtak úrrá 
lenni a folyón! Ki meg sem szólalt, egy-két 
keresetlen szó is elhangzott, és ott bujkált 
már a félelem is. „Mi lesz, ha a Tisza nem 
elégszik meg a földekkel?”

A gátszakadás délutánján, megszólaltak 
a harangok, az utcákat hangosbemondóval 
járták végig: 16.45-kor nyolc beregi telepü-
lés négyezer lakóját kitelepítik, de több mint 
háromezren otthon maradnak. 

Tarpa főtere buszokkal volt tele. Ahogy 
egy megtelt, indult Nyírmadára. Főként asz-
szonyok és gyerekek érkeztek apró csoma-
gokkal. Arcukon a meggyötörtség, a virrasz-
tás, vagy éppen az elcsigázottság nyomai. 
Sokan férjük oldalán küzdöttek a gáton az 
utolsó percig. Nem tudták tovább elfojtani 
kétségbeesésüket. Itt kell hagyni mindent, 
pedig szívük szerint inkább maradnának. 
Inkább a veszély, mint a bizonytalanság.

A Tarpát a Guláccsal összekötő úton egy 
kisteherautó platóján álló távcsöves embe-
rek kémlelik a távoli erdősávot. Aztán egyi-
kük felkiált: ott van a Tisza! A kocsi mellett 
álló környékbeli gazdák egyike leveszi a 
sapkáját. Eltelik öt perc, és hosszú ezüst-
csík jelenik meg a szántóföld túlsó részén, 
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az erdősáv alján. 
Kis idő múlva már 
egy folyót látni, 
ahogy felénk széle-
sedik, aztán hatal-
mas tóvá változik, majd a lábunkhoz siet. 
Egy ideig elnyeli az autóút melletti mély 
árok, de felkapaszkodik. Őzek nehéz lábbal 
lépdelnek a vízben, riadtan tekingetnek kö-
rül, majd az egyik elbukik.

Tarpáról 1000–1200 
ember a Nagy-hegyre me-
nekült. A hétvégi házak, 
borházak biztos menedéket 
nyújtottak az emelkedő víz 
elől. Sok tarpai még az ál-
latait is felhajtotta: ki tehe-
net hajtott, ki az ölében 
vitte a bárányt, a méheket. 
De még több is elfért volna. 
A családok egy csoportban 
tartották jószágjaikat, ott 
etették és itatták. Vizet lajt-
tal hoztak Beregsurányból, 
gyakran keresgélve az ára-
dat borította utat. Az ide-
gen borháztulajdonosok 

sorra felajánlották szőlőhegyi házacskáju-
kat. Szabad tűzön főztek, miközben nézték 
a falujukat és a földeket elborító áradatot.
Míg a lakosság kimenekítése zajlott, a zabo-
látlan Tisza tovább rombolta a töltést. A két 
gátszakadás szélessége már megközelítette 
a 60 és a 70 métert. Délután öt órára a gát-
szakadásokon átömlő víz eléri a Tarpát 
Guláccsal összekötő utat.

A Tarpa és Tivadar közötti töltésszaka-
dások következtében a Tiszából 140 millió 
m3 víz (maximálisan 800—900 m3/s vízho-
zam) folyt ki a beregi öblözet felé, s gyorsan 
terjedt tovább. 

Március 7. reggelére a gátszakadás miatt 
már vízben áll Gulács, Tarpa, Jánd, Hete-
fejércse, Csaroda, Tákos, Gergelyi ugornya 
egy része. A Tisza továbbra is megállíthatat-
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lanul tört át a gá-
ton, tovább tágítva 
a töltésen keletke-
zett lyukakat, ame-
lyeket ekkorra már 

110 és 150 m-re szélesített. A mélyebben 
fekvő területeken másfél méteres víz lepi el 
a házakat, utakat. Több település a száraz-
földön megközelíthetetlenné válik. Délután-

ra újabb 12 településről 7100 lakost tele-
pítenek ki, de csaknem 6 ezren saját fele-
lősségükre a falvakban maradnak. Megkez-
dődik a kutak, emésztőgödrök, temetők 
felmérése, amelyek fertőzésveszélyt jelent-
hetnek.

Március 8-án elkezdték a gátszakadások 
bezárását, másnap délután a helikopterrel 
szállított kövek és homokzsákok beépítésé-
vel sikerült a vízátfolyást megszüntetni. 

Több ház megroggyant az egyméteres 
vízben, a közeli gátról fi gyelik az emberek, 
hogy mi lesz. A hetvenéves Filep nénit két 
lánya támogatja, s elcsukló hangon mond-
ja: „Hajnali háromkor reccsent egyet a fal, 
ez rosszat jelent. Itt élünk évtizedek óta. A 
férjemmel nem akartuk elhagyni a házat, 
de mennünk kellett. A televíziót felraktuk a 
padlásra, a szőnyegeket pedig a szekrény 
tetejére.” Egy vízben álló darus kocsira pa-
kolják most Filepék ingóságát. Nem sok fér 
rá. Aztán megmozdul a szomszédos épület, 

Történetmesélés
2. mintafeladat

A tarpai gátszakadás 

de még nem dől össze. „Menjetek onnan!” 
– kiabálják a gátról. „Bandi! Jöjjenek ki!” 
– sikoltja az asszony. Mégis hoznak még 
egy-egy csomagot, aztán végre elindulnak 
kifelé. Egy nagydarab, ideges ember tapos-
sa a sarat a töltésen, fel-alá járkál. Aztán 
odaszól nekem: „Még ilyet nem láttam! Nem 
merek elmenni, hogy megnézzem, áll-e még 
a házam. Inkább a sírás fojtogat.” 

Valakinek megcsörren a mobil-
ja. Elmeséli, hogy édesanyját el 
tudták vinni egy közeli faluba a ro-
konokhoz, idős édesapja pedig a 
vásárosnaményi kényszerszállásra  
került. „Megkeresem apámat, 
amint tehetem!” – mondja, és ki-
kapcsolja a telefont. 

A hatvanhat éves Szombati Sán-
dor biciklit tol maga mellett, amely-
nek hátsó csomagtartóján akkurá-
tusan elhelyezett gumicsizma lát-
ható. „Odaveszett mindenem, az 
utcán aludtam” – mondja. „Igen, 

az utcán, illetve az úton. Ott dolgoztam a 
41-esen, a körgát homokzsákjait hordtam. 
Elöntötte a Tisza a gergelyiugornyai háza-
mat. A kőalapon nyugvó vályogépületet. 
Most tudtam meg, hogy egy méter magas 
a víz. Most már semmit sem tudok vissza-
csinálni. Nem elég magas az alap, és össze 
fog dőlni a vályogház.”

A vízzel elöntött utca végén egy férfi  gá-
zol a vízben, kosarat emel a magasba. Ami-
kor odaér, kiderül, hogy Lőrinc Tibor az, 
az öregember szomszédja. A vízből érkezett 
azt mondja a szomszédjának: „Egy méter-
nél is magasabb víz van ott a kisasztalnál, 
ahol dohányozni szoktál.” Szombati Sán-
dor biztos benne, hogy a tyúkjai elpusztul-
tak, vagyontárgyai eláztak, s mindenre 
rádől majd a két kezével épített ház. Aztán 
csak megremeg az öregember arca, s 
ahogy meglendíti a biciklit, hogy a gátak 
felé induljon homokzsákot hordani, mégis 
megkérdi: „Hát a patkánynyúzó kutyámat, 
a Picit nem láttad?”
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Háttér

Ezt a feladatot a tektonikus folyamatok témakörének utolsó óráján használtam 
a kilencedik osztályosok körében. Az elmúlt hat hétben a diákok megvizsgálták 
a vulkánok területi eloszlását, amelyet a földrengések alapos tanulmányozása 
követett. Mivel kifutottunk az időből, arra gondoltam a vulkánokat teljes mér-
tékben kihagyom, de úgy éreztem, hogy ez bizonyos mértékben csalódást okoz-
na a diákjaimnak. Ezért szükség volt egy olyan órára, amely:

• megragadja a képzeletüket;
• gondolkodásra készteti őket;
• segít nekik abban, hogy építhessenek a veszélyekre vonatkozó ismereteikre;
• olyan képeket lássanak, amelyekre könnyen emlékeznek.

A Történetmesélés pont illett ide – a tanév vége felé közeledtünk, és nem 
akartam a „játsszunk ezen az órán” kérésnek sem megadni magam. A Történet-
mesélés közvetlenebb hozzáállást tett lehetővé, ugyanakkor tanulási lehetősé-
get is biztosított.

Előkészületek

A felkészülés legnagyobb részét az tette ki, hogy megtervezzem, az osztály két-
harmada kimehessen a tanteremből. Ezúttal, a tanárképzésben részt vevő hos-
pitáló hallgatók közül egy kolléga éppen szabad volt, és ő felügyelt a diákokra. 
Rövid és egyszerű feladatokat állítottam össze, amelyeket addig kellett elvégez-
niük, amíg a tantermen kívül voltak.

A tantermet úgy alakítottuk át, hogy az asztalokat a falak mellé toltuk, hogy 
a terem közepén jó nagy teret kapjunk. A székeket pedig velem szemben, patkó-
alakba rendeztük el.

Ehhez a feladathoz két eltérő forrást használtunk fel a különböző osztályok-
nál. Most a TÖRTÉNETMESÉLÉS 4. SEGÉDANYAGát használtuk forrásként.

Bevezetés

Amikor a diákok megérkeztek, nagyon fel voltak dobva, és úgy tűnt, arra számí-
tottak, hogy egy laza óra lesz. Mivel egy átrendezett terem várta őket, kicsit 
meglepődtek, és elkezdték találgatni, mi fog történni. Mondtam nekik, hogy a 
táskájukat rakják le az asztalokra és üljenek le – hiszen semmiféle felszerelésre 
nem lesz szükségük. Amikor elhelyezkedtek, elmagyaráztam nekik, hogy a föld-
rengések témakörében elérkeztünk a tananyag végéhez, és csak egy órát tölthe-
tünk a vulkánokkal. Ebből következően ennek az órának olyannak kell lennie, 
amit könnyen meg lehet jegyezni, úgyhogy eldöntöttem, hogy egy történetet 
fogok nekik elmesélni. Ezen kicsit megdöbbentek, főleg azok a diákok, akik úgy 
érezték, hogy már kinőtték az ilyenfajta ostobaságokból! Elmagyaráztam nekik, 
hogy az aktív történetmesélés segít abban, hogy megjegyezzük a dolgokat, úgy-
hogy nekik nem csak passzívan hallgatniuk kell majd, hanem el is kell egymásnak 
mesélniük a történetet. Lassan elkezdte őket érdekelni a dolog.

Történetmesélés
3. mintafeladat

A Nevado del Ruiz vulkán 
kitörése
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Utasítások

• A diákokat 1-től 3-ig megszámoztam úgy, hogy a baráti társaságok ne ma-
radjanak egy csoportban. 

• Azok, akik a 2-es vagy a 3-as számot kapták, kimentek a teremből, az 1-es 
számúak pedig egy csoportban leültek a patkóalakban elhelyezett szé-
kekre.

• Elmagyaráztam az 1-es számúaknak, hogy nagyon fi gyelmesen kell meg-
hallgatniuk a történetet, hogy majd el tudják mondani a második csoport-
nak. A folyamat állomásai a következők:
(a) meghallgatják a történet;
(b) megvitatják egymással, mire emlékeztek és miben voltak bizonytala-

nok;
(c) megegyeznek három olyan kérdésben, amelyet nekem tehetnek fel 

annak érdekében, hogy letisztázzák a történet részleteit;
(d) eldöntik, hogyan fogják úgy elmesélni a történetet, hogy mindenki 

kivegye belőle a részét;
(e) elmesélik a történetet a terembe behívott és helyet foglalt második 

csoportnak.
• Felolvasom a történetet, néha egy kis szünetet tartva, hogy legyen idejük 

vizualizálni a hallottakat.

A feladat irányítása

Számomra a feladat lebonyolítása során kiemelkedő fontosságú volt a tanterem 
átrendezése, amely következtében a célnak megfelelővé vált a légkör, illetve azt 
is lehetővé tette, hogy az elképzelések szerint tudjam irányítani a dolgok mene-
tét. Az 1-es számúak jól tudtak együtt dolgozni, feltették a három kérdésüket és 
nem volt szükség arra, hogy közbeavatkozzak. Úgy döntöttek, hogy sorban ha-
ladnak majd, amikor a 2-es csoportnak mesélnek, és mindenki egy dolgot mesél 
el a történetből.

A 2-esek csoportja később ugyanígy járt el, azzal a különbséggel, hogy nem 
nekem, hanem az 1-es számúaknak tették fel a tisztázó kérdéseket. A csoport a 
kérdésekkel akarta kideríteni, milyen sorrendben zajlott a cselekmény, ami va-
lamiért nem volt egyértelmű. Amíg a második csoport a harmadik csoportnak 
mesélte a történetet, az első csoportnak ki kellett mennie a teremből. A második 
csoport csak megközelítőleg olyan sorrendben mesélte el az eseményeket, mint 
ahogy azok megtörténtek, mivel minden diák olyan nézőpontból mesélt, ahogy 
arra emlékezett, és ahogy az neki értelmesnek hatott. Számomra ez könnyebben 
volt követhető, még akkor is, ha voltak benne kisebb szünetek és egymástól el-
térő értelmezések.

A 3-as számúak is feltették a kérdéseiket, és megtervezték a saját változatukat, 
amelyet elmeséltek az egész létszámban jelen levő osztálynak (a második cso-
portot ilyenkor akár ki is lehet küldeni). Mivel csak az első csoport hallotta az 
eredeti változatot, nekik kellett megállapítania, hogy mi az, ami hiányzott, és mi 
az, ami nem volt pontos. Megdöbbentő módon a történet fő vezérvonalai nem 
vesztek el, és annak ellenére, hogy volt némi kihagyás, a harmadik elbeszélés 
legnagyobb része is pontosnak bizonyult.

Ez egy kitűnő példája 
annak, hogyan lehet 
tanulni a közös 
beszélgetésen keresztül.

Történetmesélés
3. mintafeladat

A Nevado del Ruiz vulkán 
kitörése
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A tapasztalatok megvitatása

A tapasztalatok megvitatása során is maradtunk a patkóalakú elrendezésben. 
Először a történet elejéből tettem fel a kérdéseket vagy egy-egy diáknak, vagy az 
egész csoportnak. Mielőtt a diákok túl sokáig vitatkoztak volna egy-egy kérdésen, 
igyekeztem az egész osztályt belevonni a beszélgetésbe, ügyelve arra, hogy egy-
szerre csak egy ember beszéljen. 

Kezdésként a hallgatás és az emlékezés szempontjaira helyeztem a hangsúlyt:
Mit tudtál a legkönnyebben megjegyezni? Miért?
• vér, alvadt vér és leszakadt végtagok;
• a repülőből látottak;
• mert könnyű volt elképzelni;
• mert egy extrém és izgalmas helyzet volt. 
Mit tudtál a legnehezebben megjegyezni? Miért?
• spanyol és más szokatlan nevek és szavak;
• számok. 
Hogyan próbáltad megjegyezni a dolgokat?
• elképzelték, hogy egy repülőben vannak, és hogy mit látnak fentről;
• elképzelték, hogy ők a túlélők, és hogy mit láthattak a helyszínen, milyenek 

a szagok és a hangok;
• olyan analógiákat használtak, mint például az „olyan, mint a tengerpart 

apálykor”, amelyeket, mivel ismerős képzetekről volt szó, könnyebben el 
tudtak képzelni, a vulkánok ismeretlenek voltak számukra, ezért nehezebb 
őket vizualizálni. 

Azt is megkérdeztem, hogy:
„Mindenki ugyanarra emlékezett?”
„Néhány embernek jobb-e az emlékezőképessége, mint másoknak?”
„Meg tudnánk-e mindannyian tanulni ezt a készséget?”

Ezek után a történetet újból elmeséltük. Mindenki egyetértett azzal, hogy a máso-
dik csoport meglehetősen ügyes volt, és hogy annak ellenére, hogy az első csoport 
minden információt belefoglalt a történetbe, az események menetének összeke-
veredése miatt nehezen lehetett megérteni a történetet. Mivel nem volt rá idő, és 
nem volt annyira szükséges, nem szedtük elemeire a történetet, mint egy esetta-
nulmányt a vulkánkitörésről. Egy érettségi előtt álló osztály esetében ez sokkal 
fontosabb lenne. 

A tapasztalatok elemzésének utolsó részeként arról beszéltünk, hogy mely 
készségeiket fejlesztették az óra alatt. A válaszok:

• szövegértési készség;
• vizualizációs készség;
• a fontos információk kiválasztása;
• a sorrendiség felállítása;
• a téma megvitatása;
• a jó kérdések kiválasztása;
• együttműködési készség;
• kommunikációs készség;
• hatékony magyarázási mód;
• önbizalom-fejlesztés.

A diákok felvetették a harmadkézből származó információ kérdését is. Nem érez-
tem úgy, hogy ennél a csoportnál mindenképpen ki kellene hangsúlyozni ezeknek 
a készségeknek a fontosságát az ismétlés és a vizsgák kapcsán. Ehelyett azokra 
a személyes és szociális készségekre koncentráltunk, amelyek lehetővé teszik, 
hogy olvasás során, a tanár vagy egymás magyarázatait hallgatva, vagy a videót 
nézve több információt fogadjanak be. 

A válaszok mindegyike 
hozzájárulhat az emlé ke-
zés metakogníció jához.

Történetmesélés
3. mintafeladat

A Nevado del Ruiz vulkán 
kitörése

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1074foldrajz_gondol_1-1.indd   107 2011.03.28.   21:17:232011.03.28.   21:17:23



Történetmesélés108

Történetmesélés
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A Nevado del Ruiz vulkán 
kitörése

Mintegy 20 000 ember halhatott meg 
Nyugat-Kolumbiában, miután az Andok 
egyik sokáig szunnyadó vulkánjának ki-
törése sárlavinát és áradásokat indított 
el, elöntve Armero városát

Szétszaggatott testrészeket sodort magával 
a kénfoltos, hömpölygő víz, mikor a mentő-
csapatok még csak azzal küzdöttek, hogy 
elérjék a helyszínt. A kolumbiai 
polgári védelem egységei arról 
számoltak be, hogy hét falut is 
magával sodort az ár. 

A 28 000 lelket számláló 
nyüzsgő kisvárost, Armerót 
 hajnal előtt sodorta el az ár, 
amikor lakosai még aludtak. 
Amennyiben az első becslések 
beigazolódnak, az 1902. évi 
Mar ti nique-szigeti vulkánkitö-
rés óta nem volt ilyen sok halá-
los áldozatot követelő kataszt-
rófa.

Nevado del Ruiz közel 5500 
méter magasan fekszik az Andok északi 
vonulatában. A kitörés következtében a 
hegycsúcs tetején lévő jégsapka és hó el-
olvadt. Az olvadékvíz és a heves esőzés 
következtében a La Laguinilla folyó kilépett 
a medréből. A kitörés után két órával a hó 
olvadása következtében egy lavina is meg-
indult. 

A sár, a szikladarabok és a víz elöntötte 
Armerót, és elsöpörte a város 85%-át. Fer-

A kolumbiai Nevado del Ruiz kitörése 1985. november 14-én

Forrás: A természeti környezet kihívása (Knapp, Ross, McCrae)

„A Krakatau kitörése óta a kolumbiai földcsuszamlás volt
a legsúlyosabb”

Félő, hogy 20 000 ember halálát
követelte a vulkánkitörés

Írta: Tony Jenkins, Bogota

nando Cervera kapitány a kolumbiai repü-
lőtársaság egyik pilótája, aki tegnap Armero 
felett repült el, azt mondta, hogy „A látvány 
Dante poklát idézte. Olyan volt, mint apály-
kor a tengerpart, mindenhol sár és 
uszadékfa. Házakat, fákat, autókat sodort 
magával a víz”. 

A kapitány beszámolója szerint a néhány, 
még épségben álló ház tetején az emberek 
tömegesen várták, hogy megmentsék 
őket.

Cervera kapitány azt is elmondta, hogy 
a vulkán füstje 8000 méter magasra is fel-

jutott a levegőbe, és a repü-
lője utasterébe is beszivár-
gott a füst. 

„Meg kellett kérnem az 
utasokat, hogy használják 
az oxigénmaszkjukat” – 
me sélte a Caracol Rádió-
nak, miután a tervezett 
bogotai leszállás helyett át-
irányí tották a gépét Cali ba. 
Elmondása szerint olyan 
rosszak voltak a látási vi-
szonyok, hogy „azt sem 
tudtuk, hogy vulkánkitörés-
ről van szó”.

Mivel mintegy féltucatnyi hidat elsöpört 
az ár, az utakat pedig sár borította, a helyi 
rádió tudósítóinak 12 óra alatt sikerült eljut-
ni Amaróba – pedig mindössze 230 kilomé-
terre van a fővárostól, Bogotától. Ráadásul 
mindössze csak egy órát tudtak a helyszí-
nen maradni. Kénytelenek voltak elhagyni 
a várost, hiszen a csuszamlás a még ép-
ségben maradt utak irányába indult to-
vább.

Vulkán-
kitörés

Forrás: The Times,
1985. november 14.

4. segédanyag
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Történetmesélés: A módszer alkalmazása

A három mintapélda során három kissé eltérő formátumot használtunk. Az első 
és a harmadik feladatnál az osztály kétharmada elhagyta a tantermet arra az 
időre, amíg az első Történetmesélés zajlott. Az első esetben a kezdeti törté-
netmesélést követően a diákok egyénileg egy-egy személynek, a második esetben 
pedig csoportok csoportoknak mesélték újra a történetet. A második mintapélda 
során minden diák a tanteremben maradt, de más és más nézőpontból fi gyelték 
a történetet, miután összegyűjtöttük az információkat.

Mind a három változatot más témák kapcsán is lehet használni. A legnagyobb 
nehézséget a megfelelő történetek megtalálása jelenti. Legnagyobb eséllyel az 
újságokban lelünk megfelelő szöveget, de érdemes regények olvasása során (ha 
van rá idő) is a fejünkben tartani, hogy mire van szükségünk. Az egyik kollégánk 
dalszövegeket is használt. A legsikeresebb választása a „Gold Rush Brides” volt 
(a Ten Thousand Maniacstól), amely az elvándorlásról szól. Meglehetősen fon-
tos, hogy a történetben végig lehessen követni az időbeliséget – az időpontok és 
az egymás után történő események tekintetében is. 

Kifejezetten ajánljuk a történetek bővítését, mert ettől sokkal hasznosabbá 
és használhatóbbá válhat a szöveg. Arra is felhívnánk a fi gyelmet, hogy a könyv-
ben valószínűleg ez a legjobb feladat arra, hogy azt is megbeszéljük a diákokkal, 
hogyan sikerült megoldani a feladatot, illetve itt lehet velük beszélgetni a tanu-
lás folyamatáról is. Ez persze kudarcba is fulladhat, de „kockázat nélkül nincs 
nyereség”. 

Záró gondolatok

A Nevado del Ruizról szóló órával kapcsolatosan még néhány dolgot el kell mon-
dani. Ez az óra nagy megelégedettséggel töltött el mindenkit. A diákok egy hosz-
szabb ideig tartó közös munkában vettek részt és nekem az volt az érzésem, hogy 
igazán értékelték, hogy megoszthatták egymással az információikat, és véleményt 
cserélhettek. Úgy tűnt, mintha a diákok megfertőzték volna egymást. A gyengébb 
és a koncentrálási nehézségekkel küzdő diákokat is be lehetett vonni a munkába, 
és ugyanolyan sokat nyertek a feladatból, mint a jobb képességű diákok. Tehát a 
feladat a különböző képességű diákok eltérő szintjeinek is meg tudott felelni. Mi-
vel nem kellett semmilyen írásbeli gyakorlatot csinálni, és minden diáknak részt 
kellett venni az órán, ez lehetőséget adott számukra, hogy mindenki a saját szint-
jének megfelelően oldja ezt meg. Emellett nekem is jó lehetőségem nyílott arra, 
hogy megfi gyeljem, milyen interakciók zajlanak le a diákok között, illetve meg-
hallgassam, hogyan tárgyalja meg a feladatot a tanteremben tartózkodó csoport, 
amíg a többiek a tantermen kívül vannak. A kisegítő tanár, aki a lemaradó diá-
kokkal foglalkozik, szintén nagyon pozitívan nyilatkozott, hiszen úgy érezte, hogy 
a csoporttársak ezeket a diákokat is meghallgatták, és egyenlőként kezelték.

Az óra vége felé értük el a tetőpontot, amikor egy fi ú, akit nem nagyon ked-
velnek a társai, s aki különös képességel vonja el mások fi gyelmét, egyszer csak 
feltette a kezét. Akkor már körülbelül 20 perce azzal foglalkoztunk, hogy össze-
gezzük a tapasztalatainkat, amikor ő szemmel láthatóan be akarta nekünk (és 
szerintem magának is) bizonyítani, hogy még mindig emlékszik minden részlet-
re. Megkérdezte, hogy elmesélhetné-e nekünk az egész történetet, mielőtt ki-
csöngetnek. A többiek biztatására elmesélte a történetet, igen szépen fogalma-
zott, úgyhogy elégedetten fejeztük be az órát.

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1094foldrajz_gondol_1-1.indd   109 2011.03.28.   21:17:232011.03.28.   21:17:23



Történetmesélés110

Általában véve, ha érdeklődünk a tanulási stílusok iránt, meglátható az ösz-
szefüggés: hiszen ez a módszer sokkal jobban megfelel azoknak a diákoknak, 
akiknek a természetükből fakadó tanulási preferenciái nehezen összeegyeztet-
hetők más órákkal.

A 10 tantárgyas brit Nemzeti Tanterv egyik következménye, hogy nem fog-
lalkozunk fontos általános képességekkel. Mindenki túlságosan a megtanítandó 
tartalommal van elfoglalva, és nem foglalkoznak olyasmivel, amit nem említ a 
tanterv (Perspectives on Science). Így van ez a szöveghallgatással is, mint 
egy aktív folyamattal. Minden kétséget kizáróan, az irodalom tanulása során a 
szöveghallgatás az egyik alapvető készségnek számít. Úgy tűnik, e képesség fej-
lesztése a tantervnek ezen kis szegmensébe van elszigetelve. Csekély tapasztala-
tunk alapján úgy gondoljuk, megéri a szöveghallgatást is tanítani, hiszen az em-
berek közötti kommunikáció jelentős része is beszélgetés formájában zajlik.

A mások fi gyelmét elvonó 
diákok viselkedését javí-
tani lehet a Gondolkod-
tató földrajz feladataival. 
Lásd az Életre keltett 
diagramok fejezetben 
a demográfi ai átmenet 
modelljét a 32–34. 
oldalon.

Ez egy lényeges kérdés 
azok számára, akik 
a könyv 4. szintjébe
– a tanterv fejlesztésébe – 
is belemerülnek (lásd 
a 8. oldalt).

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1104foldrajz_gondol_1-1.indd   110 2011.03.28.   21:17:232011.03.28.   21:17:23



Tény vagy vélemény?

Logikai alapok

A jelenleg időszerű földrajzi témák között számos olyat találhatunk, amelyek 
egymástól eltérő nézőpontokon nyugszanak (pl. a savas esőt vagy a globális fel-
melegedést okozó tényezők). Geográfusként és tanárként az a feladat hárul ránk, 
hogy a diákokat megismertessük az eltérő nézőpontokkal, segítsünk nekik saját 
véleményük kialakításában, valamint segítsük nekik megérteni, értékelni és el-
fogadni mások nézeteit. Olyan társadalomban élünk, ahol nem nehéz konfl iktu-
sokat találni, legyen az akár egy játszótéren, vagy péntek este egy bárban, egy 
tervezőbizottságban, a Parlamentben vagy a boszniai hegyekben. Miközben hall-
gatjuk az egymással szemben álló feleket, azt gondolhatjuk, nem ismerik elég 
alaposan a világot. Viszont miközben az emberek beszélnek, meg vannak győ-
ződve arról, hogy minden, amit ők állítanak, azok tények is. 

Sajnálatos módon a legtöbb diák úgy hagyja el az iskolát, hogy egyszer sem 
kellett a tények és a nem tények között különbséget tennie, kivéve talán néhány 
esetben, amikor történelmi bizonyítékokat kellett értékelniük, vagy tudományos 
hipotéziseket kellett ellenőrizniük. Kétségtelen, hogy az ilyen lényeges különb-
ségtétel elsajátításához több fi gyelemre van szükség, nem olyan értelemben, hogy 
„diákokat tanítani kell”, hanem a diákokat meg kell kérni, hogy gondolkodjanak 
az adott kérdésen. Ez a tevékenység a leginkább fi lozófi ai a könyvben, hiszen 
azzal kezdődik, hogy kérdéseket tesz fel a tudás milyenségére. Ezért e rész hasz-
nálata jelenti az egyik legnagyobb kihívást.

Mindemellett még számos kézzelfogható indoka van, amiért érdemes bon-
colgatni azt a kérdést, hogy mi a tény. Számos jelenlegi érettségi és emelt szintű 
tanmenet egyértelműen kifejti, hogy a diákoknak meg kell érteniük az értékeket 
és az attitűdöket, körbe kell tudniuk járni a felmerülő problémákat és tudniuk 
kell döntést hozni. Miközben kiderítjük, hogy az igazság milyen mértékben tá-
masztja alá az állításokat és a nézőpontokat, megmutathatjuk a diákoknak, hogy 
az értékek hogyan teszik színesebbé a világról alkotott nézőpontunkat.

Ezek a részek kifejezetten 
relevánsak a moralitásról 
és az állampolgárságról 
folytatott jelenkori 
politikai vitákat illetően.

Ez a típusú megértési 
képesség alapvető 
a döntés hozatal során 
(lásd a 186. oldalt)
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Háttér

Ezt a módszert egy olyan kilencedikes osztálynál használtam, ahol csoportos 
kutatómunkát végeztek a Föld esőerdőiről. (Tehát a feladat kapcsolódott a brit 
tudományok perspektívája dokumentumának, Perspectives on Science 15. pa-
ragrafusához.) A diákok olyan kérdésekkel foglalkoztak, hogy lehetséges-e, és 
hogyan az esőerdők megóvása. A diákok szinte bármilyen formátumban elké-
szíthették a munkát a bemutatótól kezdve a híradói jelentésen keresztül. A lényeg 
az volt, hogy a téma az „Esőerdők megóvása” legyen. Fontosnak éreztem, hogy 
a diákok megértsék és értékelni tudják, a különböző embereknek különféle el-
képzeléseik vannak arról, mit kellene csinálni az „utolsó természetes tájjal”. Ez 
azért volt fontos, mert így a diákok az elkészült munkáikban a lehetséges konf-
liktusokat is körbe tudták járni.

A feladatnak a következő céljai voltak:
• kifejleszteni egy sokkal kritikusabb viszonyt az érdekeltségi csoportoktól 

származó információval szemben úgy, hogy meghatározzuk a nézőpontok-
kal összefüggő, és a mögöttük húzódó értékeket;

• a brit Nemzeti Tanterv magasabb szintjén lehetőséget adni az értékelésre.
 Úgy éreztem, tényleg fontos a Föld esőerdőinek kérdését alaposan meg-

vizsgálni, hogy a brit NAT követelményszintek elérhetőkké váljanak:
• 6. szint: „… a diák le tudja írni és meg tudja magyarázni a környezet 

kezelésére vonatkozó különböző megközelítési módokat”;
• 7. szint: „… megérti, hogy számos tényező befolyásolja az adott helyet 

érintő döntéseket”;
• 8. szint: „… felismeri a környezetei kérdések okát és következményeit, 

valamint látja az eltérő nézőpontokat és kezelni is tudja őket”.

A „különböző megközelítési módok” (6. szint), a „számos tényező befolyásolja 
az adott helyet érintő döntéseket” (7. szint), és a „környezetei kérdések oka és 
következménye” (8. szint) kifejezések igényelik, hogy bontsuk fel az érdek-
csoportok nyilatkozatait.

Előkészületek

Kevés fi zikai felkészülésre van szükség, leszámítva a segédanyag szokszorosítását 
(TÉNY VAGY VÉLEMÉNY, 1. SEGÉDANYAG). Ez azt is megmutatja, hogyan lehet a 
segédanyagokat különböző célok érdekében olyan anyagokból adaptálni, ame-
lyeknek eredetileg teljesen más céljaik voltak. Fontosnak tartottam, hogy fi gyel-
mesen végigolvassam az anyagot, hogy észrevegyem azokat a kérdéseket, ame-
lyek felmerülhetnek, amíg a diákok a feladatokon dolgoznak. Nem akartam 
rögtönözve válaszolni. Például hasznos volt végiggondolni, pontosan mit is értek 
a „természeti erőforrások” kifejezésen. Felidéztem és újra átgondoltam, mit tu-
dok az adott témáról. 

Mivel a diákok korábban 5-6 fős baráti csoportokban álltak neki a vizsgáló-
dásnak, én is így hagytam a csoportokat. A feladat első felében két- vagy három-
fős kisebb csoportokra osztottam fel őket. 

Tény vagy vélemény?
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők 
pusztulása

Vegyük észre, hogy ezek 
az idézetek szorosan 
össze függenek a tervezés, 
a döntéshozás, illetve 
az ok és okozat koncep-
cióival (lásd a 183. és 
a 186. oldalt)
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Bevezetés

Semmilyen különleges tevékenységre nem volt szükség, mivel a feladat jól be 
volt ágyazva abba az átfogó munkába, amelyben az osztály már korábban részt 
vett. A 2. segédanyagban és a zárógondolatokban találhatunk példát arra, hogy 
néhány feladat mégis akad.

Utasítások

• Megkértem a diákokat, hogy a nagyobb csoportjaikon belül párban vagy 
hármasával dolgozzanak.

• Minden diák kapott egy példányt a nézőpontokból (TÉNY VAGY VÉLEMÉNY, 

1. SEGÉDANYAG), és arra kértem őket, fi gyelmesen olvassák el a mondatokat. 
• Néhány kérdéssel ellenőriztem, hogy megértették a kulcsfontosságú kife-

jezéseket, mint például a kiaknáz, kultúrantropológus, biológiai sokféleség, 
fauna, szén-dioxid, meanderező stb. A gyengébb osztályokban a kifejezések 
fenn lehetnek a táblán, vagy átírhatjuk a segédanyagot. 

• Megkértem a diákokat, hogy minden egyes nézőpontot olvassanak el, és 
minden nézőpont alá írják oda, hogy „tény” vagy „vélemény” (mivel az 
osztály a tehetségesebbek közé tartozott, nem adtam további segítséget).  
Megengedtem, sőt bátorítottam is a diákokat, hogy egy-egy nézőpontot 
bontsanak részeire.

• Körülbelül 15 perc után megkértem őket, hasonlítsák össze a listáikat a 
főcsoportjukban (a hatfős csoportok) lévők listáival, és nézzék meg, talál-
nak-e különbséget.

A feladat irányítása

Amíg a tanulók közül néhányan nagyon mélyen elgondolkodtak, és megvitatták 
a nézőpontjaikat a többiekkel, addig mások kevesebbet töprengtek, és könnyeb-
ben megegyezésre jutottak. A legfontosabb tennivalók a következők voltak:

• mivel ez a fajta feladat teljesen új volt, hasznosnak bizonyult, hogy végig-
kísértem a munkájukat, hiszen tudtak kérdezni, ha segítségre volt szük-
ségük;

• fontosnak éreztem, hogy ne zavarjam meg a diákok munkáját, így sokkal 
hasznosabb beszélgetések zajlanak le közöttük;

• természetesen egyes diákok jobban szeretnek önállóan dolgozni, és báto-
rítani kellett őket, hogy mondatról mondatra hasonlítsák össze, ki milyen 
eredményre jutott;

•  ha úgy látjuk, hogy egy csoport gondban van, egyszerű kérdésekkel segít-
hetünk, mint például: „Miért gondoljátok úgy, hogy ez tény?” „Honnan 
tudjátok, hogy ez csakugyan egy tény?”

A legtöbb kérdésük arra vonatkozott, mihez kezdjenek az olyan tényekkel, ame-
lyek valójában egy véleményt fogalmaznak meg, pl. „A kitermelt erdők helyét a 
társadalom számára hasznos területté tesszük”. Az (valószínűleg) egy tény, hogy 
a fafeldolgozó vállalat így gondolja, de az állítás magja vélemény. Ez összeha-
sonlítható azokkal a tényekkel, amelyeket elfogadható bizonyítékok támasztanak 
alá, pl. „Az erdők hatalmas mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg”. Néhány 
csoport segítséget kért, néhány pedig önállóan eldöntötte a kérdést. A legtöbben 
már az elején látták, hogy vannak átfedések. A feladat során kezdték észrevenni, 
hogy a vélemény nem feltétlenül jelent valami rosszat, a tény pedig nem minden 
esetben jó.

Tény vagy vélemény?
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők 
pusztulása

Ez a különböző tanulási 
stílusok egyik jellem-
vonása lehet.

Ezek a kezdeti megér zé sek 
nagyon meghatározók, 
és megkérdőjelezik a föld-
rajzi tudás termé szetét 
és az értékekhez való 
viszonyát.
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A tapasztalatok megvitatása

A tapasztalatok megvitatásának az volt a legfőbb célja, hogy segítsük a diákoknak 
megérteni, milyen folyamatok mentén hozták meg a döntéseiket. Tehát a követ-
kező kérdéseket tettem fel:

• „Hogyan döntötted el valamiről, hogy az tény?”
• „Hogyan döntötted el valamiről, hogy az vélemény?”

Azon az állásponton voltak, hogy a számadatok és az ábrák vagy a bizonyítékok 
miatt válik valami ténnyé, viszont, ha értékítéletről van szó, akkor az vélemény. 
Azt gondolták, hogy a vélemények olyan kifejezésekkel kezdődnek, mint az „úgy 
gondolom”, vagy „úgy érzem”. Az idő rövidsége miatt nem mentem bele ebbe a 
kérdésbe, habár sokkal többet lehetett volna róla mondani. 

• „Volt-e olyan nézőpont, amelyről nehezebben tudtátok eldönteni, mint a 
többiről, hogy tény vagy vélemény?”

 Ezek azok voltak, ahol a diákok nem tudták eldönteni, hogy a „tényeket” 
biztosra vehetik-e.

• „Miért van annyi eltérő nézőpont arról, mit kellene csinálni az esőerdők-
kel?”

 A diákok erre azt felelték, hogy azért, mert mást szeretnének a különböző 
embercsoportok, de nem utaltak egyértelműen az érték jelentőségére. 

Ellenőrzés

Mivel ez az óra egy sokkal nagyobb feladat része volt, megkértem a diákokat, 
őrizzék meg a kiosztott lapot, mert még dolgozni fogunk vele, és emlékeztettem 
őket arra, hogy a beadandó munkájukban meg kell jelenniük az eltérő nézőpont-
ok mellett annak is, hogyan lehet ezeket összeegyeztetni.

Tény vagy vélemény?
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők 
pusztulása

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1144foldrajz_gondol_1-1.indd   114 2011.03.28.   21:17:242011.03.28.   21:17:24



Tény vagy vélemény? 115

Nézőpontok

1. feladat
Mit gondolnak az emberek az esőerdők jövőjéről? Tanulmányozd 
az alábbi négy nézőpontot! Válassz ki egy olyan véleményt, amely-
lyel egyetértesz, és egy olyat, amelyikkel nem. Magyarázd is meg a 
választásodat!

2. feladat
Az eltérő vélemények miért nehezítik meg a természet megőrzését?

Tény vagy vélemény?
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők 
pusztulása

Favágó

Már az apám is favágó volt, egy nagy cégnek dolgozunk. Ezt az erdőt senki sem bir-
tokolja, bárki ide jöhet, és kivághatja a fákat, gyűjthet növényeket vagy csapdázhat 
állatokat. Az őslakosok is ezt teszik. Családunk megélhetése a fakitermeléstől függ. 
Milyen jogon akadályoznak meg bennünket  mások abban, hogy megteremtsük 
a megélhetésünket? Az országunknak és a családunknak is előnyére van a munkánk. 
Ne akadályozzanak minket a munkánkban; ha találnak nekünk más, jó munkát, ak-
kor talán felhagyunk a fakitermeléssel, de akkor mások fogják helyettünk folytatni!

A fejlett országok ki akarják zsákmányolni az esőerdő forrásait, hogy ezáltal meg-
tarthassák a világ többi része feletti fölényüket. Az igazi őstermészet utolsó területeit 
elpusztító cégek tulajdonosai mind a fejlett országokból valók, csak azért jöttek ide, 
hogy még több papírhoz, fához vagy éppen olajhoz jussanak. Annak érdekében, 
hogy az esőerdő környezete ne károsodjon, a Világ politikusainak össze kell fogni, 
és arra kényszeríteni a tulajdonosokat, hogy a lehető környezetbarátabb módon 
termelhessék ki az erőforrásokat. Az Amazonas-medence államainak területén 
350 bennszülött törzsért vagyunk felelősek. Ezek a törzsek évezredek óta itt élnek, az 
erdőből szerzik ételeiket, ruházatukat és hagyományos gyógyszereiket. Ugyanakkor 
már hatalmas városok alakultak a kiirtott erdők helyén, ahol 30 milliónál is többen 
laknak, akik még mindig az erdőtől függnek. Hogy oldjuk meg ezt a problémát?

Környezetvédők

Az esőerdők nagy mennyiségű csapadéka, a domborzat és a meanderező folyók az élet 
hihetetlen változatosságát hozták létre. Az erdők hatalmas mennyiségű szén-dioxidot 
 kötnek meg, így óriási mennyiségű szenet tárolnak, nemcsak a  helyi, de a globális klímát 
is szabályozva. Csak az Amazonas esőerdejében  közel 40 ezer növényfaj él, itt található 
a Föld leggazdagabb madár-, pillangó- és édesvízi halfaunája. Ez a jaguárok, az édesvízi 
delfi nek és fafajok ezreinek utolsó természetes menedéke. Ezért az esőerdő használatát 
egyes helyeken teljes mértékben korlátozni kellene, míg más helyeken optimalizálni. 
A  védelem csak nemzetközi összefogással valósítható meg, ahol a jóléti államok „meg-
fi zetik” a Föld tüdejének és természetes „kincseskamrájának” a fenntartását.

Az utóbbi évtizedek kutatásai bebizonyították, hogy szoros kapcsolat van az esőerdők 
„egészsége” és a Föld környezeti állapota között. Ugyanakkor az esőerdők biológiai sok-
féleségének még csak a töredékét ismerjük. A gyors erdőirtások következtében például 
Amazó  nia erdeinek 55%-a fog eltűnni 2030-ig, ha a fakivágások jelenlegi üteme fenn-
marad. Ez katasztrofális következményekkel jár nemcsak a helyi állatokra és növényekre, 
de az egész bolygóra is, ráadásul a természeti erőforrások (pl. gyógyító növények) egy 
része is el fog tűnni.

A harmadik világ 
 politikusai

Tudósok

1. segédanyag
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További nézőpontok

Társszervezeteinkkel közel 23 ország erdeinek védelmét próbáljuk elérni. A „Fogadj 

örökbe egy hektárt” program segítségével már 600 ezer hektár esőerdőt sikerült 

megvédenünk. Az Alap tudósai kutatásaik során már számos új fajt fedeztek fel, 

 köztük a „szörny-csótányt”, amely a legnagyobb eddig ismert csótányfaj a világon. 

Az alap célja, hogy védje a főemlősök (pl. orángután) élőhelyét, és a fenntartható 

és ellenőrizhető fakivágási programokat  támogassa.

Környezet-

védelmi 

Alap

A trópusi esőerdők adják a bennszülött népek otthonát évezredek óta. Ezek a törzsek alkal-

mazkodtak a környezethez, ennek megfelelően alakult ki civilizációjuk és kultúrájuk. Közülük 

nem egy nagy civilizáció került ki, gondoljunk csak a majákra, az inkákra és az aztékokra, akik 

bonyolult társadalmat építettek, és fontos tudományos eredményeik is voltak. A természethez 

alkalmazkodva élnek, azt alig alakítva át, megtanulták a környezetükhöz való alkalmazkodást 

és az esőerdő veszélyeit. Generációkon keresztül megtanulták, hogyan éljenek együtt a környe-

zettel, és hogy számíthatnak az őket körülvevő esőerdő számtalan megújuló forrására.

Kultúr-

antropo ló-

gus

Az Amazonas esőerdőjében a brazil kormányzattal együtt a Serra do Divisor Nemzeti Park 

védelme a feladatunk. A falu lakosai számára programokat szervezünk: aki részt vesz az 

elméleti és gyakorlati képzésben, annak pénzbeli juttatás jár. Miután megtanulják a termé-

szeti erőforrásokkal való helyes gazdálkodást, további fi zetést kapnak, ha ezt az életmódot 

folytatják. Bevonjuk őket a környezeti kutatásokba (segítenek a kutatóknak a terepmunká-

ban), illetve az ökoturizmusba is, így további bevételekhez juthatnak.

Egy helyi 

önkor-

mányzat

Szervezetünk az esőerdők megóvása érdekében hadjáratot folytat. Szerintünk az esőerdőt 

nem lehet anélkül megóvni, hogy ne védjük meg az erdőt folyamatosan pusztító, pálmaolajat, 

papírt és fát feldolgozó iparágaktól. Ez csak úgy lehet, ha nemzetközi összefogással támogat-

juk az erdők védelmét, és a helyi lakosokat kompenzáljuk, hogy megóvják a Föld tüdejét és 

utolsó érintetlen természeti kincseit.

Green-

peace

A kitermelt erdők helyét a társadalom számára hasznos területté tesszük: az így kialakított 

területen szarvasmarha-tenyésztés folytatható, a szántóföldekké alakított területeken nö-

vénytermesztés valósítható meg. Gyorsan növő fafajokból álló erdőket is ültetünk, ami hasz-

nos a biodiverzitás, a klíma szempontjából is. 

Fafeldol-

gozó 

 vállalat

Norvégia és Indonézia történelmet írt, amikor 1 milliárd dolláros erdővédelmi szerződést 

kötöttek. Így Indonézia csökkentheti a szén-dioxid kibocsátását úgy, hogy közben a trópusi 

erdőket és a vizes élőhelyeket megőrzi. A támogatást akkor kaphatja meg Indonézia, ha két 

évig megtiltja az ipari vállalatoknak a szénraktárként funkcionáló mocsarak és erdők meg-

semmisítését, s szorgalmazza a már kiirtott területek rehabilitációját. 

Fejlett 

országok

Az esőerdők a Föld legnagyobb természeti erőforrásai, mégis kiírtják őket. Maga a probléma 

és a megoldása is gazdasági: azért pusztítják az erdőket világszerte, mert profi tot termelnek 

(fakitermelés, legelőterület, szántóföld). A folyamat akkor állítható meg, ha ahhoz is gazda-

sági érdek fűződik, ha NEM pusztítják ki az erdőket. Szervezetünk fenntartható módon gyűjti 

be az esőerdő kincseit: a gyógynövényeket, gyümölcsöket, olajokat, gumit, kakaót stb. Ezzel 

a fenntartható gazdálkodással a terület hosszabb ideig termelhet profi tot, és a bevétel is min-

den évben biztos, ami fontos az itt élők számára. Célunk ezeknek a termékeknek a tisztességes 

áron való felvásárlása és értékesítése.

Esőerdő 

Társaság

Tény vagy vélemény?
1. mintafeladat

Trópusi esőerdők 
pusztulása
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Háttér

Ezt a feladatot egy közepes nagyságú, tizedikes, általában motivált osztállyal 
próbáltam ki. Egy Észak-Amerikáról szóló fejezet része volt, de a feladatot köny-
nyen lehetne a városföldrajz témakörében is használni. A diákok már tanultak 
ekkor a vándorlásról, és az előző óra vége felé megnéztünk egy híradóbeli kis-
fi lmet az 1993-as Los Angeles-i lázadásokról.

Nem volt szigorú tartalmi megfontolásom. Az is befolyásolt, hogy az osztály 
diákjai nem igazán érdeklődőek, és nagyon szűk a látókörük az iskola fontossá-
gára vonatkozóan. Ez a nézőpont a vizsgákon nyújtott teljesítményükön is lát-
szik, nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy sokat gondolkodjanak. Tehát az óra 
kísérlet volt, amely a hosszú távú célok elérésének irányába mutatott. Gondol-
kodásra akartam késztetni a diákokat. 

Előkészületek

A Los Angeles-i lázadásokról számos, újságból származó segédanyagom volt, 
amelyek végigkövették a Rodney King bántalmazásával vádolt a rendőrök fel-
mentését. Az egyik cikket azért választottam ki, mert jól kiemelte az érték kér-
dését, a másikat azért, mert rövid és lényegre törő volt. Mivel néhány diák nem 
volt jó az olvasásban, úgy döntöttem, megpróbálom lerövidíteni és nyelvileg 
egyszerűsíteni az első cikket (lásd TÉNY VAGY VÉLEMÉNY, 2. és 3. SEGÉDANYAG). 

Háromfős csoportokat alkottam úgy, hogy minden csoportba jusson egy jobb 
képességű diák is.

Bevezetés 

Arra gondoltam, ezzel a híres idézettel kezdem az órát: „hazugság, szemérmet-
len hazugság és a statisztika”, de aztán úgy éreztem ez túlzás lenne. Ehelyett 
felírtam három mondatot a táblára:

• „Rendetlenség van a szobádban.”
• „Nem elég fi gyelmesen csinálod meg a házi feladataidat.”
• „Nem mesélsz arról, mi történik az iskolában.”

Megkérdeztem őket, hogy mondták-e már nekik a szüleik bármelyiket a monda-
tok közül. Egyesével végigmentünk a mondatokon, és megkértem őket, hogy 
tegyék fel a kezüket, ha a válaszuk „igen”. Az osztálynak körülbelül a fele feltet-
te a kezét az első kérdésnél, a másodiknál (kellemes meglepetésemre) csak a 
diákok negyede jelentkezett, míg körülbelül háromnegyedük a harmadik kér-
désnél. Ekkor megkértem, tegyék fel azok a kezeiket, akik úgy gondolják, a szü-
leiknek nem volt igazuk, amikor ezeket a mondatokat mondták. Sok kéz lendült 
a levegőbe, úgyhogy megkértem néhányukat, mondják el, miért nem értettek 
egyet a szülőkkel. Elhangzott néhány olyan vélemény a szobákat ille tően, mint 
pél dául „ha az én szobám, nekem kell eldönteni”, vagy „Anya azt akarja, hogy 
olyan legyen, mint a ház többi szobája”. Az utolsó mondattal kapcsolatosan 
néhány diák azt mondta, unalmas a szülőknek az iskoláról beszélni. 

Azzal zártam le a témát, hogy összefoglaltam, minden esetben csak egy szo-
báról beszéltünk, de az osztály néhány tagjának tapasztalatai alapján a vélemé-
nyek különbözhetnek a szobák kapcsán. Őszintén megvallva, úgy éreztem ennél 
a pontnál egy kicsit össze voltak zavarodva és remélem, hogy a jövőben jobban 
sikerül majd véghezvinni ezt az órakezdést. 

 

Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben

Ez a tevékenység a tudás-
elemek össze kapcsolása, 
amely megpróbálja 
a diákok tapasztalatait 
felhasználni a tanulás 
megalapozásához.

Elkerülhető-e teljes mér-
tékben a zava rodott ság, 
ha lényeges vál toztatást 
hajtunk végre?

Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben
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Utasítások

• A diákokat háromtagú csoportokba rendeztem. De sokszor a páros munka 
is ugyanolyan jól működhet. 

• Megkértem, olvassák végig a szöveget (TÉNY VAGY VÉLEMÉNY, 2. SEGÉD-

ANYAG). Mondtam nekik, hogy a cikket író nő egyértelműen Los Angeles 
gazdag részében él. Néhány percet adtam arra is, hogy kérdéseket tegyenek 
fel, ha valamit nem értettek meg. Megkérdezték a ”tiszteletteljes”, „kijárá-
si tilalom”, „Reagan”, „tehetősek”, „nincstelenek” értelmét is. A kérdéseket 
mindig továbbítottam az osztály felé és mindig volt valaki, aki válaszolt.

• Mondtam a diákoknak, hogy fi gyelmesen nézzék meg a 10 aláhúzott részt, 
és döntsék el, hogy tényekről vagy csupán véleményekről van szó a mon-
datokban. Nem fejtettem ki a két szó értelmét. Azt is mondtam nekik, hogy 
fel is bonthatják a kijelölt részeket, ha az egyik része tény, a másik meg 
vélemény. Új elnevezések és kategóriák kitalálására is bíztattam őket, ha 
találnak olyan részt, amely se nem vélemény, se nem tény. Az elsőt közösen 
csináltuk meg. Mindenki egyetértett abban, hogy egy tényről van szó. 

A feladat irányítása

Próbáltam a háttérben maradni, de egyértelmű volt, hogy néhány csoportnak 
segítségre van szüksége. A legrosszabb része az volt a feladatnak, amikor egy 
jobb képességű diákokból álló csoport a 10 részt átfutva úgy döntött, hogy min-
den rész tény. Visszatereltem őket a 4. részhez, „Senki, aki nem ebben a város-
részben lakik, soha nem kockáztatja azzal az életét, hogy erre a területre té-
ved”. Kiemeltem a „senki” és a „soha” szavakat, és feltettem a kérdést: „Biztosak 
vagytok abban, hogy ezek tények − senki, soha?”. Ketten közülük elkezdték 
újra átgondolni az adott részt, de egy fi ú ragaszkodott a véleményéhez, és azt 
mondta, hogy ő tudja, mit jelent a mondat. Ajánlottam neki, találjon ki egy új 
kategóriát erre a mondatra, és ezzel ott hagytam őket.  

 Azon is elképedtem (és megrémültem), hogy néhány csoport teljes nyuga-
lommal állította, hogy a 7. rész tény: „A feketék saját hibája, hogy olyan hely-
zetben vannak, amilyenben. Nézd meg, a koreaiaknak milyen jól megy!” Ez az 
óra egyértelműen a legnehezebb óráim közé tartozott, mert sok olyan pillanat 
volt, amikor nem tudtam, mit kellene csinálnom.

Azokat, akik legelőször befejezték, megkértem, menjenek vissza az elejére, jó 
alaposan gondolkodjanak el, és próbáljanak meg új kategóriákat kitalálni. Addig 
vártam a feladat leállításával, amíg a csoportoknak körülbelül a fele mind a 
10 részt megcsinálta. Az egyik csoport olyan sokat érvelt 1-1 rész kapcsán, hogy 
csak a 4. részig jutottak el.

A tapasztalatok megvitatása

Nagyon fi gyeltem, hogy az 50 perces óra végén legalább 15 perc maradjon a 
feladat megvitatására. Végül nem volt elég idő, és a második forrást egyáltalán 
nem használtam. 

Ahogy haladtunk mondatról mondatra, a diákok egyre bizonytalanabbá vál-
tak bizonyos mondatokat és tényeket illetően – és én magam is egyre jobban 
elbizonytalanodtam! Néhány nagyon biztató hozzászólás is elhangzott, mint pél-
dául, hogy „A tények bizonyíthatók” vagy „Bizonyos dolgok valószínűleg igazak, 
de efelől nem lehetünk biztosak”.

Nagyon fontosnak éreztem, hogy összefoglaljam az órát, nehogy összezava-
rodottan távozzanak. Tehát azt mondtam nekik, hogy abban megegyezhetünk, 

Ez kitűnő példája annak, 
hogyan keltsük fel 
a csoportban az érdeklő-
dést – a diákok kérdeznek 
és válaszolnak annak 
érdekében, hogy jobban 
értelmezni tudják a meg-
lévő információkat.

Megkülönböztetett tanári 
segítség?

Ez a rész jó példa arra, 
hogy milyen feladattal 
kell szembenéznünk, 
ha a Gondolkodtató föld-
rajz I. könyv feladatait 
használjuk – szembe kell 
nézni azzal, hogy a 
szabá  lyok és módszerek 
megváltoztatásával újra 
kezdőknek érezzük ma-
gun kat (lásd a 190–191. 
oldalt).

Különbségtétel az 
eredmények alapján.

Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben
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hogy „a város lángokban áll” az egy tény, de ha emiatt a négereket okoljuk, 
akkor az már egy vélemény (és szerintem nem bizonyított). Mielőtt továbbmen-
tem volna, az egyik legjobb képességű gyerek ezt mondta: „Ha egy vélemény elé 
odatesszük az „úgy gondolom” kifejezést, akkor abból tény lesz”. Először nem 
értettem, de arra gondolt, hogy ha valamiről van véleményünk, és úgy kezdjük 
el a mondatunkat, hogy „Úgy gondolom” vagy „Úgy érzem”, akkor az tény, hogy 
ez a mi saját gondolatunk, vagy érzésünk, és ez valahogy sokkal elfogadhatóbbá 
válik. Néhány tanuló már nagyon nyugtalanná vált az órának ennél a részénél, 
úgyhogy felelevenítettem a példát, hogy sokan gondolták úgy, a szüleiknek nem 
volt igazuk, amikor megszólták a rendetlen szobákat, de ez csak eltérő nézőpon-
tok kérdése. 

Az óráról vegyes érzésekkel távoztam. Félig fel voltam villanyozva, mert érez-
tem, hogy ez egy potenciálisan nagyszerű óra. Ugyanakkor kicsit csalódott is 
voltam, mert nem terveztem meg elég alaposan az órát, és úgy éreztem, sok diák 
nem értette meg a lényeget. 

Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben
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Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben

Első cikk
Cynthia Heimel „Félelem és megvetés Hollywoodban” című,
a The Independent on Sunday napilapban megjelent cikke alapján

A Los Angeles-i lázadások első nap-
ján, amikor ezernyi láng lobbant fel a 
városban, s amikor Los Angeles leg-
nagyobb része Bejrútra hasonlított, 
egy csoportnyi nő gyűlt össze, hiszen 
az egyik leghíresebb színésznő újszü-
lött-köszöntőt rendezett fantasztikus 
házában. Mindenki barackvirágszínű, 
fehér vagy mentaszínű (világoszöld) 
ruhában jelent meg, és mindenki a leg-
halványabb elefántcsontszínű haris-
nyáját viselte. A napernyők alatt ültek, 
amíg mexikói szolgálóik tisztelettelje-
sen szolgálták fel számukra az apró 
szendvicseket és teasüteményeket. 

Egyszer csak megjelent a házvezetőnő, 
s azt mondta „Asszonyom! A város lán-
gokban áll. Emberek halnak meg az ut-
cán. Kijárási tilalmat fognak elrendelni a 
városban”.

Dél-Los Angeles körülbelül a város egy-
negyedét felölelő városnegyed. Senki, aki 
nem ebben a városrészben lakik, soha 
nem kockáztatja azzal az életét, hogy 
erre a területre tévedne. Akik pedig itt lak-
nak, szinte csak olyankor hagyják el ezt 
a városrészt, ha munkába indulnak a 
gazdagokhoz. Szerda előtt Los Angeles 
befolyással bíró emberei még tagadták, 
hogy a Dél-Los Angeles-i városnegyed 
létezik. Rémisztő a szakadék a nincste-
lenek és a tehetősek között; a gazdagok 
élvezik a szórakoztatóiparból származó 
igencsak jelentős mértékű bevételeiket, a 
nincstelenek pedig minimálbérből vagy 
szociális támogatásból tartják fenn ma-
gukat. 

A kijárási tilalom alatt a tévén keresztül 
néztük, hogy a gyújtogatók és a foszto-
gatók már a középosztály jellegű környé-
ket is megtámadták. Ekkor kezdtek el 
igazán félni az emberek.

„Te jó ég! Ez Sammy kamerajavító mű-
helye!” – mondta egy szövegkönyvíró. 
„Nála van a Nikonom! A fene…”

„Mi lesz, ha leég a szabászat, ahol a 
ruhát varratom az esküvőre?” – kérdezte 
az egyik színésznő.

A kijárási tilalom alatt olyan emberek-
ben csalódtam, akikről korábban azt gon-
doltam, hogy már ismerem őket.

„A feketék saját hibája, hogy olyan 
helyzetben vannak, amilyenben. Nézd 
meg, a koreaiaknak milyen jól megy” – 
mondta egy rajzfilmkészítő. 

„Úgy érzem, oda kellene mennem a fe-
ketékhez és bocsánatot kérni tőlük” – vél-
te Paula, egy zenész. „Ez már olyan rég-
óta a levegőben volt. A kormányunk 
annyira lassan reagál. Rodney King ügye 
volt az utolsó csepp a pohárban. Ez az 
ország nem működik”.

„Meg kellene keresnünk Reagant, és 
átadni a lázadóknak” – mondta Harriet, 
egy újságíró. „Hiszen mindez az ő hibája, 
nem igaz?”. Mindössze annyit üzent a 
szegények számára, hogy „Csesszétek 
meg, mi mindannyian annyira meggaz-
dagszunk, amennyire csak lehet, és ha 
szerencsések vagytok, valamennyi pénz 
nektek is lecsoroghat. Ha meg nem, hát 
úgy jártatok”. 

A kijárási tilalom alatt nem tehettünk 
mást, mint a tévé előtt ültünk, és néztük 
a lángba borult városunkat. Néztünk és 
gondolkodtunk. 

2. segédanyag
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Tény vagy vélemény?
2. mintafeladat

Lázadások
Los Angelesben

Az afroamerikaiak 53%-a gondolja úgy, hogy a feketék ke-
vésbé intelligensek, mint a fehér emberek; 51%-uk szerint 
kevésbé hazafi asak, 56%-uk hiszi, hogy hajlamosabbak 
az erőszakra, és 62%-uk gondolja úgy, hogy „nagyobb 
eséllyel élnek szociális segélyekből”, és kevesebb való-
színűséggel „kedvelik, ha öneltartóak lehetnek”.
A Chichagói Egyetem Közvélemény-kutató Központja által az 
1990-es években készített kutatás alapján.

Az Egyesült Államok összes társadalmi csoportja közül 
az afroamerikai férfi ak rendelkeznek a legalacsonyabb 
születéskor várható élettartammal. Körükben több mint két-
szer magasabb a munkanélküliségi ráta, mint a fehér férfiak 
esetében, valamint háromszor valószínűbb, hogy a főiskolai 
végzettséggel rendelkező fekete férfiak munkanélkülivé válja-
nak, mint a fehér társaik.
A 20 és 29 év közötti afroamerikai férfiak közül minden negye-
dik börtönben van. Ugyanolyan bűnök esetén a feketék hosz-
szabb börtönbüntetést kapnak, mint a fehérek. 

A fi atal afroamerikai férfi ak körében az öngyilkosság a 
har madik leggyakoribb halálozási ok. 1960 óta a fekete fér-
fiak körében közel megháromszorozódott, a nők körében pedig 
megduplázódott az öngyilkosságok száma. Amíg a fehérek 
esetében a kor előrehaladtával nő az öngyilkosok száma, a 
fekete bőrűek körében ez kifejezetten fiatalkori jelenség. Szá-
mos afroamerikai férfi hal meg túl korán 12 olyan betegség 
valamelyiké ben, amelyek nagy része megelőzhető lenne.

Az amerikai fekete családok közel egyharmada él a sze-
génységi küszöb alatt. Az összes afroamerikai gyermek fele 
szegénységbe születik, és egész fiatal korát szegény család-
ban tölti el.

A 21. századi Afroamerikai Férfiak Bizottsága által 1991-ben 
készített beszámolóból.

Második cikk
Afroamerikaiak az Egyesült Államokban: a tények

3. segédanyag
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Háttér

Ezt a mintapéldát a 12. osztályosok emelt szintű felvételi előkészítő csoportjánál 
próbáltam ki. A tananyag „Az emberek és a környezet távlati kilátásai” című 
anyagrész volt. Az esszéíráskor nehézséget jelent a diákoknak, hogy megértsék 
azokat a témákat és értékeket, amelyek direkt vagy indirekt módon a címbe 
vannak foglalva. Azok az esszék, amelyekben a diákok csupán egyetlen álláspon-
tot mutatnak be, nem jók. Ki akartam hangsúlyozni az álláspontok, értékek, 
bizonyítékok és a tudományos bizonyosság közti kapcsolatot.

Előkészületek

A feladat a BBC2 Horizont nevű programjának A természet számokban című 
műsorára épül, amely továbbra is kiemelkedően jó forrásnak számít az oktatás-
ban. Ha meg tudjuk mutatni a fi lmet, az mindenképpen előnyös, de egyáltalán 
nem nélkülözhetetlen. Ezen az órán a diákok megnézték a videót, amit többször 
is megállítottam, hogy le tudják írni az elhangzottakat. Ez igencsak időigényes 
volt. Én korábban többször megnéztem a videót. Ezek után a fi lm kisebb darab-
jait átírtam és átszerkesztettem annak érdekében, hogy a diákoknak csak a fel-
adatra kelljen koncentrálni. Ez számomra is időigényes volt.

A felkészülés másik fontos része, hogy letisztázzuk az elméletek és a tudomá-
nyos bizonyítékok közötti kapcsolatot. Egy hasznos, de valószínűleg túlegysze-
rűsített példa erre, hogy az ökológiában a kis méretarány esetében lehetünk 
legbiztosabbak valamiben, és ahogy csökken a méretarány, úgy nő a bizonyta-
lanság mértéke, illetve annál inkább hajlunk teóriák és spekulációk kitalálására.

Bevezetés 

A bevezetés nagyon lényegre törő volt, megpróbáltam hatni a diákok ambíció-
jára, hogy jobban teljesítsenek a vizsgán. Nem elég magát a földrajzi problémát 
felfogni, azt is meg kellett érteniük, hogy mit gondoltak az emberek, és miért 
gondolták azt, amit. 

Atlaszokat használtunk, hogy azonosítani tudjuk a területet, ahol a program 
zajlott: Bolívia keleti részét, amely a Brazília Amazonas-medencebeli területeivel 
határos. 

Utasítások

Az utasítások a forrásanyagon találhatók (TÉNY VAGY VÉLEMÉNY?, 4. ÉS 5. SEGÉD-

ANYAG). El mondtam, hogy a szövegben szereplő elméleti szakemberek az Egye-
sült Államokból való kutatók. 

A feladat irányítása

Itt a megerősítésen volt a hangsúly. A kevésbé ügyes diákok közül néhányan 
megszenvedtek a feladattal, de az ügyesebbekkel sokat segítettünk nekik. Báto-
rítottam őket, hogy mondatonként értelmezzék a szöveget, egyébként túlságosan 
lassan haladnak.

A feladatokat nem fejezték be az óra erre fenntartott ideje alatt, de abban 
biztosak voltak, hogy értik, mit kell csinálniuk, úgyhogy házi feladatként fejezték 
be a feladatot.

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban

Ez is mutatja, hogy 
a Gondol kodtató 
földrajz I. könyvet 
használó tanárok 
egyértelműen a vizsga-
eredmények javítására 
törekszenek

Az emelt szintű érett-
ségire való felkészü léskor 
(A szint) is fontos 
a csoportok szerinti és 
a tanári segítség alapján 
történő differenciálás.

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1224foldrajz_gondol_1-1.indd   122 2011.03.28.   21:17:242011.03.28.   21:17:24



Tény vagy vélemény? 123

Próbáltam arra ösztönözni a diákokat, hogy a gyors értékelő programcsoport 
(GyEP) ne minden mondatát tegyék a vélemény csoportjába. A célom az volt, 
hogy felszínre kerüljön, hogy lokális léptékben vannak bizonyítékok és adatok 
bizonyos fajokról. Viszont az egyes fajok kihalására vonatkozó, globális léptékű 
elméletek kapcsán ugyanazok a bizonyítékok, amelyek az eltérő emberek interp-
retációjában egymással szembenálló következtetésekhez vezethetnek.

A tapasztalatok megvitatása

A feladatok megvitatására a következő órán került sor, az írott munkáik megbe-
szélésén keresztül. A következő témák merültek fel: 

• a diákok élvezték a feladatot;
• a különböző tudósok ugyanazon adatok alapján eltérő dolgokat állítanak;
• azok, akik a terepen dolgoznak, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a tet-

tekre, jobban értékelik a fajok és a környezet esztétikai értékeit, és sokkal 
inkább az érzelmeikre alapozva reagálnak;

• az elméletalkotók gondolkodását egyre jobban befolyásolják a politikai 
értékek – gyakran nem látják a fától az erdőt (nem értékelik kellőképpen 
az egyedit);

• a természetvédelemre vonatkozó viták jelentős része megfelelő tények is-
merete nélkül zajlik. Ez kevésbé jellemző Nagy-Britanniára és más fejlett 
országokra, ahol több kutatást végeznek, azonban valószínűleg kevesebb 
kutatást tudnak végezni, hiszen már sok minden elpusztult;

• gyakran nem tudunk különbséget tenni a vélemények és a tények között, 
amiért a tudósok is felelősek;

• az érdekcsoportok nagyon alaposan kiválogatják azokat a „tényeket”, 
amelyre alapozva támogathatják saját ügyüket;

• a politikusokat jobban érdekli a gazdasági fejlődés, mint a természet vé-
delme, mert munkahelyekre van szükség;

• a kutatások és a technológia idővel megváltoztathatja a tényeket, a véle-
mények, amennyiben bizonyítást nyernek, tényekké alakulnak át; ugyan-
akkor a tényeket megcáfolhatják. 

A diákok kicsit összezavarodtak a tények és a vélemények között lévő válasz-
vonalat és a bizonyítékot illetően. Habár úgy tűnt, a diákok egyre jobban hajlot-
tak a források és az ebből levont következtetések megkérdőjelezésének irányába, 
amely tendencia egyre jobban erősödött az óra előrehaladtával.

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban

Ez valóban kiemeli 
az értékek jelentőségét.

Ez a transzfer (lásd a 179. 
oldalt).

Ez egy igen bő lista.

A Tény vagy vélemény 
módszerei el tudják 
indítani a diákok 
gondolkodását, hiszen 
a tudás természetét 
kérdőjelezik meg.
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A bolíviai Noel Kempff Mercado Nemzeti Park története

Utasítások

A részletek a BBC2 Horizont sorozatának A természet számokban 
című műsorából származnak. A műsor két méretarányban foglal-
kozik a fajok megőrzésével: először globális szinten mutatja be a 
fajok kihalásával foglalkozó elméleteket, majd a bolíviai Noel 
Kempff Nemzeti Parkban történő fajmegőrzéséről van szó. Ezt a 
nemzeti parkot, amely számos eltérő élőhelytípust ölel fel a száraz 
pampától kezdve az esőerdőn át, a fajok megőrzésének érdekében 
hozták létre. A műsor elsősorban egy vadvilággal foglalkozó jóté-
konysági szervezet által fi nanszírozott Gyors Értékelő Program 
(később GyEP, Rapid Assessment Program – RAP) csapatát köve-
ti, akik hat hetet töltöttek a területen, hogy ajánlásokat készítsenek 
a kormány számára.

1. feladat
Nézd át az idézeteket és döntsd el, mely részek közölnek tényeket 
és mely részek véleményeket. A munka során térj vissza a korábbi 
részekhez, és változtass a korábbi döntéseiden. A vastagon szedett 
részeken nem kell dolgoznod, de azokat is olvasd el, mert fontosak 
ahhoz, hogy megértsd a teljes problémát. Új kategóriákat is kita-
lálhatsz a „tény” és a „vélemény” csoportok mellé. 

2. feladat
Milyen mintázatok jelennek meg az elemzés során?

3. feladat
Melyik értékítélet melyik fajmegőrzési nézőponttal kapcsolható 
össze?

4. feladat
Milyen különbségek lehetnek a fajmegőrzést illetően hazánkban?

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban

4. segédanyag
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Idézetek

Elméleti szakember: „Ha bárhol elveszik az erdőterületek fele, 
akkor az ott megtalálható fajok 15%-a is elveszik.”

Elméleti szakember: „Az egyik legnagyobb baj a megjelentetett 
nagy számokkal, hogy gyakran eltúlzottak. Fogalmunk sincs arról, 
hogy hány faj él a Földön és arról sincs fogalmunk, hogy évente 
hány faj pusztul ki.”

Program: „A nemzeti park akkora, mint Észak-Írország fele.”

A GyEP csoport tagja: „Elrepültünk a nemzeti park felett, hogy 
beazonosítsuk azokat a kritikus területeteket, amelyeket a követ-
kező 4 hétben intenzíven fogunk megvizsgálni. Számadatokra van 
szükségünk. Amennyiben nincsenek számadataink arról, hogy 
hány faj él egy adott veszélyeztetett területen, akkor tulajdonkép-
pen nincsenek olyan információink, amellyel harcolni tudnánk a 
fejlesztések ellen.”

A GyEP csoport tagja: „Arra törekszünk, hogy indikátorfajokat 
találjunk – ezek teszik lehetővé a nemzeti park biodiverzitásának 
mérhetőségét.”

A GyEP csoport tagja: „Nem szívesen ölöm meg (miközben 
halálos injekciót ad be egy simahomlokú kajmánnak), mert nagy-
darab ez az állat, de a bolíviai tudomány javára fog válni. A gyűj-
teményben ugyanis nincs belőle múzeumi példány, de ha nem 
tudják beazonosítani a fajt, akkor nem lesz idejük a populációjuk 
nyomon követésére.”

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak arról, hogy mi történik, az 
ökológusok egy elmélethez fordulnak. Az egész elmélet azon a kísérleten 
alapszik, amelyet Florida partjai mellett lévő két kis mangrove szigeten 
végeztek el. A két kis szigetről minden egyes állatfajt kiirtottak, majd 
megengedték, hogy az állatok újra betelepüljenek természetes úton a szi-
getekre. A nagyobb szigeten több faj telepedett meg, mint a kisebben. 
Ahogy a fajok jöttek és mentek, a fajok száma mindkét sziget esetén in-
gadozott, de azért a fajok száma viszonylag állandó maradt. Ez a megfi -
gyelés vezetett el ahhoz az elmélethez, amely feltételezi, hogy a fajok szá-
ma és a terület nagysága arányban áll egymással. Ha csökken a terület 
nagysága, kevesebb számú egyed tud az adott helyen élni, vagyis a ter-
mészetes ingadozás során az egyedek száma a nulláig is könnyedén le-
csökkenhet.

Tudományos újságíró: „Bizonyos körökben érzékelhető a ten-
dencia, hogy a fajszám-terület görbét saját politikai céljaik eléré-
sére használják, azzal az üzenettel, hogy a világ összes fejlesztését 
meg kell fékezni. Vannak próbálkozások arra vonatkozólag is, 
hogy a valóságtól elrugaszkodó politikai küzdelmeket a tudomá-
nyos kötelesség szintjére emeljék fel”.

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban

5. segédanyag
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Tudományos újságíró: „A fajszám-terület görbét nem lenne 
szabad arra használni, hogy előre jelezzük, mi történhet a száraz-
földön, hiszen erdőfoltokon még nem próbálták ki a működését.”

Politikus az USA-ból: „Nekünk tényekre van szükségünk – 
azokra a dolgokra, amelyeken a tudomány alapszik.”

A GyEP csoport tagja: „Itt egy gyönyörű, hatalmas ragadozó 
béka, amely nagyon ritkán található meg a száraz erdőben.”

10 nappal a kutatási időszak lejárta előtt az emlőskutató szakember dene-
véreket vizsgál a nemzeti park egy kis részén. 

„A csapdába ejtett denevérfajok közül sok olyan fajt talált, ame-
lyek újaknak számítanak az eddig ismert bolíviai fajokhoz képest. 
Bolívia egyetlen területére sem készült el még teljes fajlista. 
A kutató nem tudta beazonosítani az összes elfogott denevért. Ha 
nem tudjuk, hogy hány faj van összesen, azt sem tudjuk megmon-
dani, hogy mennyi halt ki.”

Elméleti szakember: „Az anekdotaszerű bizonyítékok nem fe-
lelnek meg a tudományos hitelesség kritériumának. Azért csiná-
lunk ilyen sok kutatást, hogy tudományos alapokat tegyünk le. 
Nem elég, ha az ablakból kinézve alkotjuk meg az eredményein-
ket. Száz anekdota semmivel sem jobb, mint egy anekdota.”

Program: „A Cerrado egy sajátos erdős/gyepes terület a nem-
zeti parkon kívül. A helyi lakosok nagy része ellenséges a termé-
szettudósokkal, mivel nem szeretnének még több korlátozást a 
helyi ipari létesítményekkel szemben, amelyek munkalehetőséget 
nyújtanak a szegény falusi környezetben.”

A GyEP csoport tagja: „Van néhány olyan érdekes faj, amely, 
úgy tűnik, itt nem található meg, különösképpen néhány majom-
faj amelyről tudjuk, hogy jelen kellene lenniük, de hiányzik vala-
mi a környezetben, amire nekik szükségük lenne. Azt hiszem, 
hogy kihalási krízis van – a Cerrado néhány része a kihalás kez-
detének határán van.” 

Politikus (a malajziai miniszterelnök): „Egyszerűen nem 
lehet azt mondani, hogy ha találnak valamit, akkor mindent meg 
kell mentenünk.”

A GyEP csoport tagja: „Nagyon érdekel, és alig várom, hogy 
megtudjam, a kedvenc békacsoportomon belül milyen új fajra 
bukkantak.” 

Mielőtt elhagyták volna a területet, a GyEP csapatnak meg kellett egyez-
nie abban, hogy milyen ajánlásokat fogalmaznak meg a nemzeti park 
igazgatósága számára:

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban
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A GyEP csoport tagja: „Körülbelül csupán a fele van jelen 
azoknak a fajoknak, amelyekre számítottunk. A legérdekesebb 
fajokat a száraz élőhelyeken találtuk meg, főleg a Cerrado terüle-
tén. Jó lenne, ha ez a terület a park igazgatóságának ellenőrzése 
alá kerülhetne ahelyett, hogy a nemzeti park területén kívülről 
ellenőrizzék.”

A GyEP csoport tagja: „Ami igazán sokkolt a száraz területeket 
bejárva, az az volt, hogy láttam, milyen fákat vágnak ki. Mivel 
ebben a gyönyörű erdőben az itt élő nagy fafajok 40-50%-át ki-
vágják, én tényleg azt szorgalmaznám, hogy a nemzeti park terü-
letét terjesszék ki a Tarvo folyó mentére is. A nemzeti parkot há-
rom tényező is veszélyezteti: a fakitermelés, a marhatenyésztés 
és a szójababtermelés.”

Elméleti szakember: „A fajok kihalásának kérdése csak egyike 
azon számos új társadalmi és tudományos kérdéseknek, amelyről 
sokan úgy gondolkodnak, hogy túl fontos ahhoz, hogy a megszo-
kott tudományos bizonyítékokat követeljük meg velük szemben. 
Viszont idővel, ha van idő adatgyűjtésre, olykor kiderül, hogy amit 
az emberek éreztek, nem erősíthető meg tudományos bizonyíté-
kokkal.”

Elméleti szakember: „Az ökológiában, éppúgy, mint az orvos-
tudományban, egy hamis pozitív eredmény (vagyis azt hinni, hogy 
valami megtörténhet, amikor tulajdonképpen nem is történik 
meg) további kutatással kijavítható. De egy hamis negatív ered-
mény (azt állítani, hogy valami nem történik meg), mint például 
az általunk is vizsgált fajpusztulás, vagy egy súlyos betegség, na-
gyon veszélyes lehet.”

Ezt a nemzeti parkot megvizsgáltuk, és a GyEP a továbbiakban lokális 
léptékben, kis méretarányban fog dolgozni, információmorzsákat szol-
gáltatva a globális ökológiai elmélethez.

A GyEP csoport tagja: „Nem haszontalan, vagyis éppenséggel 
nagyon is hasznos elméleteket alkotni számos dolgot illetően. De 
a valóság az, hogy valami olyat is kell tennünk, ami működik – 
valamit, ami ténylegesen megvéd itt valamit. Mindegy, hogy 
mennyi szép elméletünk van – az elméleteket nehéz úgy átalakí-
tani, hogy valamit ténylegesen meg tudjunk védeni.”

1995 októberében a Noel Kempff Mercado Nemzeti Parkot további 135 000 
hektárral bővítették ki annak érdekében, hogy a száraz erdők is a nemzeti 
park részét képezzék. A Cerradót nem csatolták a nemzeti parkhoz. 

Tény vagy vélemény?
3. mintafeladat

A természet számokban
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Tény vagy vélemény?: A módszer alkalmazása

Szemmel láthatóan ez egy könnyen alkalmazható módszer, mivel sok felhasz-
nálható szövegrészlet van, bár egyes szövegek jobbnak bizonyulnak, mint mások. 
Az a „jó szöveg”, ahol számos különböző ember mondja el a véleményét ugyan-
arról a kérdésről. A politikusok vagy a befolyásos érdekcsoportok nyilatkozatai 
jó kiindulópontot jelenthetnek. Sok tankönyvben találkozhatunk „beszélő fejek-
kel” vagy szövegbuborékos rajzfi lmfi gurákkal, amelyek szintén jó forrásanyagok 
lehetnek.

A forrásanyag előkészítése során hasznos lehet az egyes részek egyszerűsíté-
se és/vagy az olyan részek kiemelése (aláhúzása), amelyet elemeztetni szeret-
nénk, mint például a Los Angeles-i lázadásokról szóló példában (2. minta-
feladat).

Záró gondolatok

E tevékenység szükségességéről nehéz lehet meggyőzni a kollégákat, részben 
azért, mert nehéz levezényelni, részben azért, mert nem látják az értelmét. Lehet, 
hogy a közvetlen eredmény elhanyagolható, főleg a tartalmat illetően. Az ered-
mény hosszabb idő múlva válik csak láthatóvá, és valószínűleg mi is rövid távon 
szeretnénk eredményeket elérni.

Szemmel látható, hogy amíg a tanulók egy része nagyon élvezte a Tény vagy 
vélemény témakörbe tartozó feladatokat, addig másokat ez kifejezetten irritált. 
Ők utaltak is arra, hogy értelmetlen feladatnak tartják. Az emelt szintű érettsé-
gire készülő csoport megértette, hogy ezt a módszert hogyan tudják majd hasz-
nosítani a vizsgák során. Szerintem ezek a reakciók szorosan összefüggenek a 
tanulási stílusokkal. Azok, akik előszeretettel kérdeznek és gondolkodnak, sok-
kal inkább elemükben voltak. Azok, akik azt szeretik, ha a tanulás egyszerű, 
problémamentes és egyértelmű, sokkal inkább szenvedtek az órán. Azzal is ér-
velhetünk az álláspontunk mellett, hogy csak azért, mert ők nem szeretik a fel-
adatot, még nem jelenti azt, hogy nem kell megcsinálniuk. 

A könyv készítésekor, a médiát és a politikusokat nagyon nyugtalanította az 
erkölcs kérdése. Úgy tűnik, hogy a Tény vagy vélemény többet tud az erköl-
csiségről megtanítani, mint bármilyen új iskolai rendszabály.
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Logikai alapok

Az osztályozás az egyik legalapvetőbb kognitív készség, mint ahogyan az az osz-
tályozás fogalmának leírásánál is látható (OSZTÁLYOZÁS, 1. SEGÉDANYAG). Ha a 
földrajzban határozott kategóriákat alakítunk ki annak érdekében, hogy a szóban 
forgó témákhoz és esettanulmányokhoz tartozó információkat kezelni tudjuk, 
akkor ez az adatfeldolgozásnak már egy olyan módja, amely során a témával 
kapcsolatos összefüggéstelen fogalmak zűrzavarából egy világnézet jöhet létre. 
Az osztályozás a világra vonatkozó nézetek formálásának legegyszerűbb eszköze. 
Vele a diákok megérthetik a tantárgy alapvonásait.

Az Osztályozással a diákok fel tudják ismerni azokat a megkülönböztető 
tulajdonságokat, amelyek alapján csoportba sorolhatjuk a tárgyakat vagy a tör-
ténéseket. Az ügyes diák ösztönösen sorba tudja állítani egy jelenség tulajdon-
ságait azok jelentősége alapján. A cél az, hogy több diákot is ebbe az irányba 
tereljünk. Például annak érdekében, hogy ha legközelebb a híradóban egy föld-
rengésről szóló riportot látnak, akkor jobban megértsék a riport részeit. Mutat-
hatnak egy olyan részletet, ahol egy kiképzett kutya keresi a túlélőket – ekkor 
azt gondolhatják magukban „Ó, milyen okos ez a kutya – Szeretem a kutyákat!”; 
de úgy is reagálhatnak, hogy, „Ez az egyik módja annak, ahogyan a társadalom 
kezelni tudja a katasztrófák közvetlen hatását”. Az első esetben, az érzékelt 
domináns tulajdonság az „aranyos állat” volt. 

Mindent fi gyelembe véve, a mindennapi életben a diákok könnyen tudnak 
osztályozni. E feladatok lényege, hogy a folyamat sokkal tudatosabbá, megfon-
toltabbá és kifi nomultabbá váljon. Így a diákok sokkal jobban fel tudják dolgoz-
ni az információkat.

Ez egy példa az átalakí-
tásra (lásd a 179. oldalt).

Így működik 
a   metakogníció 
(lásd a 176. oldalt).
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Gondolkodási készség: bevezetés az osztályozásba

Számos újság megalkotta a saját „kategóriáit”, ahol az eladásra kí-
nált árukat és szolgáltatásokat lehet hirdetni.

1. feladat
Nézd át az alábbi hirdetéseket, amelyek egy helyi újság különböző 
„kategóriáiból” származnak. 
(a)  Figyelmesen olvasd el a hirdetéseket és az alul lévő rovatok 

neveit.
(b)  Anélkül, hogy megváltoztatnád a rovatok címét, csoportosítsd 

a hirdetéseket a megfelelő rovatba.
(c)  Írd a hirdetések számát a megfelelő rovat neve alá. 

Osztályozás

Gondolkodási készségek: 
bevezetés

 1. OVÁLIS NYAKÉK. 18 karátos arany-
medál zafírral, amit 14 darab gyémánt 
vesz körbe. Irányár: 550 £.

 7. ARANY NYAKLÁNC. 50 cm-es lánc 
18 karátos aranyból. Nem kért aján-
dék. Irányár: 35 £.

 2. HIFIBERENDEZÉS. Sony, ezüst-
színű, erősítő nélkül.
Irányár: 80 £.

 8. HOTPOINT KOMBINÁLT HŰTŐ-
SZEKRÉNY mandulaszínű, kifogás-
talan állapotban. Irányár: 80 £.

 3. LEC HŰTŐ-/FAGYASZTÓ SZEKRÉNY. 
Krémszínű, 150 cm magas.  Kiválóan 
működik.
Irányár: 80 £.

 9. FLYMO UDVARI porszívó és 
fűszegély vágó. Kevesebb mint 
fél áron. A kettő együtt 60 £.
Jó állapotúak.

 4. AUTÓS AJTÓHANGSZÓRÓ. 
Pioneer, 10 cm, TS 1007. Kitűnően 
szól. 15£.

 10. NYÚLKETREC. Asztalosmunka, 
 vízálló furnéranyag, nagyon jó 
 állapotban, nagyméretű, különálló 
alvórész. 30£.

 5. ÚJFUNDLANDI KISKUTYÁK. 
 Kitűnő pedigré, kedves jellem, házi 
tenyésztés. Március 1-től elvihetők.

 11. GYEPTÉGLA. Harmadosztályú, 
 nagyon jó áron. Hitel- és bankkártyás 
fi zetési lehetőség. Wardley.

 6. ALUMÍNIUM ÜVEGHÁZ. Lebontva 
215 x 190 cm, megfelelő állapotban. 
38 £.

HÁZIÁLLATOK KERTÉSZKEDÉS

ZENE ÉKSZER

HŰTŐSZEKRÉNYEK

1. segédanyag

Osztályozás

Gondolkodási készségek:
bevezetés
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2. feladat
(a)  Olvasd el az alábbi hirdetéseket (1–11)! 
(b)  Találj ki 4 megfelelő kategórianevet, amelyekbe besorolhatók 

a hirdetések!
(c)  Az általad kitalált kategóriák neveit írd a lap aljára!

 1. ELEKTRONIKUS ORGONA. 
Viscount, kétmanuálos, redőnyös. 
 Orgonaszék. 125 £.

 7. DOBOK. Premier APK, 5 részes dob-
szett és egy Premier 2000 pergődob. 
A szett tartalmazza a cintányérokat és 
az állványokat is. Irányár: 350 £.

 2. SÍLÉC. 207 cm. Atomic RS Bionic, jó 
állapotban. Marker Rotamat kötéssel. 
1988, alig használt. 170 £.

 8. HASSELBLAD KÖZÉPNAGYSÁGÚ 
FÉNYKÉPEZŐGÉP. Két A12-es 
 fi lmtartóval, 80 mm-es lencse,
jó állapotban. 850 £.

 3. TELJES GOLFÜTŐKÉSZLET. 
Ping Eye 2 Plus Irons, 3 fémes 
 berakású faütő, egy putterütő, 
 golftáska és golfkocsi. 280 £.

 9. ROWI PROFESSIONAL 2 munka-
lapos projektorállvány. 15£. 
 Zoomlencse dobozában.
Irányár: 35 £.

 4. FEHÉR EBÉDLŐASZTAL, hat szék, 
modern IKEA. Kiváló állapotban. 
Irányár: 325 £.

 10. FALRA SZERELHETŐ FIÓKOS 
SZEKRÉNYEK kemény tölgyfából. 
Darabja 50 £, jó állapotúak.

 5. GOLD DRALON három ülőpárnás 
 kanapé és állítható támlájú szék. Na-
gyon jó állapotban. Irányár: 50 £.

 11. WEIDER HOME KONDIGÉP. Stabil 
vázszerkezet. Felesleges karácsonyi 
ajándék. 80 £.

 6. KINYITHATÓ KANAPÉ halványzöld 
és szürke, kitűnő állapotban: 50 £.

A KATEGÓRIÁK NEVEI:

1. 2.

3. 4.

Osztályozás

Gondolkodási készségek: 
bevezetés
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Háttér

Ez a feladat egyaránt jól használható felsőtagozatos és középiskolai osztályokkal. 
Mi egy vegyes képességű tizedikes osztállyal próbáltuk ki, a könyv bevezetésében 
szereplő 3-4. képzési szinteken. A természeti veszélyekkel foglalkozó fejezet kö-
zepén alkalmaztuk, amikorra a diákok már alapos ismereteket szereztek a le-
meztektonikáról, a vulkánok szerkezetéről, a vulkánkitörések okairól és követ-
kezményeiről. Eddig még nem tanultak arról, hogyan reagálnak az emberek az 
ilyen természeti katasztrófákra, ez a feladat pont ezt a célt szolgálja. Az is szán-
dékomban állt, hogy a csoportmunka során az együttműködés révén több képes-
ségüket is fejlesszük.

Előkészületek

A feladathoz nagyon lényeges jól előkészülni. A következő lista ebben nyújt se-
gítséget:

• Ha lehetséges, akkor különböző színű lapokra nyomtassuk ki az OSZTÁLYO-

ZÁS, 2. SEGÉDANYAGát, mivel ez megkönnyíti az állítások borítékba váloga-
tását. Az is megelőzhető, hogy az óra folyamán vagy azt követően a diákok 
felcseréljék az állításaikat más csoportokéval.

• Vágjuk ki a segédanyag állításait, és tegyük őket borítékokba. Ezzel sok időt 
takaríthatunk meg az órán, és a feladat is könnyebben irányíthatóvá 
 válik.

• Ha az osztály tehetségesebb, a feladat nehézsége növelhető azzal, ha töröl-
jük az „Intézkedések” alatti címeket, és új utasításokat találunk ki a 2. és 
3. feladathoz (OSZTÁLYOZÁS,  3. SEGÉDANYAG).

• Úgy rendezzük át a termet, hogy két- vagy háromfős csoportokban tudjanak 
a diákok dolgozni.

• Gondosan, előre tervezzük meg a diákok csoportjait, hogy minden csoport-
ba kerüljenek jobb és rosszabb képességű diákok is.

• Készítsünk írásvetítő fóliát az OSZTÁLYOZÁS, 3. SEGÉDANYAGához, hogy ez-
zel is könnyebbé tegyük az utasításokat.

Bevezetés

A feladat iránti érdeklődés felkeltésének érdekében, meg kell ismertetnünk a 
diákokat az Osztályozás technikájával. Ezt számos módon megtehetjük: pél-
dául kérjük meg a diákokat, hogy soroljanak be tárgyakat az állat, zöldség vagy 
ásvány címszók alá, vagy osztályozzák az országokat aszerint, hogy melyik kon-
tinensen találhatók stb. Ennek hatására az önbizalmuk is nőni fog. Dönthetünk 
úgy is, hogy az előző feladattal indítjuk az órát (OSZTÁLYOZÁS, 1. SEGÉDANYAG). 
Az érdeklődés vizuális ingerrel is felkelthető, például egy földrengés drámai kö-
vetkezményeit bemutató videoklippel vagy fekete-fehér nyomtatott anyagokkal. 
(A CD ROM-ok kiváló forrásként szolgálnak ehhez.)

Utasítások

• Miután bemutattuk a feladatot, osszuk ki az állításokat tartalmazó boríté-
kokat. 

• Először kérjük meg a diákokat, tegyék sorszám szerint az állításokat, hogy 
ezzel ellenőrizni tudják, mindegyik megvan-e.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban

Ez átvezet a feladathoz.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban
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• Az osztály közösen olvassa át az összes állítást, és a bonyolult fogalmakat 
magyarázzuk el nekik. A tehetségesebb osztályok átolvashatják magukban, 
és ha ismeretlen nekik valami, akkor adjunk lehetőséget arra, hogy meg-
kérdezzék tőlünk.

• Osszuk ki az OSZTÁLYOZÁS, 3. SEGÉDANYAGot. Mivel egyetlen kérdés is aka-
dályt jelenthet a kevésbé tehetséges diákoknak, ez a feladatlap különálló 
feladatok sorozatára bontja a teljes feladatot annak érdekében, hogy a di-
ákok tisztában legyenek az elvárásokkal. Még így is tág teret biztosít a 4. 
feladat a magas színvonalú válaszokra. 

• Előbb az okokat, majd a hatásokat, és végül az intézkedéseket beszéljük 
meg, hogy a diákok biztosan megértsék ezeket. Kérjük meg a diákokat, hogy 
3 címszó alá csoportosítsák az állításokat: okok, hatások és intézkedések 
(2. feladat). Két példát az egész osztállyal együtt csináljunk meg.

• Amikor a csoportosítással elkészülnek, válasszunk ki csoportokat, és kérjük 
meg őket, mondják el az osztály többi tagjának, milyen eredményre jutot-
tak. (Először mindig az állítás sorszámát mondják, hogy a tanár és az osz-
tály is könnyebben, gyorsabban tudja kezelni az információt. Egész jó vita 
kerekedhet akkor, ha a diákok nem értenek egyet néhány állítás csoporto-
sításában.)

• Ha általános megegyezés van az állításokkal kapcsolatban, akkor vezessük 
be, és magyarázzuk el a 3. feladatot. Amennyiben elég magabiztos az osz-
tály, ők is javasolhatnak alkategóriákat az „Intézkedések” címszóhoz.

• Fel kell hívni a diákok fi gyelmét az alkategóriák címére az OSZTÁLYOZÁS, 

3. SEGÉDANYAGban. Az osztály közösen csináljon meg két példát (segítségül 
használjuk az írásvetítőt).

• Kérjük meg a diákokat, hogy folyamatosan töltögessék a táblázatot, ahogy 
haladnak a feladatokkal.

• Amikor teljesen kitöltötték a táblázatot, gyűjtsük össze az állításokat és 
összegezzük.

• Vezessük be és magyarázzuk el a 4. feladatot. Ösztönözzük önálló munká-
ra a diákokat.

A feladat irányítása

Adjunk elegendő időt a diákoknak az állítások osztályozásához a 2. és 3. feladat-
ban. Nyilvánvalóan a szükséges idő a diákok képességeitől függ – a teljes fel-
adatsor 2-4 órát vehet igénybe. Nagyon fontos, hogy egyértelmű időhatárokat 
szabjunk meg, és tartsuk is be ezeket annak érdekében, hogy az osztály a tempót 
tartani tudja és legyen idő a beszámolóra. Amilyen gyakran csak lehet, segítsük 
és motiváljuk azokat a diákokat, akiknek nehezebben megy a feladat. Ha a cso-
portokat már óra előtt megtervezzük, csökkenthetjük az akadályok számát. Azon-
ban, ha egy csoport mégis nyilvánvalóan küszködik egy feladattal, üljünk le hoz-
zájuk, olvassuk fel az állításokat és segítsünk összpontosítani a gondolataikat. 
Ha a feladat több elkülönülő órát is igénybe vesz, minden óra végén hagyjunk 
elég időt arra, hogy a diákok elmondják, eddig mit sikerült végrehajtaniuk, más-
részt pedig a következő órai célokat rögzítsék.

A tapasztalatok megvitatása

Ez talán a foglalkozás legnehezebb része, de gyakorlással a tanárnak is és a diá-
koknak is egyre könnyebben fog menni. Biztassuk arra a diákokat, hogy gondol-
kozzanak el azon, hogyan végezték el a feladatokat, valamint mondjanak még 

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban

Ennek felelősségét már 
más mintapéldák is 
átruházták a diákokra.

Ez alapos segítség 
a feladat elvégzéséhez.

Differenciálás tanári 
segítséggel.

Transzfer.
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olyan területeket, ahol a megszerzett tudást, az elsajátított módszert és az alkal-
mazott folyamatokat jól fel tudnák használni.

Kérjük meg a csoportokat, mondják el, hogyan osztályozták az információt, 
mi volt az oka a nézeteltéréseknek, amelyek az osztályozás kapcsán merültek fel, 
és hogyan kezelték ezeket.

• Kérdezzük meg a diákokat, mit tanultak a feladatból. Ne pusztán az osztá-
lyozási képességre koncentráljunk, hanem a széttagolt információ össze-
kapcsolására is, amellyel összefüggő esszé készíthető.

• Beszéljük meg, hogyan próbálták elemezni a különféle intézkedések stra-
tégiáit, és hogyan döntötték el, mely intézkedések voltak a leghatékonyab-
bak az életmentésben.

• Vizsgáljuk meg, milyen lehetséges kapcsolódási pontok vannak más témák-
kal. Hívjuk fel a diákok fi gyelmét arra, hogy a mindennapi életben is hasz-
nosítható az Osztályozás képessége, valamint arra, hogy a közös jellem-
zőket hogyan tudják alapul venni például a zene osztályozásakor (jazz, pop, 
rock), könyvek esetén (thriller, romantikus, gyerekkönyv), foci csapatoknál 
(labdarúgóosztályok), az Aranyoldalak cégeinél stb.

• Vitassuk meg az osztállyal, hogyan rangsorolták a földrengésre adott in-
tézkedéseket. Vizsgálják meg, hogyan használjuk a rangsorolást a minden-
napi életben (annak eldöntésekor, hogy mit vigyünk el a nyaralásra, a ha-
táridőkkel kapcsolatos időbeosztáskor stb.) Biztassuk a diákokat, hogy 
mondjanak saját példákat.

Ellenőrzés

Kérjük meg a diákokat, hogy írjanak részletes riportot a nagy Kanto földrengés 
okairól, hatásairól és az azt követő intézkedésekről (4. feladat). Az osztályozási 
címszavak és alkategóriák szerint építsék fel a bekezdéseket, valamint próbálja-
nak meg a hatásokra magyarázatot adni, és igazolni az alkalmazott reakciókat, 
intézkedéseket; magyarázzák el, szerintük melyik intézkedés lenne a leghatéko-
nyabb az életmentésben.

A kevésbé ügyes diákoknak nagy segítséget jelenthet a gondola taik rendsze-
rezésében, ha egy fogalmazási vázat adunk nekik (lásd a 94. oldalt), például:

A földrengés azért történt, mert…
Az emberekre gyakorolt hatások…
Az épületekre… hatása volt.
Úgy gondolom, hogy ezek a hatások nagyon károsak voltak, mert… stb.
Bármilyen legyen is a szerkezete, a diákoknak meg kell érteniük, nagyon fon-

tos, hogy a saját szavaikkal írják meg az esszét. Ha nem elég óvatos a tanár, 
akkor le fogják másolni az állításokat anélkül, hogy gondolkoznának rajtuk, és 
értelmeznék őket.

Még több transzfer.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban
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Állítások

Japánt körülbelül 5000 kisebb rengés rázza meg évente. Tokió-
ban havonta három olyan rengés pattan ki, amit érezni is lehet. 
A következő állítások a Tokióban 1923. szeptember 1-jén 11.58-
kor bekövetkező nagy Kanto földrengés okairól, következmé-
nyeiről és az azt követő intézkedésekről szólnak.

 1. A modern felhőkarcolókat ma már acélvázzal építik, 
ami képes arra, hogy kilengjen földrengés esetén.

 2. A kikötőt elárasztotta a cunami (földrengés által keltett 
szökőár).

 3. A főbb közúti hidakat megjavították és megerősítették.

 4. 100 000 ember halt meg Tokióban és 40 000 fő 
Yokohamában.

 5. Az iskolákban rendszeresen földrengésvédelmi 
gyakorlatokat tartanak a diákokkal.

 6. Sokan meghaltak, amikor a lábuk beleragadt a megolvadt 
aszfaltba.

 7. Sok háztartásban van földrengés esetére összekészített 
csomag, benne víz, rizs, rádió és tűzoltó készülék.

 8. Az embereknek azt tanácsolják, hogy ne pakoljanak 
a magas polcokra.

 9. Manapság már azt tanácsolják az embereknek, hogy föld-
rengés esetén kapcsolják ki a sütőket és a gáztűzhelyeket.

 10. Műszerekkel mérik a föld mozgásait. A következő 
földrengést 2020-ra jósolják.

 11. Számos tűz keletkezett, mert felrobbantak a gáztűzhelyek 
és eltörtek a gázvezetékek. Ezek a tüzek két napig égtek.

 12. Néhány épületben beépített, számítógép-vezérelt 
kábelfeszítő rendszer működik.

 13. A Shirahige-Higashi lakókomplexumot tűzvédelmi céllal 
építették.

 14. Japán az Eurázsiai-kőzetlemez szélén helyezkedik el, 
ahol a földkéreg feszültségei felhalmozódnak.

 15. Egy helikopteres mentési és sürgősségi központot 
létesítettek egy régi légibázison.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban

2. segédanyag
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 16. A városi hatóságok 543 hektárnyi lakóterületet erősítettek 
meg és tettek tűzbiztossá. 

 17. Épületeket romboltak le, hogy a tűz terjedését 
megakadályozó sávokat alakítsanak ki.

 18. A városi hatóságok azt ígérik, hogy néhány órával egy 
nagyobb földrengés bekövetkezése előtt fi gyelmeztetik 
a lakosságot. 

 19. Az épületeknek külső és belső falai is vannak, 
hogy erősebbek legyenek.

 20. A város egy földrengés esetén alkalmazható mentési tervet 
készített 1983-ban. Mindez rengeteg pénzbe került.

 21. Számos modern épületbe rezgéselnyelőt építettek be.

 22. Szükségállapot esetén használatos víztartályokat és 
generátorokat telepítettek minden egyes kerületbe.

 23. 1853 óta nem volt nagyobb földrengés Tokióban.

 24. Egyre több szabad területet hoztak létre területek 
visszaszerzésével és házak lerombolásával.

 25. 700 000 ház és 9000 gyár rongálódott meg.
A város 66%-a a tűz martalékává lett.

 26. A földrengés a Richter-skála szerinti 8,2-es erősségű volt.

 27. A Csendes-óceáni- és a Fülöp-lemez az Eurázsiai-lemez alá 
bukik.

 28. A házak fából voltak, ezért gyorsan lángra kaptak. 
Nem voltak köztük nyílt terek, így a tűz könnyen terjedt.

 29. Számos villanyvezeték leszakadt, és Tokió kétharmada 
elpusztult.

 30. Minden szeptember 1-je Japánban „katasztrófanap”,
és az emberek földrengésvédelmi gyakorlatokat végeznek.

 31. Sok ember azért halt meg, mert túl sok füstöt lélegzett be. 
Másokat hidakon tapostak halálra.

 32. A földrengés epicentruma Tokiótól 80 km-re délre volt. 
A földrengéshullámok 44 másodperc alatt érték el Tokiót.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban
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Okok, hatások és intézkedések

1. feladat: Gondosan olvassátok el a borítékban található állítá-
sokat.
2. feladat: Soroljátok 3 csoportba az állításokat: (1) Okokat leíró 
állítások, (2) Hatásokat leíró állítások és (3) Intézkedéseket leíró 
állítások.

Osztályozás
1. mintafeladat

A nagy Kanto földrengés 
Tokióban 1923-ban

3. feladat: Bontsátok az állításokat további csoportokra a lent megadott címszavak se-
gítségével. Miután megbeszéltétek, töltsétek ki a táblázatot a megfelelő információkkal. 
Ahol csak tudjátok, a saját szavaitokkal írjátok le az állításokban szereplő információt.
4. feladat: Használjátok fel az információkat, és írjatok részletes esszét a nagy Kanto 
földrengésről a füzetetekbe. Figyeljetek arra is, hogy próbáljatok:
• magyarázatot adni arra, miért alakulnak ki a lemezhatárokon földrengések,
• magyarázatot adni arra, hogy miért volt ilyen súlyos hatása,
• értékeljétek az azóta hozott intézkedéseket, emberi reakciókat! Miért ezeket a straté-

giákat alkalmazták?
Mit gondoltok, életmentés szempontjából mely stratégiák a leghatékonyabbak? Miért?

A földrengés okai
A földrengés hatásai 
(azonnali hatások)

Intézkedések

Miért alakult ki a föld-
rengés?

Milyen erősségű volt, és mi-
ért volt ennyire erőteljes?

Emberekre gyakorolt 
hatásai

Épületekre gyakorolt 
hatásai Tokióban

Az emberek földrengésekkel 
kapcsolatos oktatására 
 vonatkozó stratégiák

A földrengés azonnali hatá-
sainak kezelésére vonatkozó 
stratégiák

A közlekedési hálózat fejlesz-
tésére vonatkozó stratégiák

A tokiói épületek fejlesztésére 
vonatkozó stratégiák

A tüzek terjedésének meg-
akadályozására irányuló 
stratégiák

A jövőbeli földrengések előre-
jelzésére irányuló stratégiák

3. segédanyag
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Háttér

Ez a feladat jól használható a felsőtagozatos és középiskolás földrajzórákon is. 
Én egy vegyes képességű nyolcadikos és kilencedikes osztállyal próbáltam ki a 
bevezetésben említett 3. és 4. képzési szakaszban. Az időjárással foglalkozó fe-
jezet közepén alkalmaztam, amikorra a diákok már alapos ismereteket szereztek 
a hurrikánok okairól és hatásairól. A diákok eddig még nem tanultak arról, ho-
gyan reagálnak az emberek az ilyen extrém időjárási jelenségekre. A feladat azt 
a célt szolgálja, hogy erről elgondolkodjanak. Teljesen nyilvánvaló, hogy az alap-
probléma hasonló a földrengésekkel foglalkozó első mintafeladathoz, és ez ki-
váló lehetőséget biztosít a megszerzett tudás új témákban való alkalmazására, 
azaz a transzferre.

Előkészületek

• Úgy rendezzük át a termet, hogy két-, három- vagy négyfős csoportokban 
tudjanak a diákok dolgozni.

• Gondosan, előre tervezzük meg a csoportokat, hogy különböző képességű 
diákok kerüljenek egy csoportba.

• Készítsünk írásvetítő fóliát a segédanyagokról (OSZTÁLYOZÁS, 4. és 5. SEGÉD-

ANYAG).
• Szükségünk lehet néhány piros, zöld és kék ceruzára vésztartaléknak, ha a 

diákjainknál nem lenne.

Bevezetés

Az érdeklődés felkeltése érdekében, ismertessük meg az Osztályozás techni-
káját a diákokkal az 1. mintafeladat szerint. Ez jó kis beszélgetéseket fog elindí-
tani, és növeli a diákok önbizalmát. A vizuális ingerek (például egy hurrikán 
drámai hatásait bemutató videofi lm) alkalmazása is hasznos az érdeklődés fel-
keltésére.

Utasítások

• A feladat bevezetése után osszuk ki az OSZTÁLYOZÁS, 4. SEGÉDANYAGát.
• Az osztály közösen olvassa át „A Gloria hurrikán lecsapott az USA-ra” című 

újságcikket, és tisztázzák az ismeretlen kifejezéseket. 
• Hívjuk fel a diákok fi gyelmét az OSZTÁLYOZÁS, 5. SEGÉDANYAGra. Magya-

rázzuk el a feladat célját, illetve a következő szavak jelentését: hatóságok, 
cégek és egyének.

• Színeztessük ki a három címszót a táblázatban.
• Vetítsük ki írásvetítővel az újságcikket, és közösen húzzanak alá néhány 

mondatot, hogy ezzel is segítsük a feladat megértését.
• Kérjük meg a diákokat, hogy az információkat írják be az 5. segédanyagban 

szereplő táblázatba a megfelelő helyre. (Ezt feladható házi feladatnak is.)
• Amikor elkészültek a táblázattal, kérjük meg a csoportokat, röviden ismer-

tessék az eredményeiket.
• Minden bizonnyal lesz némi véleménykülönbség a csoportok között, ezért 

ösztönözzük arra a diákokat, hogy indokolják meg a döntéseiket.
• Vitassuk meg a feladat elvégzése során szerzett tapasztalatokat.

A feladat irányítása

Fontos, hogy elegendő idő álljon a diákok rendelkezésére a különböző intézke-
dések azonosításához és osztályozásához. A szükséges idő a diákok képességeitől 
függ – a teljes feladatsor 2-4 órát vehet igénybe. Azonban nagyon fontos, hogy 

Osztályozás
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban

Osztályozás
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban
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egyértelmű időhatárokat szabjunk, és tartsuk is be ezeket. Amilyen gyakran csak 
lehet, segítsük és motiváljuk azokat a diákokat, akiknek nehezebben megy a 
feladat. A csoportokat már óra előtt tervezzük meg. Ha egy csoport nyilvánvaló-
an elakadt egy feladattal, üljünk le hozzájuk, olvassuk el velük az újságcikket, 
támogassuk és segítsük őket a különböző intézkedések azonosításában és osztá-
lyozásában.

A tapasztalatok megvitatása

Biztassuk arra a diákokat, hogy gondolkozzanak el azon, hogyan végezték el a 
feladatokat, valamint mondjanak még olyan más területeket is, ahol a megszer-
zett tudást, az alkalmazott módszert és folyamatot jól fel tudnák használni.

• Kérdezzünk meg minden csoportot, hogyan azonosították a különböző in-
tézkedési módokat.

• Kérjük meg a csoportokat, hogy mondják el, hogyan osztályozták az intéz-
kedéseket, mi volt az oka az osztályozás kapcsán felmerülő nézeteltérések-
nek, és hogyan tudtak végül megegyezni.

• Kérdezzük meg a diákokat, mit tanultak a feladatból.
• Beszéljük meg, milyen lehetséges kapcsolódási pontok vannak más témák-

kal. Hívjuk fel a diákok fi gyelmét arra, hogy a mindennapi életben is gyak-
ran használjuk az osztályozás képességét, valamint arra is, hogy a közös 
jellemzőket hogyan tudják alapul venni, például a zene osztályozásakor 
(jazz, pop, rock), könyvek esetén (thriller, romantikus, gyerekkönyv) stb.

• Beszéljük meg, hogyan rangsorolták a hurrikánra adott intézkedéseket. Ha 
foglalkoztak már valamelyik másik természeti katasztrófával, vagy éppen 
megoldották már az 1. minta gyakorlatát, akkor próbáljunk kapcsolatokat 
keresni az ezekre adott intézkedések, illetve a most tanultak között. Sok 
párhuzam vonható. Vizsgálják meg, hogyan használjuk a mindennapokban 
a rangsorolás képességét (annak eldöntésekor, hogy mit vigyünk el a nya-
ralásra, a határidőkkel kapcsolatos időbeosztáskor stb.). Biztassuk a diá-
kokat, hogy mondjanak saját példákat.

Ellenőrzés

Kérjük meg a diákokat, hogy írjanak fogalmazást arról, miként reagáltak a Gloria 
hurrikánra a hatóságok, a cégek és az egyének. Tegyük számukra egyértelművé, 
hogy nem pusztán leírniuk kell a hurrikánra adott reakciókat, hanem meg is 
kell próbálniuk elmagyarázni azokat. Biztassuk arra a diákokat, hogy írják le, 
szerintük mely intézkedések a leghatékonyabbak életmentés szempontjából. 
A tehetségesebb diákok a hatóságok általi intézkedéseket további alcsoportokra 
oszthatják, például aszerint, hogy a katonaság, a rendőrség, a polgári hatóságok 
vagy a közlekedési hatóságok hajtották-e végre azokat.

A kevésbé ügyes diákoknak nagy segítséget jelenthet a gondolataik összesze-
désében és rendszerezésében, ha egy fogalmazási vázat adunk nekik, például

A hatóságok reakciója az volt, hogy…
A cégek úgy reagáltak, hogy…
Az egyének úgy döntöttek, hogy…
Szerintem a legjobb intézkedés az volt, hogy… stb.

Osztályozás
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban

Ez a feladat egyértelműen 
a brit nemzeti tantervhez 
kapcsolódik.
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A Gloria hurrikán lecsapott az USA-ra
Osztályozás
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban

Több mint 300 000 amerikai menekült el a tenger-
parti területekről, amikor tegnap a Gloria hurrikán 
lecsapott a keleti partra. Az „évszázad viharaként” 
emlegetett hurrikán kezdetben teljesen elzárta 
New Yorkot, még annak ellenére is, hogy nem érte 
el a várost, mert Connecticutban lecsendesült.

A New Jersey állambeli Atlantic Cityben most 
először zártak be a kaszinók. New Yorkban bezár-
tak a tőzsdék, és a Világkereskedelmi Központot, 
aminek épületei kilengtek az erős szélben, szintén 
lezárták. A Szabadság-szobor talapzatánál éppen 
restaurálás alatt álló fáklyát is védett helyre vitték. 

Azoknak az ENSZ alkalmazottaknak, akik meg-
jelentek a munkahelyükön, adtak egy nap szabad-
ságot, és egy lengyel száműzöttek által szervezett 
nagy demonstráció a heves eső miatt abbama-
radt.

Rádióközlemények arra figyelmeztették a New 
York-i lakosokat, hogy ne hagyják el otthonaikat 
csak akkor, ha nagyon szükséges, és ne üljenek 
autóba. Az utcák üresek voltak, a legtöbb bolt be-
zárt, és a kirakatok üvegét bevonták, hogy meg-
védjék a kitöréstől.

New York polgármestere, Ed Koch, arra kérte 
Coney Island és Staten Island lakóit, hogy mene-
küljenek magasabban fekvő területekre. Tizenöt 
menedékhelyet jelöltek ki az embereknek, azon-
ban a Gloria hurrikán elkerülte New York városát, 
a keleti part külső szegélyén pusztított, majd Long 
Island keleti részére és New Englandre csapott 
le. Az elektromos vezetékek megsérültek, Long 
Island területének felén nem volt áram tegnap éj-
jel. Komoly áradások alakultak ki, és a főbb autó-
pályákat lezárták a kidőlt fák és a letört nagyobb 
ágak miatt.

Az erőteljes hullámok fákat és üdülőhelyi sétá-
nyokat mostak el. Az átlagot 3-4 méterrel megha-
ladó dagályhullám elöntötte a New Jersey parti 

turzásaihoz vezető utakat, és a rendőrség az ösz-
szes többi odavezető utat is lezárta.

A rádió- és televíziócsatornák szüneteltették a 
műsoraikat, és figyelmeztetéseket közöltek: „ne 
menjen közel a földön álló nagy órákhoz, mert 
könnyen felborulhatnak.”

A New Yorkot a connecticuti külvárosokkal ösz-
szekötő helyi érdekű vasúti szolgáltatás szünetelt, 
mert fák és elektromos vezetékek kerültek a sínek-
re. A keleti part főbb repterein, mint például a wa-
shingtoni Nemzeti Repülőtéren és a New York-i 
Kennedy repülőtéren a járatokat törölték.

A városnak csak a gazdagabb részei szenved-
tek nagyobb károkat, tehát Hamptonsban és Con-
necticut tengerpartján található exkluzív épületek. 
Jelentős vagyoni kárról tettek jelentést, de ez még 
így is jóval kevesebb volt, mint amire előzetesen 
számítottak.

A haditengerészet visszahívta az óceánon gya-
korlatozó hajóit a haditengerészeti bázisokra, pél-
dául Annapolisra.

A keleti parton elhelyezkedő összes államban 
és városban szükségállapotot rendeltek el. New 
Jersey, Delaware, Maryland, New York és Rhode 
Island államokban szünetelt a tanítás, a bíróságok 
és más kormányhivatalok is zárva tartottak. Ezek-
ben az államokban katasztrófavédelmi bizottságo-
kat állítottak fel, amelyek összehangolták a rend-
őrség, a tűzoltóság és a mentők munkáját.

A New York állam partjaitól távolabb elhelyez-
kedő Fire Island lakói a szárazföldre menekültek 
és hotelekben vagy rokonoknál húzódtak meg. 
Azonban néhányan a szigeten maradtak. Bedesz-
kázták a házuk ablakait, és az alagsorban várták 
ki a vihar végét. Korábban pánikszerű vásárlási 
roham volt a boltokban, a helyiek felvásárolták a 
konzerveket és száraz élelmiszereket.

4. segédanyag
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Olvassátok át az újságcikket! Ez az Amerikai Egyesült 
Államok partjaira lecsapó Gloria hurrikánról szól. 

1. feladat: Nézzétek meg a lent megadott címszavakat. (1) Színez-
zétek pirosra a „hatóságok által végrehajtott intézkedések” címszót. 
(2) Színezzétek kékre a „cégek által végrehajtott intézkedések” cím-
szót. (3) Színezzétek zöldre az „egyének intézkedései” címszót.

Osztályozás
2. mintafeladat

Intézkedések a Gloria 
hurrikán után az USA-ban

2. feladat: Olvassátok el újból az újságcikket. (1) Pirossal húzzátok alá a hatóságok 
által végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatos információkat. (2) Kékkel húzzátok alá a 
cégek által végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatos információkat. (3) Zölddel húzzá-
tok alá az egyének által végrehajtott intézkedésekkel kapcsolatos információkat.
3. feladat: Az aláhúzott információk alapján töltsétek ki a lenti táblázatot.
4. feladat: Vegyetek elő egy lapot és jellemezzétek, miként reagálhat a társadalom a 
hurrikánokra. Indokoljátok is meg ezek szükségességét. Mit gondoltok, melyek közülük 
a leghatékonyabbak az életmentés szempontjából?

Javasoljatok más intézkedéseket is, amelyekkel mérsékelhetőek lennének a jövőbeli 
hurrikánok által okozott károk.

PIROS Hatóságok által végrehajtott intézkedések

KÉK Cégek által végrehajtott intézkedések

ZÖLD Egyének intézkedései

5. segédanyag
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Háttér

Ezt az osztályozással kapcsolatos feladatot két iskola több különböző 8–11. osz-
tályaiban próbáltuk ki, az iparral foglalkozó fejezet részeként. Az osztályokban 
különböző képességű diákok voltak. Szándékosan tettem arra kísérletet, hogy 
bemutassam, hogyan lehet a módszert differenciálni. A diákok korábban már 
foglalkoztak: a foglalkoztatási szerkezettel, valamint a primer, szekunder és ter-
cier ágazatokat befolyásoló tényezőkkel.

A fi atalabb csoportoknál az volt a célom, hogy az ipar elhelyezkedésével kap-
csolatos szilárd gondolati vázat alakítsak ki. Az érettségi előtt állóknak ez jó 
példa volt az ipar területi átrendeződésére.

Előkészületek

A feladat két lehetséges feldolgozási módját mutatom be. El kell döntenünk, hogy 
az  osztálynak melyik lenne a legmegfelelőbb. Az is lehet, hogy kifejlesztünk egy 
új módot az itt bemutatottak ötvözésével.

A jobban strukturált változatot könnyebb végrehajtani, és az eredmények 
sokkal kiszámíthatóbbak és megbízhatóbbak. A nyitottabb változat nehezebb, 
ezért kockázatosabb, de az eredmények hatékonyabbak. Ne gondoljuk, hogy az 
alacsonyabb képességű osztályok nem tudják sikeresen megoldani a nyitottabb 
verziót. Ha az osztálynak pozitív a hozzáállása és megfelelő önbizalomuk van, 
akkor képesek lehetnek a nyitott változat megoldására is. 

Az egyszerűbb változat az OSZTÁLYOZÁS, 6. SEGÉDANYAG lapján látható. Több 
kisebb, teljesíthető részfeladatból áll. A nyitott változathoz vágjuk ki az OSZTÁ-

LYOZÁS, 7. SEGÉDANYAGán szereplő állításokat, és tegyük őket borítékba. Páron-
ként egy boríték szükséges.

Bevezetés

Ez egy újabb lehetőség arra, hogy az Osztályozás bevezető feladatát használjuk 
(OSZTÁLYOZÁS, 1. SEGÉDANYAG, valamint a hozzá tartozó utasítások), ami nagyon 
hatékony. Ha az osztályok korábban már csináltak Osztályozással kapcsolatos 
feladatokat, akkor nem feltétlenül szükséges. További lehetőség, ha a tanár fel-
olvas egy bekezdést a diákoknak, de mielőtt hozzákezdene, adjon egyszerű uta-
sításokat:

„Ahogyan haladok az olvasással, tegyétek fel a bal kezeteket, ha valamilyen 
helyet említek, és a jobbat, ha valamilyen személy kerül szóba.”

Ha nem találna jobb szöveget, akkor olvassa fel a következőt:
„Michael Fish (jobb kéz) hírhedt időjóssá vált, mikor azt jelezte előre, hogy 

a hurrikán nem fogja Dél-Angliát (bal) érinteni akkor éjjel. Szerencsére az észa-
ki területeken (bal) sem sok kár keletkezett, de Sussex és Kent megyékben (bal) 
hatalmas erdőterületek pusztultak el. Egy idősebb hölgy (jobb) a Kent megyei 
Seal településen (bal) azt mondta, hogy olyan volt, mintha Gulliver (jobb) ment 
volna keresztül a Chart nevű erdőn (bal).”

Utasítások

Ezt a szakaszt két részre bontjuk: az egyszerűbb, illetve a nyitottabb változatra.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

Ez a minta érdekes 
kapcsolatot mutat be. 
Ahogyan nő a feladat 
nyitottsága, egyre 
kockázatosabbá válik, 
ugyanakkor segítségével 
egyre több ismeret 
sajátítható el.

Ez egy hatékony összekötő 
gyakorlat és átfogóbb 
célokat határoz meg.
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Az egyszerűbb változat
• Készítsünk írásvetítő fóliát az OSZTÁLYOZÁS, 6. SEGÉDANYAGról és olvassuk 

fel az A és B kivonatot az osztálynak.
• Utaljunk vissza Michael Fishre. A diákok egyszerre hallgatták a történetet 

és osztályoztak is: helyeket és embereket kerestek. Ha alkalmaztunk már 
újsághirdetéses feladatot, akkor arra is visszautalhatunk. Hívjuk fel a fi -
gyelmet, hogy sokkal jobban megértjük a hallott vagy olvasott szöveget, ha 
gondolatban már jó kategóriáink vannak; ha halászhálóval megyünk el 
horgászni, akkor nagyobb az esélyünk a halfogásra, mint akkor, ha pusztán 
csak a kezünket használnánk. Ha nincsenek a fejünkben kategóriák egy 
szöveg hallgatásakor vagy olvasásakor, akkor átsiklunk a szöveg jelentése 
és a benne található információk felett. 

• Az írásvetítő segítségével nézzünk meg egy kidolgozott példát.
• Az aláhúzásra, illetve az információ táblázatba rögzítésére adjunk 20 per-

ces időkorlátot.
• Húsz perc elteltével kérjünk visszajelzést, mit sikerült megcsinálniuk.
• Magyarázzuk el a feladatot (esszéírás), és beszéljük meg a fogalmazás vázát, 

például: „A vas- és acélművek a völgyekből a kikötőkbe települtek át, 
mert….”

A nyitottabb változat
• Kezdjük a fenti utasítások Michael Fishsel kapcsolatos 2. pontjával.
• Osszuk ki az OSZTÁLYOZÁS, 7. SEGÉDANYAGán látható állításokat tartalma-

zó borítékokat, és kérjük meg a diákokat, hogy vegyék ki a papírcsíkokat a 
borítékból. Mondjuk el nekik, hogy a papírcsíkok fele Dél-Wales 19. szá-
zadbeli helyzetére vonatkozik, a másik fele a jelenlegire. Két dolgot kell 
tenniük: először osszák szét a papírcsíkokat a két korszak szerint, azután 
csoportosítsák őket a telepítő tényezők szerint. A két időszak telepítő té-
nyezői átfedik egymást, de nem feltétlenül azonosak.

A feladat irányítása

Alacsonyabb képességű csoportok esetén (függetlenül attól, hogy az egyszerűbb, 
vagy a nyitottabb verziót csinálják) segítsük a szöveg olvasását. Gyakran alábe-
csüljük a diákokat az olvasási képességeiket alapul véve, azonban a kettő nem 
mindig függ össze. A jól olvasókat a kevésbé jók mellé ültethetjük.

A legfontosabb, hogy fenntartsuk a diákok elkötelezettségét, dicsérjük meg a 
jó döntéseket és a jó munkát, vagy óvatosan ébresszünk kétséget bennük az osz-
tályozásukkal kapcsolatban. Ha jól teljesítenek, akkor ne nagyon lépjünk közbe, 
hanem inkább csöndben fi gyeljünk.

A nyitott változat esetén két dolgot kell tennünk: először, mutassunk rá az 
időszak szerinti csoportosításokban lévő következetlenségekre, hibákra, például: 
„Mindkét állítás vonatkozhat ugyanarra az időszakra?” Ezt követően azzal is 
segíthetünk, ha megnevezzük azokat a tényezőket, amiket a diákok említenek.

A tapasztalatok megvitatása

Ez osztályonként változott. Fontos, hogy folyamatosan használjuk az osztályo-
zás szót, hogy beépüljön a szókincsükbe. Alacsonyabb képességű osztályok ese-
tén a tapasztalatok megbeszélése javarészt akkor történt, amikor még a feladaton 
dolgoztak. Ehhez olyan kérdéseket használtam, mint például:

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

Itt ismételten előkerül 
a metakogníció.
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„Mit gondoltok, ezelőtt hol alkalmaztuk az osztályozást?”
„Segít Nektek a csoportokba sorolás abban, hogy más tantárgyakban, vagy 

akár otthon megszervezzétek a dolgaitokat?”
„Vannak olyan fontos kategóriák vagy csoportosítások, amelyeket más tan-

tárgyakban használtok?”
„Tudtok olyan boltot említeni, ahol az osztályozást használják az árucikkek 

elrendezésekor?”
A kérdésekre vegyesen reagáltak a diákok – voltak üres tekintetek –, de a 

boltos kérdés általában mindenkinél jól működik (élelmiszerboltok, zeneboltok, 
áruházak, cipőboltok stb.) Sok diák emlékezett a hirdetéses feladatra, és néhá-
nyan tisztán átlátták más témák kapcsán is az osztályozás lényegét, például az 
összetevőkét az élelmiszeriparban. A tudatosítás lassú folyamat, de mindenkép-
pen megéri az időráfordítást. Nagy probléma, hogy ez az egész ilyen távol áll a 
diákoktól.

A nyitottabb változat esetén a tapasztalatok megbeszélése komolyabb és 
elgondolkodtatóbb lehet. Számos téma szóba kerülhet. Kezdésnek a következő 
három kérdést javasoljuk:

• „Miután időrendi csoportokba soroltátok az információt, mit kellett ten-
netek?” Erre egyértelmű válaszok érkeznek: meg kellett határozzák a tele-
pítő tényezőket. Itt elmagyarázhatjuk a diákoknak, hogy az osztályozásnak 
két szakasza volt: egy időrendi és egy tényezők szerinti. Használjuk a ténye-
ző szót, mert ez egy olyan címszó, ami fontos lehet a döntéshozatallal és a 
változtatásokkal foglalkozó tananyagokban. Felhívhatjuk a fi gyelmet arra, 
hogy szakaszokra lehet bontani az osztályozást, ha az információt egyre 
kisebb csoportokra bontjuk fel. Utalhatunk a biológiára, azon belül is az 
állatok vagy növények rendszertani besorolására.

• „Hogyan hallgattátok Michael Fish történetét és miért?” Elmondják, hogy 
jobban odafi gyeltek a helyekre és emberekre, mert ez volt a feladat. Emel-
jük ki, hogy mindig képesek arra, hogy speciális információt szűrjenek ki 
a szövegből, ha erre előre felkészítik a fi gyelmüket (ez olyan mintha egy jó 
rádiójuk lenne, ami csak az adott hullámhosszra van hangolva). 

• „Mi történt, amikor a töredékeket olvastátok?” Valami olyasmit fognak 
mondani, hogy olyan információt kerestek, amit időszakhoz tudtak kötni. 
Itt ismét utalhatunk a szövegértési feladatra: ha már a feladat előtt kigondol-
juk a kategóriákat, könnyebben megértjük és feldolgozzuk a szöveget. A föld-
rajzban az információ osztályozásakor kulcsszavak lehetnek a következők: 
tényező, ok, következmény, előny, hátrány, változások és konfl iktusok.

Ellenőrzés

Mindkét megközelítés esetén az OSZTÁLYOZÁS, 8. SEGÉDANYAGon látható vázlat 
segíti a részletes írásbeli kidolgozást. Az első fele segít egyértelművé tenni a 
különböző tényezők jelentőségét, valamint azt, hogy ezek hogyan változtak meg. 
A diákoknak előbb a két szélső oszlopot kell megcsinálniuk, és csak azután a 
középsőt. A közös megbeszélés segíti az alacsonyabb képességű csoportokat. Egy 
kis változtatással nekik is nagyon jól fog menni a feladatlap alsó fele. Segíthetünk 
nekik egy mondattal, ami így kezdődik: „Az elhelyezkedés változásának to vábbi 
oka, hogy…”. Ez arra ösztönzi őket, még jobban kinyilvánítsák, hogy mit is ér-
tettek meg, ezért ez a differenciálás további módja. Az alsó feladatnál a lapon 
nem lesz elég hely a tehetségesebb diákoknak, ezért ők folytassák a feladatot a 
füzetükben vagy egy papíron.

Ez a tapasztalatok meg-
vitatásának érdekes 
változata – nem az egész 
osztály, hanem egyének 
vagy párok vesznek 
benne részt. A hátulütője 
az, hogy a legjobb 
gondolat menetet így nem 
hallja az egész osztály.

Átvezetés (lásd a 179. 
oldalt).

Fejleszti a metakogníciót 
(lásd a 176. oldalt).

Ez jól mutatja, hogy 
mekkora jelentősége van 
annak, ha a diákok 
elsajátítják a tantárgy 
szókincsét – a tanterv 
titkos kertje már nem 
is annyira titkos.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése
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Olvasd át az alábbi két cikket! Arról számolnak be, 
hogy miért települt át más helyre Dél-Walesben
a vas- és acélipar.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

Dél-Walesben számos vas- és acélmű ta-
lálható. Ezek állítják elő az országban 
gyártott vas és acél egyharmadát. Az 
acélgyártáshoz jó minőségű vasércre, 
szénre és mészkőre van szükség. Ezek a 
nyersanyagok mind elérhetőek helyben, 
és már évek óta itt bányásszák őket. 
A szén legegyszerűbben a völgyek alján 
bányászható, és a sík felszín miatt szintén 
itt a legegyszerűbb a gyárakat felépíteni. 
A völgyekben élő emberek ezreinek ad-

Napjainban csak három vas- és acélmű 
található Dél-Walesben, ahol a jó, mély-
vizű kikötők alkalmasak az olcsó, import 
vasérc és szén fogadására. Ezeknek a 
kikötőknek a környékén a főbb vas- és 
acélművek a korábbi gyárak közötti terü-
leten jöttek létre. Rájöttek, hogy ha ezeket 
közel telepítik ahhoz a helyhez, ahol a 
nyersanyagokat a hajókról lerakják, akkor 
pénzt spórolnak meg, mert nem kell nagy 
távolságra szállítani. A mészkövet még 
mindig helyben bányásszák. 

A dél-walesi vas- és acélgyártók azt is 
felismerték, hogy lecsökkenthetik a ter-
melési költségeket, ha hasonló típusú 

nak munkát a gyárak. Sok olyan embert is 
alkalmaznak, akik munkát vállalni jöttek 
ide. A völgyekben több lehetőség is kínál-
kozik az acélipar energiaellátására. A fo-
lyók és a szén évek óta gőzerőt biztosíta-
nak. Azért is előnyösek a völgyek, mert jó 
közúti, vasúti és vízi úti összeköttetéseik 
vannak a déli part közeli kikötőivel. Az 
acélt előbb ezekbe a kikötőkbe szállítják, 
ahonnan hajóval külföldre viszik. Az acélt 
szerte a nagyvilágban értékesítik. 

gyárakat egymás mellé telepítik. Az ebbe 
a régióba települő acélipar állami támoga-
tást és adókedvezményt kap, ezért a ha-
talmas acélmű működési költségei itt jóval 
olcsóbbak, mint bárhol máshol az ország-
ban. Villamos energiával üzemeltetik az 
acélművet. A gyárbezárások és a gépesí-
tés miatt csak kevés dolgozóra van szük-
ség. Az ország többi pontjára könnyen el 
lehet az acélt szállítani. Jó a közúti és vas-
úti összeköttetés. Manapság már egyre 
kevesebb acélt lehet külföldön eladni. En-
nek az az oka, hogy vannak olyan orszá-
gok, ahol olcsóbban elő tudják állítani, és 
nagyobb piacon tudják értékesíteni.

A) cikk: 100 évvel ezelőtt

B) cikk: Az 1990-es években?

6. segédanyag
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Miért változott meg a vas- és acélipar elhelyezkedése?

Olvassátok át az előző oldalon lévő két riport kivonatát, amelyekből 
kiderülnek az okok. 
1. feladat: Olvassátok el a táblázat kérdéseit. Színezzétek ki mind-
egyik címszót más színnel. A címszavaknak megfelelő színnel húz-
zátok alá a rájuk vonatkozó információkat a szövegekben.
2. feladat: Írjátok be a válaszokat a táblázatba a megfelelő helyre.
3. feladat: Írjatok részletes fogalmazást arról, miért változott 
meg az ipar elhelyezkedése.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

Speciális állami támogatások (ösztönzők)
A terület, ahová a gyárat építették 
(telephely)

A múltban?

Az 1990-es években?

A múltban?

Az 1990-es években?

Szállítási módok és kapcsolatok,
illetve ezek okai

Hol értékesítik az acélt (piac)

A múltban?

Az 1990-es években?

A múltban?

Az 1990-es években?

A felhasznált nyersanyagok
és azok származási helye

Az alkalmazottak száma (munkaerő)

A múltban?

Az 1990-es években?

A múltban?

Az 1990-es években?

Az acélművek energiaellátása Az elhelyezkedés egyéb más előnye?

A múltban?

Az 1990-es években?

A múltban?

Az 1990-es években?
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Állítások – Telepítő tényezők

 1. A völgyeknek jó a közúti, vasúti és vízi úton való 
összeköttetése a szomszédos kikötőkkel.

 2. A völgyek alján volt a legegyszerűbb felépíteni a gyárakat, 
ahol a felszín sík, és a szénbányák is itt találhatók.

 3. Villamos energiával üzemeltetik az acélművet.

 4. Az ország többi pontjára könnyen el lehet az acélt szállítani, 
mert jó a közúti és vasúti összeköttetés.

 5. A gyárakat a kikötők mellé telepítik, mert a nyersanyagot 
itt rakják le a hajókról. Ezzel pénzt spórolnak meg, mert 
nem kell messzire szállítani a nyersanyagot.

 6. Az acélt a kikötőkbe szállítják, ahonnan hajóval külföldre 
viszik, és világszerte értékesítik.

 7. Az acélgyártáshoz jó minőségű vasércre, szénre és 
mészkőre van szükség. Ezek a nyersanyagok mind 
megtalálhatóak helyben, és már évek óta itt bányásszák 
őket.

 8. A völgyekben megvan a lehetősége a gyárak 
energiaellátásának – nagy mennyiségben használják 
a szenet erre a célra. 

 9. A mészkövet még mindig helyben bányásszák. 

 10. A kikötők mellé telepített acélművek állami támogatásban 
és adókedvezményben részesülnek.

 11. A fennmaradó acélművek a már bezárt, régi gyárak helyén 
létesültek. 

 12. Kevesebb dolgozót alkalmaznak a gépesítés miatt.

 13. Dél-Walesben sok vas- és acélmű található.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

7. segédanyag
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 14. Most csak három acélmű található Dél-Walesben, ahol a jó, 
mélyvizű kikötők alkalmasak az olcsó import vasérc és acél 
fogadására.

 15. Azzal, hogy a tengerpart közelébe települtek a gyártók, 
közelebb kerültek más, modern gyárakhoz. 

 16. A völgyekben élő emberek ezreinek adnak munkát 
a gyárak. Sok olyan embert is alkalmaznak, akik munkát 
vállalni jöttek ide.

 17. Kevesebb acélt lehet külföldre szállítani és ott értékesíteni, 
mert sok ország olcsóbban állítja elő.

 18. Az itteni gyárak állítják elő a Nagy-Britanniában gyártott 
vas és acél egyharmadát.

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése
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Telepítő tényezők

1. feladat: A telepítő tényezők megváltozása hogyan befolyásolta 
a vas- és acélipar helyzetét Dél-Walesben?

Osztályozás
3. mintafeladat

A vas- és acélipar területi 
átrendeződése

1820-ban fontos 
tényezők

Hogyan változtak meg 
ezek a tényezők?

1990-ben fontos 
tényezők

2. feladat: A lent rendelkezésetekre álló helyen egészítsétek ki a vas- és acélipar el-
helyezkedésének változásáról szóló magyarázatot. A válaszaitokban említsetek meg néhány 
olyan telepítő tényezőt, amelyek lényegesek maradtak, de megváltozott az elhelyezkedésük, 
mint például a nyersanyagok. Soroljatok fel olyanokat is, amelyeknek változott a jelen-
tősége, vagy fontosabbak lettek, mint például az állami támogatások, vagy pedig kevésbé 
fontosabbá váltak, mint például az, hogy a munkaerő közelébe telepítsék a gyárakat.

Dél-Walesben megváltozott a vas- és acélgyártás elhelyezkedése, mert… 

8. segédanyag
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Osztályozás: A módszer alkalmazása

Alapvetően két fő alkalmazási szintje van a módszernek. 
Az egyik az, amikor megadjuk a kategóriákat, amelyeket a diákoknak hasz-

nálniuk kell. Ez elég ismerős lehet a tanároknak. A hozzáadott érték azonban 
abban rejlik, hogy láthatóvá, nyilvánvalóvá és állandóvá tesszük a kategóriákat 
a diák fejében azért, hogy más összefüggésekben is alkalmazni tudják őket. A 
könyv más részeiben is megfi gyelhető, hogy az osztályozás számos feladatban 
előkerül, például a Tény vagy vélemény, Rejtélyek és a Kakukktojás 
fejezetekben. Ezek kölcsönösen erősítik egymást.

A másik sokkal elgondolkodtatóbb, mert a diákoknak saját maguknak kell 
kategóriákat kialakítaniuk. Ennek az a veszélye, hogy a kategóriák nem a leg-
megfelelőbbek, viszont a tapasztalatok megvitatása során előkerülnek a legjobb 
gondolatok és megoldások. Ennek az előnye az, hogy sokkal szilárdabbak és 
érvényesebbek a kategóriák, ha azokat a diákok saját maguk találták ki és tesz-
telték. Ahhoz, hogy ezt elérjük, olyan szövegrészeket kell keresni, amelyeket 
általában szövegértési feladatokhoz használunk. Ezután tagoljuk a szöveget ki-
sebb (általában egymondatos) egységekre. Erre a vas- és acéliparral foglalkozó 
gyakorlat két változatában található példa.

Záró gondolatok

Mindegyik gyakorlat nagyon sikeresnek bizonyult és akkor voltak a leghatéko-
nyabbak, amikor a fejezet szerves részeként kezeltem, vagy összefoglaló feladat-
ként használtam. Azokban az osztályokban, amelyek már kétszer vagy háromszor 
is csináltak Osztályozással kapcsolatos feladatokat, látszik, hogy a foglalkozá-
sok hatása összegződik. Kialakult a szókincsük, és sokkal magabiztosabban ke-
zelték az adatokat. Az ebben a fejezetben bemutatott írott szerkezetekkel az 
íráskészségük is fejlődik. Ez nagyon izgalmas.

Azonban kétségek is felmerülhetnek a nyitott osztályozási feladatok kapcsán. 
Milyen mértékig engedjük meg a diákoknak, hogy az információ kezelése révén 
saját kategóriákat alakítsanak ki, illetve milyen mértékig adjuk ezeket meg mi 
magunk? Szinte biztos, hogy nagyobb annak az értéke, ha a diákok saját maguk 
alakítják ki a kategóriákat, mert azok természetesek és számukra értelmesebbek. 
Ugyanakkor ennek az a hátulütője, hogy nem biztos, hogy maximálisan haszno-
síthatók a kategóriáik. A jelen fejezetben bemutatott mintáknál bármelyik meg-
közelítés alkalmazható.

A módszer előnyeit a következőképpen foglalhatjuk össze:
• a nyitott feladatok lehetővé teszik, hogy a diákok a saját szintjüknek meg-

felelően válaszoljanak;
• a diákok beszélhetnek az elképzeléseikről, és megpróbálják alátámasztani 

a döntéseiket;
• képességeiktől függetlenül a diákok nagyon motiváltak, és élvezik ezeket a 

feladatokat;
• a diákok értelmi képességeit fejlesztik ezek a feladatok;
• javulnak az osztálytársak közötti kapcsolatok és fejlődik a csoportmunká-

ra való képesség.

A kollégák kezdetben bizalmatlanok lehetnek a technikával szemben, de egyre 
nőni fog a bizalmuk, ha egyértelmű útmutatásokat kapnak. A feladatokat akár 
továbbképzésen is érdemes kipróbálni, hogy mindenki láthassa a lehetséges elő-
nyöket, és megszokja a feladattípusokat, valamint azok célját.

A legjobb gondolatok 
előkerülése támasztja alá 
leginkább az együtt-
műkö dé sen alapuló tanu-
lás és a tapasz talatok 
megvitatásának 
az indokoltságát.
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Fényképek elemzése

Logikai alapok

A tankönyvek tele vannak fényképekkel. Egy tipikus tankönyv egy oldalpárján 
általában 2-4 kép és jónéhány diagram van. Mégis nagyon ritka, hogy a fényké-
pek ne csak illusztráció céljából kerüljenek a tankönyvekbe. Néha úgy tűnik, hogy 
tényleg semmi más funkciójuk nincs, mint megtörni a szöveget, és egy kis színt 
vinni a könyv hasábjaira. Azonban az Oktatásfejlesztési Központból származó 
fényképeket tartalmazó csomagok rávilágítanak arra, hogy a fényképek az órák 
legjelentősebb segédanyagát is jelenthetik, amelyekre kihívást jelentő tanulási 
feladatokat is lehet alapozni. 

Kétségtelen, hogy a késő 20. században és az új évezredben is szükség van a 
legtágabban értelmezett vizuális műveltségre. Olyan társadalomban élünk, amely 
nagymértékben alapoz a vizuális ingerekre, hiszen áthatnak bennünket a televí-
zió, a mozi, a reklámtáblák és a magazinok képei. Tartozunk annyival a diákok-
nak, hogy segítünk nekik a médiában megjelenő információk dekódolásában. És 
egy sokkal gyakorlatiasabb szinten, a magasabb teljesítmény eléréséhez igazi 
előnyökkel jár, ha valaki tudja a fényképeket értelmezni. A brit érettségi és az 
emelt szintű vizsgalapok széles körben használják a fényképeket és a vázlatos 
képeket. Számos diák pedig ott veszít pontokat, hogy nem használja a fényképe-
ken vagy az ábrákon lévő kész információkat. Továbbá a vizsgák során egyre 
gyakrabban kell döntéshozatal jellegű feladatokat megoldani, amely megköve-
teli a vizuális képek használatának készségét is. 

Kevés fi gyelem jut a folyamatokba ágyazott készségekre. Mint olyan sok min-
dennel az oktatásban, ezzel is úgy vagyunk, hogy jó lenne, ha ez is megtörtén-
hetne ozmózissal – ha átszivárogna a tanterven. A földrajzra vonatkozó brit 
törvényrendelet egyértelműen utal a fényképekre. A 3. oktatási szint 3g. para-
grafusa szerint „meg kell tanítani a diákoknak, hogyan válogassák ki és hasz-
nálják a bizonyítékok másodlagos forrásait – a fényképeket (ideértve a függő-
leges és a rézsútos légi felvételeket), a műholdfelvételeket és más forrásokat… 
tanulmányaik során”. Ez egy meglehetősen laza utalás, de legalább ott van!

A fényképekkel kapcsolatosan jelenleg három kiaknázásra érdemes területet 
látunk. Elsősorban − teljesen nyilvánvalóan − azt szeretnénk, ha a diákok sokkal 
alaposabban megnéznék, hogy mi van a fényképen, vagyis ahelyett, hogy átsuhan 
a tekintetük a képek felett, az lenne jó, ha megfi gyelnék őket. Másodsorban, azt 
szeretnénk, ha túljutnának azon, hogy mit látnak, és a látottakat megpróbálnák 
összekapcsolni a már meglévő ismereteikkel. Harmadsorban jó lenne, ha elkez-
denének gondolkodni a képeken: gyártsanak hipotéziseket, amelyeket a képek 
segítségével bizonyíthatnak. Ez olyan kérdéseket vetne fel, mint például „Mi 
történt a fényképkészítés pillanata előtt?”, „Mi történt utána?”, „Miért voltak 
ott azok az emberek, és egyáltalán hogyan vált ez a hely ilyenné?”. Ez a vizs-
gálódási folyamat lényege. Az ebben a fejezetben található mintafeladatokat úgy 
alakítottuk ki, hogy bátorítsák a diákokat, fejlesszék ki azokat a készségeiket, 
amelyek mindhárom tevékenységre képessé teszik őket. 

Azt is fel kell ismerni, hogy a fényképek használata az egyik legjobb eszköz a 
differenciálásra. Mivel a fényképek elemzése során a diákoknak nem kell a szö-
vegolvasási képességüket használniuk, a fényképekkel megszüntethetők a szö-
veghez kötött információk útjában álló akadályok egy része. A fényképek hasz-
nálata során a rosszabbul teljesítő diákok rejtett tehetsége is a felszínre juthat, 
amely során az önbizalmuk is nőhet.

A Gondolkodtató föld-
rajz I. feladatai általában 
arra törekednek, hogy 
kifejlesszék a diákokban 
azt a képességet, hogy 
minden érzékszervüket 
használják a vélemény-
alkotáskor (lásd a 180. 
oldalt).

A metakogníció erősíti 
a dekódolási készségekre 
vonatkozó konkrét 
fi gyelmet.

A látottak összekap cso-
lása a már meglévő 
ismeretekkel annak 
a folyamatnak a része, 
amely során kialakítjuk 
a fényképek személyes 
jelentését.
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Háttér

Eredetileg úgy terveztem, hogy a feladat a földrajzóra bevezető feladata lesz a 
7. osztály elején, egy olyan csoportnál, ahova mindenféle képességű diák jár. 
A feladattal azt szerettem volna elérni, hogy ne azonnal a térképolvasási készsé-
gekbe merülve induljon az év. A feladat céljai a következők:

• bemutatja, hogy a bevezetés 3. szintjében a földrajzon belül milyen sokré-
tű témával és kérdéssel fogunk foglalkozni;

• felhívja a fi gyelmet kognitív készségek használatának jelentőségére a föld-
rajzban is (azt szeretném, ha a diákok az iskolába érkezésük első hetétől 
kezdve felismernék, hogy a földrajz során nem csupán tényeket tanulnak 
meg, hanem azt is megtanulják, hogyan kell tanulni);

• bemutatja a földrajz témáinak és kérdéseinek belső összefüggéseit;
• bebizonyítja, hogy a földrajz nagyszerű és élvezhető tantárgy;
• hozzászoktatja a diákokat ahhoz, hogy egymást meghallgatva sokat tanul-

hatunk egymástól (akár kis csoportokban végezzük a munkát, akár az egész 
osztály együtt dolgozik).

Az egyik nagy előnye annak, ha különböző képességű diákok vannak egy cso-
portban, hogy a diákok egymástól is tudnak tanulni. Ez csak akkor valósulhat 
meg, ha minőségi beszélgetés zajlik a diákok között – legyen szó kis vagy nagy 
létszámú csoportokról. Olyan légkört próbálok teremteni, amelyben a diákok 
kellemesen (és kritikai szemlélettel) el tudnak beszélgetni egymással, és nem 
tartanak attól, hogy rosszat mondanak. Azt szeretném idővel megtanítani nekik, 
hogy az első gondolatok megosztása egészséges módja a gondolatok pontosítá-
sának és fejlesztésének – mintha a beszélgetésen keresztül újrafogalmaznánk a 
gondolatainkat. Ez az első és nagyon fontos lépés az előttünk álló út megtételé-
ben. 

Annak érdekében, hogy bemutassam a segédanyag rugalmasságát, ismétlés-
kor ugyanezt a feladatot használtam a 9. és a 11. osztályokban. 

Előkészületek

A legfontosabb segédanyag az a fekete-fehér képekből álló készlet (FÉNYKÉPEK 

ELEMZÉSE, 1. SEGÉDANYAG), amelyet le is lehet fénymásolni. (A modern fény-
másológépek már meglehetősen jó fénymásolatokat készítenek, ha megfelelően 
állítjuk be a gépet.) Miután fénymásoltuk és kivágtuk a képeket, írjunk rá egy 
számot vagy egy betűt, hogy könnyen tudjunk rájuk utalni majd az órán. Én 
ezek után a fénymásolatokat kemény lapra ragasztottam, lamináltattam, és vé-
gül öntapadós kis papírkákra írtam a számot a képek sarkába. A számok nagy 
segítséget jelentenek az egész feladat levezénylése és a fényképek megbeszélése 
során is. 

Ha azt a típusú bevezetést használjuk, amit én (lásd alább), akkor szükségünk 
lesz néhány, lehetőleg saját fényképre, amit esetleg a nyaralásaink és utazásaink 
során készítettünk.

A diákok először párban dolgoznak, de később négytagú csoportokban, úgy-
hogy ajánlott lehet előre kitalálni, kik alkossanak egy-egy csoportot, habár ezzel 
a lelkes és szófogadó osztállyal ez nem jelentett problémát.

A fényképek elemzéséhez kapcsolódó 1. SEGÉDANYAG bármelyik fényképének 
felhasználása esetén tudnunk kell, hogy mi van a fényképen, és hol készült a 
kép.

Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

Ez az indoklás ügyesen 
visszautal a Gondol kod-
tató földrajz I. könyv ben 
megjelenő feladatokra.

A beszélgetéshez meg-
felelő környezet kiala kí-
tása elenged hetetlen 
a metakog níció 
fejlesztéséhez és 
az együtt működésen 
alapuló tanuláshoz 
(lásd a 177. oldalt).
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 1. fénykép Maniókafeldolgozó üzem, Jáva, Indonézia
 2. fénykép Hűtőtornyok, Yorkshire, Anglia
 3. fénykép Lánchegység, Sisteron, Franciaország 
 4. fénykép Eldon téri bevásárlóközpont, Newcastle városközpontja, Anglia
 5. fénykép Rizsföldek, Bali, Indonézia
 6. fénykép Használaton kívüli raktárházak, Newcastle kikötője, Anglia
 7. fénykép „Kalapos hölgyek” – az erózió által kipreparált kőoszlopok,

 Embrun, Franciaország
 8. fénykép Antracitbánya, Lyon közelében, Franciaország
 9. fénykép Cementgyár, Gateshead, Anglia
 10. fénykép Fosse Park bevásárlóközpont, Leicester, Anglia
 11. fénykép Gateshead központi része, Anglia
 12. fénykép Egy gazdaság Mickletrafford közelében, Chester, Anglia

A fényképek néhány lehetséges csoportosítása (de ne felejtsük le, hogy ezek nem 
kizárólagos csoportosítási lehetőségek):
 1. és 5.  Élelmiszer-gabona termesztése és feldolgozása;
 1. és 6.  Gyárak;
 1. és 12.  Mezőgazdaság vagy gabonatermesztés;
 2. és 8.  Szénégetés a hőerőművekben;
 3 és 7.  Kőzetek, időjárás és erózió;
 4 és 10.  Üzletek.

Bevezetés

Nem feltételezhetjük, hogy a hetedikesek meg fogják érteni, mire gondolunk, 
amikor azt mondjuk, Fényképek elemzése következik. Én ezt úgy oldottam 
meg, hogy feltartottam egy fényképalbumot, és ezt kérdeztem: „Ha valakinek el 
kellene mesélnetek, hol voltam nyaralni anélkül, hogy előtte velem beszélnétek 
erről, mi mindent keresnétek a képeken? Mi segíthetne nektek abban, hogy ezt 
kitaláljátok?” Ez igazán megfogja a diákokat, de nem vesz el sok időt, viszont 
idősebb osztályok esetén már eltekinthetünk ettől is. 

Elsétáltam a padsorok között az albummal a kezemben, és belelapozva meg-
mutattam néhány képet (kihagytam a személyes képeket!). A diákok nyújtogat-
ták a nyakukat, hogy jobban lássanak, és kihajoltak a padjaikból. Viszonylag 
könnyen ki tudták találni, mi mindent csináltam a nyaralás alatt (Peruban): séta, 
őskori romok látogatása, várakozás a reptéren, vásárlás a helyi piacokon, és kis 
ücsörgés, amíg ettünk és ittunk. De azzal már megszenvedtek, hogy azt is kita-
lálják, hol voltunk – meg kellett fi gyelniük az időjárást, a növényzetet, a helyi 
lakosok által viselt ruhákat, hogy a víz a háttérben vajon egy tó vagy egy tenger 
lehetett, a romok és a modernkori épületek építészeti stílusát, bármilyen jelt vagy 
feliratot, amely utalna a helyi nyelvre, vagy valamilyen helységnévjelölést. 

A feltett kérdések és a válaszok segítségével egyszerű modellt vázoltam fel a 
táblára arra vonatkozóan, hogy mit csináltak a diákok:

• bizonyítékok keresése a fényképeken;
• egy kezdeti elképzelés vagy következtetés levonása a bizonyítékok alap-

ján; 
• megerősítő vagy cáfoló bizonyítékok keresése több fénykép átnézésével, 

vagyis összeegyeztetés;
• egy (szilárd) következtetés megteremtése. 

Azt szerettem volna, ha a diákok látják, hogy nem pusztán arról volt szó, hogy 
megpróbálták kitalálni, hogy hol voltam, hanem az a folyamat, amelyben részt 
vettek, több lépésből állt – megnézték a fényképeket, ötletekkel álltak elő (teória-

Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

A feladatot óvatosan 
vezessük be és építsük fel.

A megtett lépések nyílt 
megbeszélése része 
a meta  kogníció fejlesztési 
folyamatának (lásd a 176. 
oldalt).
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alkotás), az ötleteket ellenőrizték,  összehasonlításokat végeztek és érveltek. Úgy 
gondolom ez a folyamat idővel a problémamegoldási módszereik részévé fog 
válni. 

Ez körülbelül 10 percet vett igénybe. Sokkal tovább is tarthatott volna, mivel 
sok mindenről lehetett beszélni, de úgy éreztem, hogy elérkeztünk egy határhoz, 
amely felett a beszéd mennyisége már néhány diák számára tűrhetetlen lett 
volna.

Úgy éreztem, hogy egy nagyon rövid, párban elvégzendő feladat jó átvezetés 
lenne a két feladat között. Hat rajz volt egy kivetítő fólián: egy autó, egy ló, egy 
nárcisz, egy szekér, egy fa, egy teherautó, mindegyik az azonosítást segítő betű-
vel. Megkértem a diákokat, hogy a hat rajzot rendezzék három párba, és írják le 
a betűpárokat egy lapra. Legtöbben egy csoportba fogják tenni a fát és a nárciszt, 
hiszen mind a kettő növény. Viszont a lovat a szekérrel és az autóval is egy cso-
portba lehet tenni. Felhívhatjuk a diákok fi gyelmét arra, hogy többféleképpen is 
megoldható a feladat. Nem éreztem azt, hogy ennél az osztálynál el kellene mon-
danom, viszont egy alacsonyabb teljesítményű csoportnál hasznos lehet.

Utasítások

• Szétosztottam a fényképcsomagokat a kétfős csoportoknak, és megkértem 
őket, valamilyen közös vonás alapján kettesével csoportosítsák a fényké-
peket. (Emlékeztessük őket, hogy egy adott fényképhez nem csak egy fény-
kép tartozhat – számtalan lehetséges és elfogadható módon rendezhetjük 
párba a képeket, de lehet, hogy bizonyos párosítások jobbak, mint a többi). 
Lehet, hogy érdemes lehet egyet közösen is megcsinálni, hogy önbizalom-
ra tegyenek szert. Például megemlíthetjük a 4. és a 10. fényképet, hiszen 
mindkettőn üzlet van. Kérjük meg őket, hogy komolyan vegyék a csopor-
tosítást. (A feladatnak ennél a pontjánál problémát jelenthet, hogy ne le-
gyünk túl komolyak, és ne fojtsuk el a kreatív gondolkodást, de ugyanakkor 
akadályozzuk meg az olyan okoskodó diákokat, akik például az alapján 
kötnek össze két fényképet, hogy az egyik képen egy olyan férfi  látható, aki 
a Lousie nevű bácsikájukra, a másik képen pedig olyan férfi  látható, aki 
Sam nevű bácsikájukra hasonlít. Ennél a pontnál szükség van a tanári ké-
pességeinkre.) Megkértem az osztályt, csak akkor írják le a számokat, ha 
már minden fényképet párba rendeztek.

• Miután leírták a párokba rendezett számokat, megkértem őket, hogy rövid 
magyarázatot is írjanak melléjük arról, mi alapján rendezték egy csoportba 
a képeket. Ezt a feladatot a párok mindkét tagjának meg kellett csinálnia. 
Ideális esetben az általános műveltségükből származó, vagy a korábban 
elsajátított földrajzi kifejezéseket használták. Ennek az osztálynak ezzel 
nem volt problémája.  Alternatívaként felajánlhatunk a számukra egy fo-
galomlistát, amelyek közül válogathatnak, de úgy gondolom, hogy ezzel 
irányítani kezdenénk a választásukat, és túl sokat gondolkodnának a helyes 
válasz megtalálásán. (Ez megint olyan pontja a feladatnak, ahol a szakmai 
készségeinkre kell alapoznunk.)

• Ha ezzel is elkészültek, akkor a párok rendeződjenek négyfős csoportokba, 
hogy összehasonlíthassák a kapott eredményeiket. Adjunk erre a feladatra 
5–10 percet. Kérjük meg a diákokat, ne azzal foglalkozzanak, hogy bizony-
gassák kinek lettek jobbak a párosításaik. Kérjük meg őket arra is, egymás 
után mindenki mondja el, ki milyen elv alapján rendezte párba az adott két 
képet. A másik párnak meg kell hallgatnia a magyarázatot, és ki kell vá-
lasztani azokat a csoportosítási elveket, amelyek a földrajzzal kapcsolato-
sak. A cél az, hogy a másik pár jó ötleteit eltanulják. Mondjuk el nekik, hogy 
az idő letelte után az egyes pároknak azokat a párbaállítási elveket kell 

Ezen az együttműködésen 
keresztül a jó gondol ko-
dási módok megoszthatók 
egymással.

Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba
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elmagyarázniuk, amit a másik pár talált ki, és nem a sajátjukat, úgyhogy 
fi gyelmesen kell meghallgatniuk a másik párt, hogy ki tudják választani 
szerintük melyik elv volt a legjobb. A feladatnak ez a része szorosan kap-
csolódik a célomhoz, hogy arra neveljem a diákokat, hallgassák meg egy-
mást, és osszák meg egymással a gondolataikat. 

A feladat irányítása

Ennél a hetedikes osztálynál nem jelentett gondot a diákok viselkedésének irá-
nyítása. Nagyon érdeklődőek és lelkesek voltak. A legfőbb szerepem a megerő-
sítés és a bátorítás volt. Számos fontos dolgot megtanultam:

• Nagyon csábító lehet, hogy megoldásokat sugalljunk a fényképek csopor-
tosítását illetően. De ne tegyük ezt, mert a diákok akkor azt gondolják, hogy 
egy helyes megoldás van. Ha megkérdezik, hogy „Ez így jó lesz?”, csak 
annyit kérdezzünk válaszként, hogy „Lássuk, mi alapján csoportosítottátok 
őket?”. Mindaddig, amíg valamilyen logikus elv mentén csoportosítottak, 
fogadjuk el. Itt a folyamaton és nem a végeredményen van a hangsúly. Ha 
úgy véljük, hogy gyenge volt a diákok érvelése, mutassunk rá az egyik fény-
képre a párból, meg egy másikra, a párba még nem sorolt képek közül és 
kérdezzük meg hogy „Ezt a két képet mi alapján tudnánk kapcsolatba 
hozni egymással?”

• Az első képeket viszonylag könnyen csoportba rendezik, hiszen van köny-
nyen felfedezhető közös vonásuk. Egyre nehezebbé válik a feladat, ahogy 
a fényképek és a lehetséges kapcsolatok száma csökken. Ez az a pont, ahol 
a legkreatívabb gondolkodásra is szükség van, és ahol a legegyügyűbb ma-
gyarázatokra is sor kerül. Néhány párost arra is bátoríthatunk, hogy ren-
dezzenek át néhányat a már kialakított párokból. Néhány diák nagyon el-
kedvetlenedik ennek hallatán. Készüljünk fel, hogy a feladat vége felé már 
olyan pongyola magyarázatokat is elfogadjunk, mint az, hogy „Mindkét 
képen látható az ég!”

• Mint a könyv legtöbb feladata során, itt is próbáljunk meg egy kicsit bele-
hallgatni a diákok beszélgetéseibe. Ebből nagyon sok minden kiderülhet, 
és nagyon sokban eltérhet a későbbi, immár egész osztályt érintő beszél-
getéstől. Ha hallunk valamilyen jó gondolatot, megkérhetjük az adott pá-
rost, hogy ossza azt meg az egész osztállyal. 

• Ne várjuk meg amíg az utolsó pár is végez a feladattal. Adjunk fi gyelmez-
tető jelzést, hogy „Már csak 2 percig lehet dolgozni a feladaton”. 

• Néhány pár nagyon gyors lehet, de nem biztos, hogy igazán elgondolkodtak 
a feladat megoldásán. Őket kérjük meg arra, hogy keressenek és írjanak le 
újabb párokat, vagy nézzék meg, milyen különbségek vannak a kialakított 
párok között.

• Lehet, hogy előre kitaláltuk, hogy mely diákok kerüljenek egy párba, és kik 
kerüljenek a négyfős csoportokba, de az osztály létszáma és a hiányzások 
elronthatják az elképzeléseket, úgyhogy ilyenkor használjuk a kezdemé-
nyezőkészségünket.

• Amikor a párokból létrehozzuk a négyfős csoportokat, tartsuk szemmel a 
diákokat, hogy ténylegesen betartsák az utasításainkat, és ne vitatkozzanak 
egymással. Ha szükséges, ismételjük el, hogy a feladatuk az, hogy megtud-
ják, milyen megoldásokkal állt elő a másik páros. 

A zárkózottság itt segít 
a több értelműség fenn-
tartásában.

Ez annak a folyamatnak 
a része, amely során arra 
bátorítjuk a diákokat, 
hogy ellenőrizzék és 
fi nomítsák az ötleteiket.

Feladatok szerinti 
különbségtétel.

Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba
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A tapasztalatok megvitatása 

Ne felejtsük el, hogy ez a hetedik osztályosok első órája volt, és a legfőbb cél az 
volt, hogy néhány alapvető szabályt és elvárást lefektessünk erre az évre. Tehát 
az volt a szándékom, hogy elkezdjenek beszélni, és fi gyelmesen hallgassák meg 
egymást. Ezt legnagyobb részben sikerült is elérni, és egy kis buzdításra néhány 
diák önkéntesen bemutatta, milyen párosítást hajtottak végre, és elmagyarázták 
a csoportosító elvet is. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy félénkek voltak 
ahhoz, hogy kétségbe vonják vagy kiegészítsék egymás magyarázatait. Ha két 
fényképre megemlítettek valamilyen csoportosítási lehetőséget, akkor nehéz volt 
az első kép és egy új (eltérő) kép közötti csoportosító elvet is kierőszakolni. Való-
színűleg nem szabad túl gyorsan túl sokat elvárnunk – legalább tényleg oda-
fi gyeltek egymásra. A csúcspont annál a résznél volt, ahol körülbelül ez a beszél-
getés zajlott le:

Én:  „Mitől válik egy adott csoportosító elv a legjobbá?”
1. diák: „Az a legjobb csoportosító elv, amelyiknek a legjobb magyará zata 

van.”
Én: „Mitől jó egy magyarázat?”
2. diák: „Ha arra vonatkozik, amit a képen látunk.”
3. diák: „Ha a másik személy megérti, hogy miről beszélünk.”

Egy kis ösztökéléssel rá tudtam venni a diákokat, mondják el, miket látnak a 
fényképeken, habár még mindig sokkal inkább a kézenfekvőbb csoportosítások 
irányába mozdultak el. Talán túlságosan sokszor mondtam el, hogy eltérő néző-
pontokat szeretnék hallani. 

A folyamatábra (FÉNYKÉPEK ELEMZÉSE, 2. SEGÉDANYAG) egy olyan modellt 
mutat be, amelyet felhasználhatunk a tapasztalatok megvitatása során.  

Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba
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Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

43

21

1. segédanyag
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Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

87

65
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Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

1211

109
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Fényképek elemzése
1. mintafeladat

Fényképes bevezetés 
a földrajzba

Folyamatábra a tapasztalatok megvitatásához 
– a kapcsolatok kialakítása

IGEN

IGENIGEN NEM

NEM

1. Hasonlítsd össze egy másik párral!
Minden csoportosításotok megegyezett?

2a) A ti csoportosítások 
rossznak számít, amiért 

eltérő volt?

Miért? 
Biztosak vagytok benne? 
Nem lehet, hogy a ti meg-
oldásaitok csak eltérőek?

3. Ha nincs jó válasz, 
 hogyan tudjuk eldönteni, 

hogy melyik a jobb?

2b) Lehetne közülük 
 valamelyik eltérő? 

Mi a helyzet az X és az Y 
fényképekkel?

4. Visszautaltatok-e az óra elején megbeszélt dolgokra? 
Ha igen, mire?

5. Valami más is segített abban, hogy  megtaláljátok 
a két fénykép között  a  kapcsolatot?

6. Tudjuk ezeket a készségeket hasznosítani
a fényképek elemzése során?

7.  Tudnád-e az órán tanultakat bármi olyanhoz  
 kapcsolni, amit a földrajzban csinálnotok kell? 

Az, amelyiknek legjobb a  magyarázata
Az, amelyikben van valami közös

Azok, amelyeknek értelmes 
csoportosítási elvük van.

Koncepciótérképek, 
 Venn-diagramok, esszéírás

Környezet, 
a kapcsolatok kialakítása

Megértik, hogy mi van a képen
A téma ismerete

2. segédanyag
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Háttér

Ezt a feladatot három 12. évfolyamos osztállyal végeztem el, de az itt szereplő 
leírás csak az alacsonyabb képességű, 12 fős osztályra vonatkozik, amely kizárólag 
fi úkból állt (noha ez egy koedukált iskola). Ők nagyon zavaróan viselkedtek. 

Az osztály most kezdett érettségi felkészítőre járni. Éppen azzal a témával 
foglalkoztunk, hogy a városközponttól való távolság növelésével egyre jobbá vá-
lik a lakófunkció minősége is, amely elmélet a Burgess-féle koncentrikus körök 
városmodelljében van lefektetve. A korábbi évek során a rosszabbul teljesítő 
diákok nem voltak jók a következtetések levonásában sem, ami miatt túl sok jó 
osztályzattól estek el. Az egyik problémát az jelentette számukra, hogy a lakó-
épületeket olyan környezetbe tegyék, amilyenben az megtalálható, vagyis a la-
kófunkció minőségét kizárólag a lakóépületek strukturális minősége alapján 
ítélték meg, és a helyi környezetet egyáltalán nem vették fi gyelembe. Azért dön-
töttem a fényképes feladat mellett, hogy előkerüljön és hasznosuljon a diákok 
már meglévő tudása a városi területekre vonatkozóan. 

A területhasználati modellek tanításával kapcsolatos problémák egyike, hogy 
túl általánosak, és mivel nem illeszkednek a jelenlegi városokhoz, ezért a diákok 
nehezen tudják a saját kis-/nagyvárosukat összeegyeztetni a modellel, és fordítva. 
A fényképek használatával a diákok könnyebben összefüggést tudnak teremteni az 
általuk ismert városi tájak közvetlenebb, láthatóbb jellemvonásai és a modellek 
között, és a tanulási folyamat közben megkérdőjelezhetik a modelleket is. 

Habár a feladat szorosan kapcsolódik a Burgess-féle modellhez, érdemes 
hangsúlyozni, hogy Burgess modelljének nem kell feltétlenül szerepelnie a fel-
adatban, főleg miután úgy tűnik, egyre inkább kikerül a földrajzos tanmenetből. 
Ehelyett egyszerűen használhatjuk a belváros, háború előtti külváros, háború 
utáni külváros, önkormányzati ingatlanok, magánházak kifejezéseket, vagy más 
olyan kifejezéseket, amelyek jobban illenek az adott szituációba. 

Előkészületek

Sokszorosítsuk a fényképeket. Ha már sikerül beszereznem őket, szeretem meg-
őrizni a jó példányokat, úgyhogy vagy műanyag tasakba teszem, vagy laminál-
tatom őket. Kifüggesztettem a teremben a képeket, hogy a diákok körbe tudjanak 
sétálni, és meg tudják őket nézni. Az a tapasztalatom, hogy minden osztály, de 
főleg a rosszabb képességű csoportok jól viselkednek, mikor megkérem őket, 
hogy sétáljanak körbe a teremben, mintha csak ezért lennének itt. Hosszú ideig 
nyugodtan ülni sokak számára nem természetes állapot. Elegendő mennyiségű 
csipeszes mappát is kiraktam (minden diák számára egyet); ez szintén tetszett 
nekik, és elfoglalták valamivel a kezüket.

Bevezetés

Azzal kezdtem, hogy feltettem egy írásvetítő fóliát a Burgess-féle városökológiai 
modellről és emlékeztettem őket, mely zónák hol vannak. Megkérdeztem, hogy 
a St. James Park (a Newcastle United futballpályája) hol helyezkedne el a mo-
dellben. Erre két lépcsőben válaszoltak. Először azt mondták a futballpálya közel 
van a város központjához, és ezek után már meg tudták mondani, hogy az 1. át-
meneti övben van. Mondtam nekik, hogy sok futballpályának van ehhez hasonló 
fekvése. (Sajnos, mivel a diákoknak nagyon kevés tapasztalatuk van bármiről a 
saját országukra vonatkozóan a közvetlen lakókörnyezetükön kívül, erre nem 
tudtak mit reagálni.) Ekkor a falon lévő fényképekre mutattam, és megkérdeztem, 
„Melyik fényképen a legvalószínűbb, hogy megtaláljunk a közelében egy ligás 

Fényképek elemzése
2. mintafeladat

Városi területhasználat 
modelljei

A diákok már meglévő 
tudásának felelevenítése 
az egyik legfontosabb 
kérdés ebben a könyvben.

Ez jelzi a megváltozott 
kapcsolatot és az elvárást.
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csapat futballpályáját?” Amint alaposabban kezdték megnézni a képeket, hogy 
kitalálják, a város melyik részében lehet a futballpálya, a csoport meglehetősen 
megosztottá vált – a legtöbben a 2. vagy a 3. képet választották.

Utasítások

Kiosztottam a fényképek elemzésére vonatkozó FÉNYKÉPEK ELEMZÉSE, 3–4. 

SEGÉD ANYAGot, és megkértem a diákokat, gondolkodjanak el minden mondaton, 
és hozzák összefüggésbe valamelyik fényképpel. Az elsőt közösen megcsináltuk. 
Mivel egy kissé ismét tanácstalanok voltak, ismét könnyítenem kellett a dolgo-
kon. Megkérdeztem, „Honnan indul a legtöbb busz a városban?” vagy „Hol 
található a legtöbb nagy üzlet?”. Ezekre a kérdésekre könnyen válaszoltak, és 
innen már csak egy kis lépést kellett megtenniük, hogy a városközpontot is azo-
nosítani tudják az 1. fényképen, mint a legvalószínűbb helyet. 

Ezek után viszonylag könnyen meg tudtam értetni, a feladat lényege az, hogy 
párban dolgozzanak, és minden mondatról állapítsák meg, melyik fényképre 
vonatkozhat, és ennek indoklását pár mondatban írják le.

A feladat irányítása

Egy kissé mindig meglepődöm, ha egy fortélyos osztály esetében kockázatot vál-
lalok és a végén sikerül. Ez az óra sem jelentett kivételt. A mappa segített; vala-
hogy máshogy érezték ettől magukat. Én is odamentem a kifüggesztett fényké-
pekhez, és elkezdtem egy-egy diákkal suttogva beszélni. Különös módon, a diákok 
utánozták ezt a viselkedést, és ők is csak suttogva beszéltek egymáshoz (ami bi-
zarrul hatott, mert arra voltam felkészülve, hogy nagy hangzavar lesz a teremben). 
Kihangsúlyoztam nekik néhány dolgot a képek kapcsán és ők (szokatlan módon) 
újra segítettek egymásnak. Egyik mondat sem jelentett leküzdhetetlen akadályt: 
a legnehezebbnek az elhagyatott épületekre vonatkozó mondat volt. Az asztmára 
vonatkozó mondat lehetőséget adott egy krónikus asztmában szenvedő diáknak 
arra, hogy megcsillogtassa tudását. Megpróbáltak megdöbbenteni azzal, hogy azt 
mondták, mindenhol lehet drogot venni, és meg is kérdezték, hogy szeretnék-e 
esetleg én is venni? Kétségtelen, hogy élvezték az órát, és tényleg gondolkodásra 
késztette őket. Sokat segített, hogy semmit nem kellett olvasniuk, vagy sokat ír-
niuk, bár én folyton noszogattam őket, hogy írják le a válaszaikat. 

Ellenőrzés

Az ellenőrzés az egész osztállyal együtt történt, úgy hogy az egyéni megoldásaikat 
bevonták a következtetéseikbe. Lehetetlen megmondani, hogy ez a feladat segí-
tett-e abban, hogy a diákok jobb jegyeket kapjanak, de úgy tűnt, hogy tudato-
sabbak voltak a városi terek jellemvonásait illetően. Nem azért, mert ezt megta-
nítottuk nekik, hanem mert a saját ismereteiket is használták. 

A tapasztalatok megvitatása
 

Beszélgettünk egy kicsit a vizsgákról – a vizsgalapokon fényképek vannak, ame-
lyek használható információkat tartalmaznak. Arra is bátorítottam őket, hogy a 
vizsgák során ne csak arra gondoljanak, amit megtanultak, hanem arra is, amit 
a saját tapasztalataikból tudnak. Nem hiszem, hogy ennek a feladatnak túl nagy 
hatása lenne, mivel túl későn kezdtük el ezzel a csoporttal. Hetedik osztályban 
kellene ezt a feladatot bevezetni (lásd az előző mintapéldányt).

Fényképek elemzése
2. mintafeladat

Városi területhasználat 
modelljei

A folyamat teljes egészé-
ben arra bátorítja 
a diáko kat, hogy hasz-
nálják a saját, meglévő 
tudásukat, ami tulaj don-
képpen a legfontosabb 
célja ennek a feladatnak 
(lásd a 175. oldalt).
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Fényképek elemzése
2. mintafeladat

Városi területhasználat 
modelljei

1  Eldon tér, Newcastle

2  Byker Wall. Átalakulóban 
lévő belvárosi újjáépítési zóna

3  Gateshead. Alacsony jövedelműek 
lakókörnyéke

3. segédanyag
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Fényképek elemzése
2. mintafeladat

Városi területhasználat 
modelljei

4  Jesmond, Newcastle. Középosztálybeli 
lakókörnyék

5  1950-es évekbeli, önkormányzati 
épület, Gateshead

6  Mickletraffod, Chester. Magasabb jövedelműek lakókörnyéke
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Melyik fényképen a legvalószínűbb, hogy…

 1. ...… fel tudunk szállni olyan buszra, amelyikkel a város
 bármelyik részében meg tudjuk látogatni valamelyik 
 barátunkat?

 2. ...… ellopják a kocsinkat?

 3. ...… rossz lakóhely lenne az asztmás betegek számára?

 4. ...… éjjel láthatunk rókát?

 5. ...… rágógumi ragad a cipőnk talpára?

 6. ...… felbosszantanánk valakit, ha a háza elé parkolnánk?

 7. ...… láthatunk toronyállványozókat dolgozni?

 8. ...… látunk elhagyatott épületeket?

 9. ...… az emberek panaszkodnak a szomszédoktól átszűrődő
 zajokra?

 10. ...… éjjel 10.30-kor még tudunk tejet venni? 

 11. ...… a helyi iskolában jók a vizsgák során szerzett jegyek?

 12. ...… tudunk drogot venni?

 13. ...… van egy helyi kertépítő központ? 

Fényképek elemzése
2. mintafeladat

Városi területhasználat 
modelljei

4. segédanyag
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Háttér

Ezt a feladatot a 12. osztályos, emelt szintű érettségire készülő csoporttal hasz-
náltam. A csoportban 18-an voltak (13 fi ú és 5 lány). Változatos képességű diá-
kokból állt az osztály, és szemben más csoportokkal, általában véve nagyon köz-
lékenyek voltak és nyitottak arra, hogy szabadon elbeszélgessenek a 
gondolataikról. (A fi gyelembe vett tanmenet a London ULEAC B tanmenet B mo-
duljának 3. témája volt: Életmód és szabadidő.) A csoport most fejezte be a 
„Népesség és települések” témakörét, amelynek a turizmusra és szabadidőre 
vonatkozó részében általánosan a nemzeti parkokról tanultak, majd két esetta-
nulmányt néztek meg részletesebben: St. Lucia és a Masai Mara Nemzeti Park 
Kenyában. Mindkétszer azon volt a hangsúly, milyen erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy az ipari területek közelében lévő természeti forrásokat megvéd-
jék, illetve megfi gyeljék milyen hatással van az ipar a helyi lakosokra és kultúrá-
ra. Az óra után nem sokkal a diákoknak önálló kutatást kellett elvégezniük három 
idegenforgalmi esettanulmányon. Miután mindezt elmondtam, úgy érzem, hogy 
a végeredmény olyan értékes volt, hogy ezt a feladatot (változtatások nélkül) min-
dig érdemes lesz a 12. osztályokban megcsinálni.

Ez a mintafeladat egy lépéssel tovább megy, mint a fejezet másik két mintá-
ja, és mélyebb, a bizonyítékokra alapozó következtető képességet igényel. Tehát 
ez már a logikus gondolkodás harmadik szintjébe lépést jelenti, és magasabb 
szintű képességekre is szükség van. 

Előkészületek

A feladatnál a logisztika kisebb problémát okozott, mint más feladatoknál. Arra 
kellett bátorítani a diákokat, hogy kicsit szélesebb keretben gondolkodjanak a 
képről, ne csak azt fi gyeljék meg, mi van a képen, illetve a fényképezőgép látó-
mezejében. „Mi járhatott a fényképész fejében?” , „Mi járhatott azok fejében, 
akikről a képek készültek?” és végül „Mi lehetett a fénykép hatása?”. Azt szerettem 
volna, ha a diákok elgondolkodnak, hogy vajon semlegesek-e a fényképek, csak 
megmutatják, ami éppen az adott pillanatban ott volt, vagy egy kissé megszerkesz-
tettek: „Vajon úgy állították össze a kép kompozícióját, hogy tükrözzön valami-
lyen nézőpontot vagy álláspontot?” Alkalmanként végeztünk már ilyen feladato-
kat egy-egy szöveggel, de én úgy éreztem, hogy az érettségire készülő tanulók 
elkezdhetik az ilyen típusú feladatokat képekre is.

Mivel a fényképeim nagyobbak voltak, mint amekkorában ebbe a könyvbe 
bekerültek, úgy döntöttem, hogy kifüggesztem őket az osztályteremben. (Kiala-
kítottam egy kis üres teret az osztályban, és felakasztgattam a képeket az óra 
kezdete előtt.) Ez lehetővé teszi, hogy a diákok körbesétáljanak a teremben, és 
úgy gondolom, hogy ez erőteljesen megerősíti a hozzáállásomat, hogy az érdek-
lődés és a felderítés aktív folyamatok. A diákoknak aktívaknak kell lenniük, és 
oda kell menniük a forrásokhoz, ahelyett, hogy ülnének, és arra várnának, hogy 
a képek a kezükbe kerüljenek. Már az órán úgy éreztem, hogy ez nagymértékben 
hozzájárult a feladat sikerességéhez.

Bevezetés

Az akkor éppen javában zajló 1996-os, angliai labdarúgó Európa-bajnokság mér-
kőzéseinek megemlítésével indítottam az órát. Azzal kezdtem, hogy az angol 
csapat elhibázott büntetőrúgásának másnapján az angol újságokban sok kép 
jelent meg erről – rajtuk kétségbeesést és mélabút jelenítve meg. Ezzel szemben 
a német újságokban az ünneplő német játékosok képei jelentek meg. Felhívtam 
a fi gyelmüket, hogy amíg az angol játékosok a föld felé néznek, vagy a fejüket 

Fényképek elemzése
3. mintafeladat

A turizmus hatásai
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fogták, addig a német focisták felemelt fejjel fogadták a német tömeg és média 
elismerését. Feltettem a kérdést, hogy a két újság között miért vannak ilyen 
alapvető különbségek a fényképekben. (Igazából néhány angol újságban mind a 
két típusú képből volt).

Ez jobban működött, mint számítottam rá (habár le kellett állítanom a fi úkat, 
hogy ne mélyedjenek túlságosan bele a fociba, és oda kellett fi gyelnem arra is, 
hogy a lányok ne kezdjenek el unatkozni). A beszélgetés számos érdekes kiindu-
lópontot vetett fel: a fényképek bizonyos célból készülnek (általában: a fényké-
pezőgépet szándékosan fordítják úgy, hogy a célnak megfelelő kép készülhessen; 
a fényképen látható személyek reagálnak a fényképezőgépre vagy azzal, hogy 
elfordulnak, vagy ünnepléssel). A diákok készen álltak a feladatra.

Utasítások 

Az adatlap (FÉNYKÉPEK ELEMZÉSE, 6. SEGÉDANYAG) egyértelműsége miatt nincs 
szükség speciális magyarázatokra. De miután kiosztottam az adatlapot, a követ-
kező megjegyzéseket tettem: 

• „ Ezek az én fényképeim. Földrajztanár vagyok, és nem szeretem az előre 
összeállított utazási programokat. Azt szeretem, ha a nyaralás során kul-
turális élményben van részem, de még így is hatással vagyok a környe-
zetemre, és betörök mások magánéletébe”. (Ugyanez 3. személyben is el-
mondható: „A fényképeket egy földrajztanár készítette, aki…”)

• Kérjük meg a diákokat, hogy menjenek oda a teremben kiállított képekhez, 
és ez alapján töltsék ki az adatlapot, különös fi gyelmet fordítva arra, hogy 
felírják a kép számát, és hogy hol készült. Elsősorban arról gondolkodjanak, 
hogy én (vagy a földrajztanár) miért utaztam el ezekre a helyekre, és miért 
fényképeztem. A diákokat bátorítani kell, hogy kérdezzenek, és minél több 
információt olvassanak le a képről.

A feladat irányítása

Ebben az esetben ténylegesen a feladatot, és nem az osztályt irányítottam, ami 
alatt azt értem, hogy éreztem, hogy a diákok tanulásának irányítására és meg-
könnyítésére koncentráltam, nem pedig az ösztönzésükkel és a viselkedésükkel 
foglalkoztam (időről időre jó ezt az érzést átélni). Ilyen mondatokat mondtak: 
„Oh, nézd ezt”, vagy „Mit szólsz ahhoz?”. Kérdéseket tettek fel a képekről, vagy 
éppen az osztály másik végében lévőknek kiabálták át újabb kérdésüket, ötlete-
iket vagy ajánlásaikat. Őszinte érdeklődéssel fordultak felém és a többiek felé is. 
Meg voltak lepődve, hogy jártam ezeken a helyeken, és (úgy tűnt) megdöbbentek 
azon is, hogy a földrajzos ismeretek hasznosíthatók a meglátogatott helyszíne-
ken. Az egyik diák nagyon elcsodálkozott, hogy gyalogtúrákon szoktam részt 
venni, mivel őt is érdeklik ezek a szabadidős elfoglaltságok. 

A tapasztalatok megvitatása

A tapasztalatok megvitatásakor az adatlap játszotta a legnagyobb szerepet. Arra 
fi gyeltem, hogy minden esetben megkérdezzem, miért lettek ezek a fényképek 
elkészítve, és mi lehet a hatásuk. Mivel az én fényképeim voltak, természetesen 
sokszor eltértünk a témától, de igazán meglepődtem, hogy milyen jól tudják 
interpretálni a szándékaimat. Néhány esetben egyből rávilágítottak a lényegre, 
mint például a Cuzcóban készült képnél, máskor pedig nagyon távol álltak a 
megoldástól. De ettől sokkal fontosabb volt, hogy nagyon alaposan megnézték 
a képeket, nagy fi gyelmet fordítva a részletekre és a kompozícióra is. 

Fényképek elemzése
3. mintafeladat

A turizmus hatásai

A tudáselemek 
 összekapcsolása
(lásd a 179. oldalt).

Az ilyen jellegű meg-
fi gyelés fémjelzi a 
Gondolkodtató földrajz I. 
könyv szemléletmódját.
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Fényképek elemzése
3. mintafeladat

A turizmus hatásai

A B

C

5. segédanyag

4foldrajz_gondol_1-1.indd   1684foldrajz_gondol_1-1.indd   168 2011.03.28.   21:17:272011.03.28.   21:17:27



Fényképek elemzése 169

Fényképek elemzése
3. mintafeladat

A turizmus hatásai

D

F

E
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A fényképekhez tartozó szöveges leírás

A  Machu Pichu, Peru. „Kétségkívül ez a legismertebb és leg-
látványosabb helyszín a kontinensen. A száraz évszak hónapjai-
ban, júniustól szeptemberig napi 1000 ember jön ide meglátogat-
ni „az inkák elveszett városát”, ahogy a legtöbben ismerik a Machu 
Pichut. A nagy turistaáradat ellenére is, a hely meg tudja őrizni 
nagyszerű hangulatát és misztikusságát, úgyhogy továbbra is 
köte lező látnivaló minden turista számára” (Lonely Planet: Peru)
Habár autóval is meg lehet közelíteni, sokkal többen választják a 
Cuczóból induló vonatot, amellyel Aguas Calientes-ig lehet eljutni, 
ahonnan turistabuszok viszik fel a látogatókat a romokig. A kalan-
dok kedvelői három napig túrázhatnak az Inka Ösvényen, de óva-
kodjunk a magassági betegségtől. A legszebb kilátásra a reggeli 
túrák során van esélyünk, amikor még a turisták százainak megér-
kezése előtt megláthatjuk, hogyan emelkedik a nap a romok fölé. 
A meglehetősen csiricsárés ajándékstandok, amelyek szinte együtt 
járnak a területtel, és a palackos víz ára megtöri a hely már-már 
vallásos ragyogású fényét.

B  Uros szigetek, Titikaka tó, Peru. Az Uros nevű lebegő nád-
szigeteken élő lakosok az egyik legjelentősebb turisztikai látványos-
sággá váltak, amely mára sajnálatos módon túlságosan is üzleties-
sé vált. (Ez a fényképen látható csónakok számából, és a környéken 
eldobált szemétből is kikövetkeztethető). Körülbelül még 300 em-
ber él a szigeteken, és az idegenvezetők elmondásai alapján ezeknek 
az embereknek az élete egybefonódott a Titikaka-tó sekély részein 
növő náddal. A szigetek maguktól jöttek létre úgy, hogy a nád ré-
tegről rétegre halmozódott fel. Ahogy a nád alulról rothadni kezd, 
felülről új réteg kerül rá. Figyelni kell, nehogy egy rothadó részbe 
lépjünk!

C  Cuzco, Peru. Cuczo egy gyönyörű város, 3326 méterrel a ten-
gerszint felett. A képen két helyi nő és a lámájuk látható. Átlagos 
napokon a nők nem viselik a legszebb ruhájukat, de most felvették 
ezeket a ruhákat, hátha sikerül némi pénzhez jutniuk azoktól a tu-
ristáktól, akik a „tradicionális” életvitelt szeretnék megörökíteni a 
fényképeiken. És ez a láma volt a legtisztább, amit a hathetes ott-
tartózkodásom alatt láttam! Az iróniát tovább súlyosbítja a háttér-
ben lévő szemetes tartály és az elmaradhatatlan Coca-Cola auto-
mata, amivel már a világ legeldugottabb részein is találkozhatunk.

D  Dzsungeltúra, Trinidad közelében, Kelet-Bolívia (nem 
a Nagy-Antillákon). A fénykép egy háromnapos túra során ké-
szült, amely Trinidadból indult, és az Amazonas folyó egyik mel-
lékágán felfelé haladt. A csoport három turistából és két kísérő 
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személyből állt (a kísérők a fényképen is láthatók). A nő Bolíviában 
született, de az Egyesült Államokban tanult. Egy meglehetősen pri-
mitív, fatörzsből kivájt csónakon utaztunk, amelynek a motorja 
megzavarta a régió csöndjét. A túravezető-cég piros, szögletes sát-
rában aludtunk, ami teljes ellentétben állt azzal a három bambusz-
kunyhóval, amelyekben három, folyami halászatból élő család la-
kott. A terület, ahol egész nap túráztunk nagyon gazdag vadvilággal 
és növényvilággal rendelkezett. A napi túránk során faágakat gyűj-
töttük, hogy a tűzön meg tudjuk sütni a kifogott piranjákat. Itt 
ugyan kismértékű a turizmus, de kétség kívül ennek is hatása van 
egy olyan egyszerű társadalomra, ahol az élet részét képezi a sze-
génység, a többnejűség, a rossz egészségügyi állapot és a  vadállatok 
jelentette veszély.

E  Maniókafeldolgozó üzem, Pangandaran, Jáva, Indoné-
zia. Ez egy családi vállalkozás, ahol a férfi ak, nők és gyerekek a 
tikkasztó hőségben dolgoznak. Feldolgozzák a maniókát, és egy 
nagy, ízletes „tortát” csinálnak belőle, amelynek olyan az anyaga, 
mint a garnélarákból készült csipsznek, és ezt minden elképzelhe-
tő színre befestik. Csapatosan bevonultunk, hogy megnézzük ezeket 
a munkálatokat. Nagyon érdekes volt a látvány, de nagyon zavarók 
voltunk. Egyesek jobban örültek nekünk, mint mások, én viszont 
azt éreztem, hogy gátoljuk a hajnaltól estig tartó nehéz munkát. 
A gyerekek szerepe felértékelhetetlen a folyamatban, hiszen csak 
ők elég kicsik ahhoz, hogy be tudjanak ülni a silány gép alá, hogy 
maniókapürét sajtoljanak spirál alakúra formálva, amit később 
lefagyasztanak, hogy létrehozzák a végterméket. Habár a munka 
nehéz volt, mindenki viszonylag jól élt, jóllakott volt és három ge-
neráció is jövedelmező tevékenységet végzett. Kritizálhatnánk őket, 
hogy gyermekmunkát használnak a gyárban, de úgy tűnik, ez bele-
illik ebbe a csendes halászvárosi környezetbe. Alternatívaként el-
költözhetnének Jakartába, hogy ott újságok, rágógumik, italok 
árulásából egy nagyon veszélyes városi környezetben kaparják ösz-
sze a napi betevőjükhöz szükséges pénzt.

F  Pra Loup, Nr. Barcolonette, Franciaország. Egy síközpont, 
1600 méterrel a tenger szintje felett. A fényképet egy földrajzos 
terepgyakorlaton készítettem májusban. A kirándulás célja az volt, 
hogy tanulmányozzuk, hogy az intenzív téli síelés milyen erős eró-
ziót okoz a hegyoldalakon. Ha fi gyelmesen megnézzük a képet, lát-
hatjuk a székes felvonót. Az üdülő sokat tesz annak érdekében, hogy 
változatos kínálatával egész évben idevonzza a turistákat – a terü-
let igen nagy érdeklődésre tarthat számot a vadvízi evezés, a hegyi 
kerékpározás és a nagy séták kedvelőinek körében is. 
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Fényképek elemzése: A módszer alkalmazása

Összefoglalásként elmondható, hogy a fejezet mintafeladatai arra bátorítják a 
diákokat, hogy alaposabban nézzék meg a fényképeket, illetve hogy azt az eddi-
gi ismereteikkel összevessék, és összekössék őket. Arra is bátorítjuk a diákokat, 
hogy gondolkodjanak el a fénykép céljain és beállításain. Ha szeretnénk ennek 
a módszernek a használatát bővíteni, akkor össze kell állítanunk egy fénykép-
gyűjteményt. Számos tanárnak lesz ismerős az ötlet, hogy olyan cikkeket vágja-
nak ki az újságokból, amelyeken gyakran fénykép is van. Mi ennél kicsit tovább-
megyünk, és arra bíztatjuk a tanárokat, hogy vágják ki a meglepő képeket, akár 
van hozzá értékelhető szöveg, akár nincs. Ez előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy mi 
magunk is fényképeket készítsünk. Ebben egyértelműen nincs semmi új, de ahe-
lyett, hogy tipikus jelenségeket bemutató fényképeket készítenénk, akár soroza-
tokat is csinálhatunk, hogy ösztönözzük a csoportot, és kérdéseket tehessünk fel 
nekik. 

Számos olyan feladatot ajánlottunk, ahol a fényképgyűjteményeket fel lehet 
használni, és ezek mindegyikét könnyedén lehet más témához is adaptálni. 
 Végezetül még néhány ötletet adunk arra, hogyan lehet a képeket felhasználni:

• Képes forgatókönyvírás. Minden párnak az osztályban adjunk 4-8 fény-
képet. Megfelelően válogassuk ki a képeket, és adjunk némi irányítást a 
diákoknak. A cél, hogy olyan sorba rakják a fényképeket, amely alapján egy 
történetet mesélnek el, vagy megmagyaráznak egy jelenséget. 

• Kapcsolatok teremtése. Minden diák (egyedül vagy párban) kap egy 
olyan fénymásolatot egy képről, ahol üres hely van a kép körül. A feladat 
az, hogy bármit, amit a képen látnak, hozzanak összefüggésbe a korábbi 
órák bármelyikének témájával vagy akármilyen más témával. 

• Lazítás (kiengedés). Ez egy olyan módszer, amit a drámatanárok szok-
tak használni. A képen lévő mozdulatlanná dermedt alakokat most kiol-
vasztjuk. Megkérdezzük a diákokat, mit érezhetnek, vagy mit mondhatnak 
egymásnak a képen látható személyek, mi lehet a következő tettük. Ha van 
kedvünk hozzá, a diákok akár fel is vehetik a képen látható személyek po-
zícióit, és el is játszhatják, hogy mi fog történni éppen. 

Záró gondolatok

Minél többet használom a fényképeket, annál inkább úgy gondolok rájuk, mint 
egy fantasztikus segédanyagra, amelynek ugyanannyi fi gyelmet kellene kapnia, 
mint amennyit a munkalapok, vagyis a tudást tároló és összegző rendszerek 
kapnak. Ráadásul ki kell alakítanunk a folyamatos fényképgyűjtés szokását. 
Ahogy fejlesztjük a képeket felhasználó módszereinket, úgy fogunk rájönni, hogy 
néhány fénykép alkalmazhatatlan, és új képekre van szükségünk. Ennek követ-
keztében kialakul bennünk annak a szüksége, hogy elinduljunk, és elkészítsük a 
saját fényképeinket. Ez a folyamat nálam oda vezetett, hogy nem elégszem meg 
azzal, hogy csak a tankönyvre alapozzam az órákat, mivel úgy tűnik a tanköny-
vekben kevés jelentőséget tulajdonítanak a fényképeknek. Vajon tényleg csak 
arra lennének jók a képek, hogy megtörjék a szöveg monotonitását?

Mindenkinek kell, legyen egy vesszőparipája, nálam a fényképek esnek ebbe 
a kategóriába. Lehet, hogy kissé elfogult vagyok, de úgy érzem, nagy szükség van 
a vizuális műveltség – a megfi gyelés művészetének fejlesztésére. A diákok sok 
időt töltenek versek, drámák és regények elemzésével, holott sokan közülük alig 
olvasnak. Miért ne fektetnénk legalább ennyi hangsúlyt a képek elemzésére, 
hiszen a képeket nem tudják elkerülni, és hatással vannak rájuk. Zavar is, ha 
valaki gúnyos megjegyzést tesz a médiatanulmányokra. Úgy látom, hogy a fi zikai 

A képes forgatókönyvírás 
fejleszti a kapcsolatok 
megtalálását, amelyre 
nagy szükség van a jó 
magyarázatok során.
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világot leginkább a szemükön keresztül érzékelik a diákok, s ennek ellenére a 
földrajzórákon jelenleg leginkább az írott anyagokat és kimondott szavakat vesz-
szük igénybe.

Ez egy érdekes beszédtémává vált köztem és a tanári kar más tagjai, első-
sorban a drámatanár és a rajztanár között. Ne kedvetlenedjünk el, ha eleinte úgy 
tekintenek rá, mint egy újabb próbálkozást arra, hogy a földrajzosok uralják az 
egész világot. 

Végül pedig, nincs semmi kétségem afelől, hogy ha kihívást jelentő módon 
dolgozunk a fényképekkel, akkor az fejleszti a diákok gondolkodási készségét 
is. Nehéz lenne egyértelműen rámutatni, hogy az adott órán mit fejlesztettünk, 
de az idő előre haladtával az osztályaim viszonylag ügyesen használták a fény-
képeket.
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A könyv ezen része azoknak szól, akik többet szeretnének tenni, mint a már meglévő anyagok használata 
vagy a stratégiák adaptálása a különböző tankönyvi fejezetekhez (lásd a bevezetésben az 1. és 2. szinteket). 
Ha szeretnénk a gondolkodást beépíteni a földrajzos vagy akár bármely tananyagba (3. és 4. szint), akkor 
olvassuk tovább a fejezetet. 

A Gondolkodtató földrajz I. munkacsoportjának tevékenységét számos tényező motiválta:
• A brit Nemzeti Tantervnek olyan kedvezőtlen hatása volt, hogy a tanárok a biztonságosra törekednek, és 

csak az előírt, kötelező tartalmat fedik le. Néhány, a földrajztanításban hasznos dolog  feledésbe merül.
• Számos közkedveltté vált tankönyv túlságosan sablonossá és nem túl igényessé vált. A tanulmányi 

program követelményeit ugyan kielégítik, de alig keltik fel a tanulókban az érdeklődést, és alig moti-
válják őket.

• Sok diák úgy hagyja el az iskolát, hogy a megkívánhatónál kevesebbet teljesít. Habár a brit érettségikor 
elérik a közepes-elégséges (D, E, F és G) jegyeket, amely sokszor a diáknak és a tanárnak is nagy erő-
feszítésébe kerül, ez mégiscsak szomorú visszatükröződése a több mint 10 évnyi tankötelezettségnek. 
Sok ügyes tanuló anélkül teljesít jól érettségikor, hogy megtanult volna jól tanulni, és az érettségi után 
kezd el igazán szenvedni emiatt. A célunk az, hogy több diák tudjon és tanuljon meg jobban teljesí teni.

• Példaként említhetők a brit Kognitív Akceleráció, a Gondolkodási Készségek programjai (Kognitív 
Akceleráció a Tudományok Oktatásával), a tanítási eszközök gazdagítása, és a Somerset Gondolko-
dási Készségek és Filozófi a Gyerekeknek. A bizonyítékok, hogy a programok hatásosak a tanulók 
teljesítményének növelésében és motiválásában, arra bátorítanak, hogy higgyük el, lehetséges haté-
konyabban tanítani (Adey és Shayer, 1994).

Úgy gondoljuk, a földrajzos tananyagot újra át kell gondolni. Ahelyett, hogy egy olyan tananyagot pró-
bálunk összeállítani, amellyel a diákok többsége meg tud birkózni, komoly indokaink vannak amellett, hogy 
olyan tananyagot kellene létrehozni, amely változásokat idéz elő a tanulókban: vagyis hatékonyan tanulni 
tudókká válnak, és egy többet követelő tananyaghoz is hozzáférnek. Nem állítjuk azt, hogy ez könnyű feladat. 
Azonban ezek a módszerek nem csak a kevésbé sikeres hallgatókat célozzák meg, de a jobb készségekkel 
rendelkező diákok számára is teljes mértékben megfelelőek.

A tananyagtervezés alapszabályai

Nehéz pontosan elmagyarázni, hogyan lehet a tananyagot és a módszereket fejleszteni. Ez részben egy 
 varázslatos folyamat, amely az intuícióval és a kreatív gondolkodással függ össze. Van néhány alapszabály, 
amely segít, hogyan lehet a jó ötleteket tananyaggá és órai tevékenységgé formálni. Az alapszabá lyok egy 
része talán túlságosan elméleti, de mégis tartsuk be őket. Egyre ritkábbá, hiányosabbá kezd válni a tanítás 
elméleti megalapozása, pedig a megközelítésmódunk hatékony fejlesztésének az a kulcsa, hogy megértsük, 
és alkalmazni is tudjuk az elméletet.

1. Konstruktivizmus
A konstruktivizmus egyszerűen arra utal, hogy a már meglévő tudásunk segítségével tanulunk meg új 
dolgokat. Amikor azt mondjuk „Ezt nem értem”, arra gondolunk, hogy „Nincsenek mentális forrásaim 
ahhoz, hogy megértsem amit láttam, vagy amit hallottam”. Ha valaki Nagy Britanniában rádión tenisz-, 
futball-, vagy krikettmeccs közvetítést hallgat, jó eséllyel megérti, mi zajlik a pályán. Ezzel szemben egy 
amerikai futball, hurling- (ír „hoki”) vagy szumóközvetítést hallgatva a legtöbben szenvednének, hogy meg-
értsék, miről van szó. Ez azért van, mert kevesünknek van tapasztalata ezekről a sportokról, vagyis egyéni 
tapasztalataink és a szakkifejezések ismeretének hiányában nincs olyan mentális keretünk, amely segítsé-
gével értelmezni lehetne az elhangzottakat. Ez nem személy szerint a kommentátor hibája: mi nem rendel-
kezünk egy olyan megfelelő „vevőkészülékkel”, amely megfejtené a szavakat. Így van ez a tanulókkal több 
órán is: nincsenek meg azok a mentális kereteik vagy vázaik, amelyek segítenének abban, hogy megértsék 
a közvetíteni kívánt üzenetet. 
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Ezt már több tanár is számításba veszi, és példákkal, hasonlatokkal valamint történetekkel próbálnak 
javítani a helyzeten. Arra a tudásra kell alapoznunk, amellyel a diákok már rendelkeznek. Nagyon hatásos, 
ha az ablaküvegre lehelve demonstráljuk a kondenzációt, ezzel is hozzájárulva, hogy a könnyebben megért-
sék a légköri folyamatokat. A sokszor idézett tanári aforizma, miszerint „Ott kezdjük, ahol a diákok tartanak” 
a konstruktivizmus egyik kifejezése.

Ezzel azt szeretnénk sugallni, hogy amennyiben lehetséges, az új információt a már meglévő tudásstruktú-
rákon, az úgynevezett sémákon át kell nyújtani, ami nagyban hozzájárulhat a tananyag jobb megértéséhez. 
Ha a diákok nem tudják az új információt a régi tudáshoz kapcsolni, akkor az el fog veszni – olyan, mint a 
falra hányt borsó (vegyük észre az analógia használatát). Feltételezések szerint e között a két állapot között 
van egy nagyon fontos felezőpont, ahol megtörténik ugyan az információk összekapcsolása, de a bejövő 
információ és a meglévő tudás valahogy tévesen kapcsolódik össze. Ezt nevezik kognitív konfl iktusnak, 
amelyet ha feloldunk, akkor megértjük az új fogalmat. Olykor láthatjuk, amint ez megtörténik a diákokkal, 
rendszerint örömmel kiáltanak fel: „Ah! Már értem!”. 

Amennyiben elfogadjuk a fentieket, akkor meg kell értenünk, hogy mivel mindenkinek eltérő tapasztalatai 
vannak és különböző felfogási képessége, ezért minden egyén a saját módján értelmezi a világot. Ha valaki több 
hónapon át gyakorolta a szumót, akkor jobb alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy erről elméletben is tanuljon. 

Tehát milyen segítséget nyújt a konstruktivizmus a Gondolkodtató földrajz I. című könyv haszná-
lata során? Hihetetlenül nehéz és meglehetősen valószínűtlen vállalkozás lenne, hogy megmérjük minden 
egyes diák létező ismereteit, ezért:

• Néhány alkalommal bátoríthatjuk a diákokat, hogy használják a már meglévő tudásukat és tegyük 
lehetővé, hogy a tudásukat felhasználva új dolgokat értsenek meg. Erre egyértelmű példákat adnak a 
Képzeletbeli mozi és az Életre keltett diagramok című fejezetek, de az öteltbörze (brain 
storming) is ide sorolható, főleg, ha olyasmiről kérdezzük a diákokat, amit már ismernek.

• Részesítsük olyan tapasztalatban a diákokat, amelyen keresztül új ötletet vagy egy új témát érthetnek 
meg. Ez történhet demonstrációval, analógiák alkotásával, szimulálással, szerepjátékkal, helyi terepgya-
korlattal, praktikus házi feladatokkal stb. Az ilyen jellegű tevékenységek gyakran jelennek meg az új 
tananyagot feldolgozó órák bevezető részében, mint például A fényképek elemzése fejezet (lásd a 
136. oldalt) bevezető részében a fényképalbum, vagy a Kakukktojás fejezet bevető részében a gyümölcs. 

• Adjunk olyan feladatokat a diákoknak, amelyben aktívan próbálhatják meg az új információkat ösz-
szevetni a már meglévő tudásukkal. A Rejtélyek című fejezet jó példa erre. 

Végezetül, ebben a részben rövid említést kell még tenni a szituációs kognícióról (lásd Light és 
Butterworth, 1992). A tanulásmódszertan ezen ága kihangsúlyozza a tanulócsoportok szerepét, amelyben 
azért tanulnak együtt a diákok, hogy fejlesszék a bizonyos szituációkban használandó speciális tudásukat 
és megközelítésmódjukat. A könyv bevezető részében azt hangsúlyoztuk, hogy a földrajz egy látásmód, 
amellyel a világot szemléljük. Annak érdekében, hogy a diákok elsajátítsák a földrajzi szemléletmódot, és 
ne csak a földrajzot valamennyire ismerő személyekké váljanak, a földrajz tanítása során határozottabbak-
nak kell lennünk a földrajz értékeit, eszközeit és gyakorlatát illetően. Ezért fontos, hogy a diákoknak bemu-
tatott körülmények értékesek és autentikusak legyenek, vagyis olyan dolgokon keresztül kell tanítani őket, 
amit magukhoz közel állónak és fontosnak tartanak. Az órák elején a Bevezetés ebben nyújt segítséget, 
valamint az órák végén A tapasztalatok megvitatása és ellenőrzés további összefüggéseket mutat meg. 
A sikeresség egyik fontos mutatója az, hogy a diákok komoly tanulóknak tartják-e magukat.

A konstruktivizmus rövid ismertetéséhez jó olvasmány A másodlagos tudományok haszna (Driver, 
Squires, Rushworth és Wood-Robinson, 1994) bevezető fejezete. Teljes körű és hosszabb feldolgozás olvas-
ható a Hogyan gondolkodnak és tanulnak a gyerekek című könyvben (Wood, 1988).

2. Metakogníció
Ne ijesszen meg minket a kifejezés. Egyszerűbben fogalmazva a metakogníció annyi, mint gondolkodni a 
gondolkodásról, vagyis szándékosan tudatosak vagyunk a gondolkodást illetően. Ez összefüggésben van 
azzal, hogy egy feladat vagy probléma kapcsán hajlunk az intelligens problémamegoldás felé, és kevésbé 
vagyunk impulzívak. Ha valakinek van egy problémás tinédzser lánya vagy fi a, aki felbosszantja és ingerülten 
válaszol vissza a gyereknek, akkor ebből egy vita kerekedik – ilyen esetben meglehetősen impulzív viselke-
désről beszélhetünk. Másrészről viszont, ha elgondolkodunk egy pillanatra, hogy „Hm… ezt már nagyon 
unom, de azt hiszem, azért csinálja, mert meg kell teremtenie az identitását és a függetlenségét, vagyis, 
lehet, hogy jobb lenne, ha…”, akkor ebben az esetben metakognitívan viselkedünk (viszont az egyáltalán nem 
biztos, hogy sikeresebben kezeljük a problémás gyermekeket). Ha egy diák valamilyen földrajzi kérdéssel 
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vagy problémával szembesülve azt kérdezi magától, hogy „Miről is van szó? Mit csináltam korábban, ami 
segíthet?”, akkor metakogníciót használ. Talán a legjobb példa erre a könyvből, amikor Történetmesélés 
fejezet példái (lásd 89–110. oldalak) során a diákok elkezdik kialakítani az ilyen jellegű tudatosságukat.

A tanulók metakogniciójának fejlesztése során kulcsfontosságú, hogy egy olyan nyelvet fejlesszünk ki, 
amely segítségével meg lehet tárgyalni az ezernyi gondolatukat és stratégiájukat. Tanárokként általában nem 
vagyunk jól felkészítve erre a feladatra. Sokan meglepődnek, hogy a diákok milyen kifi nomult szintre juthat-
nak a gondolkodásról való gondolkodás során. A tapasztalatok megvitatásával fejleszthető a metakognició. 
A metakognicióval kapcsolatos további információk Brown (1987) és Wright (1992) könyvei ben olvashatók. 

3. Kihívás
A könyvben található módszerek rövid távú célja az, hogy kihívást állítsanak a diákoknak, hogy olyan sti-
muláló környezetet teremtsenek a tanuláshoz, ahol megfeszítetten kell gondolkodniuk (a kognitív konf-
liktus kifejezést használtuk ennek leírására). Mindezt óvatosan kell megtenni. Annak nincs értelme, hogy 
olyan feladatot adjunk a tanulóknak, amely magasan a képességeik felett áll. Az oktatás szempontjából az 
az egészséges, ha olyan feladatokat adunk a diákoknak, amelyek épp csak egy kicsivel vannak magasabban 
a jelenlegi képességeiknél, vagyis kicsit küzdeniük kell a megoldásért – gondoljunk arra, hogy a kisebb 
gyerekek mindig olyan dolgokat próbálnak csinálni, ami túlságosan nehéz számukra! Vygotsky orosz pszi-
chológus fejlesztette ki a közelítőzónás fejlődés elméletét, amely azon alapszik, hogy mit tudnak a diákok 
önállóan megcsinálni, és mi az, amit csak az ügyesebb társaik vagy a felnőttek támogatásával tudnak meg-
oldani. Tanárokként arra kell törekednünk, hogy az adott fejlettségi zónájuk határát tágítsuk, segítsük őket, 
hogy önállóan tudják megoldani azokat a feladatokat, amelyeket eddig csak a társaik támogatásával tudtak 
elvégezni. Erre kitűnő példát találunk a Kakukktojás fejezet utolsó feladatában, ahol a tanár az alacso-
nyabban teljesítő diákok elméjének felvillanyozásáról beszél (lásd a 25. oldalt).

Azonban az, hogy mit tudnak a diákok megoldani, sokban függ a motiváltságuktól. Ha jó az önértékelé-
sük, szinte mindennel megbirkóznak. Ebből következik, hogy az alacsonyabb önértékelésű diákokkal jó 
kapcsolatot kell kialakítanunk, amely során a diákok bíznak bennünk, mi pedig támogatjuk az erőfeszíté-
seiket, és megerősítjük a sikereiket. Ilyen módon hihetetlen módon ki lehet szélesíteni azon feladatok körét, 
amelyet készségesen oldanak meg a diákok.

Tanárként többféleképpen is segíthetjük és bátoríthatjuk a diákokat, hogy a kihívást jelentő feladatoknak 
is hozzálássanak:

• használjunk magyarázatokat, szemléltető ábrákat, meséljünk történeteket és hasonlatokat, hogy biz-
tosak lehessünk abban, hogy a diákok rendelkeznek a szükséges alapinformációkkal, készségekkel és 
nyelvvel;

• teremtsük meg a bizalom légkörét, az értékelést és annak megerősítését, hogy mit tartunk fontosnak 
a folyamatos tanulás során (például a fi gyelmes hallgatás);

• vegyük igénybe a tehetségesebb tanulók segítségét a tantermi órák során, hiszen támogathatják a 
kevésbé tehetséges tanulókat a tanulásban.

Ezt a folyamatot egy általános kifejezéssel élve, megerősítésnek nevezzük. 
A kihívások kapcsán megemlítendő utolsó észrevétel a transzformálás elmélete. A tanulók négy fejezet-

ben találkoznak olyan feladattal, ahol az adatokat egyik formából egy másik formába kell átalakítaniuk 
(transzformálniuk):

• Történetmesélés: (a tanártól) hallott szavakat emlékezetté transzformálják, majd visszaalakítják 
beszélt nyelvvé.

• Életre keltett diagrammok: állításokat értelmeznek, majd alakítanak át (transzformálnak) grafi -
konokká.

• Képzeletbeli mozi: a hallott szavakat vizuális képpé transzformálják.
• A fényképek elemzése: vizuális képeket alakítanak át szóbeli kifejezésekké és összefüggésekké.
A transzformálás (átalakítás) folyamata során az agy aktívan dolgozza fel az információkat, ami önma-

gában is kihívást jelent a tanulók számára. 

4. Beszélgetés és csoportmunka
A fentiek alapján nem meglepő, hogy a beszélgetés − amely egyaránt történhet a tanulók között, illetve a 
diákok és a tanár között − alapvető eleme az elméletnek. A legtöbbet a beszélt nyelven keresztül tanuljuk 
meg. Van egy olyan szólás is, hogy „addig beszél, míg végén ő maga is megérti”. Szinte biztos, hogy min-
denkinek volt már olyan élménye, hogy beszélgetett valakivel, és akkor ő (vagy a másik fél) azt mondta „Most 
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már értem” vagy „Értem, mire gondolsz” vagy „Azt akarod mondani, hogy…?”. Mivel a kommunikáció 
során gondolatokat osztunk meg egymással és kifejtjük, hogyan értelmezünk bizonyos dolgokat, sokszor 
pontosan a beszélgetések közben értjük meg ezeket.

A módszerek közül a legtöbb a csoportmunka során alkalmazható leghatékonyabban. Néhány vizsgá-
lat szerint a csoportmunka nem megfelelő közeg a tanuláshoz. Azonban szinte biztos, hogy az ilyen esetek-
ben az asztal körül ülő tanulóknak ugyanazokat a feladatokat kellett megoldaniuk anélkül, hogy erőfeszíté-
seket kellett volna tenniük az együttműködésre (Galton, Simon és Croll, 1985). Ilyenkor a diákok ugyan 
csoportokba rendezve, de nem csoportként dolgoznak.

Akik ismerik a brit Nemzeti Olvasás és Írás Programot, tudnak arról, hogy a jó beszélgetésekhez mennyi-
re fontos a megfelelő környezet kialakítása (lásd Carter, 1991). Néhány jel utalhat a beszélgetés minőségére:

• kölcsönösség: a tanulók reagálnak-e és hozzászólnak-e egymás megjegyzéseihez, vagy úgy viselked-
nek, mint a független rádióállomások, és csak a saját hullámhosszukon sugároznak, anélkül, hogy be 
is fogadnák az információkat? A jó csoportos beszélgetéseknek együttműködőknek kellene lenniük, 
hogy a különböző elképzelések gyengeségeit és erősségeit különböző nézőpontokból is meg lehessen 
vitatni, amely a jobb ötletek és megoldások elfogadásához vezet (Kruger, 1993);

• elmélkedés, összefüggések felfedezése és értelmezés: egy beszámoló a brit Nemzeti Olvasás 
és Írás Programra vonatkozóan a fenti kategóriákat nevezte meg a diákok beszélgetése kapcsán (D’Arcy, 
1989), megjegyezve, hogy az elmélkedés lehet a beszélgetés legértékesebb eleme. Az olyan beszélge-
tésfoszlányok hallatán, mint például a „Mi van akkor, ha…?”, „Lehetséges, hogy…”, „Kíváncsi vagyok, 
vajon…”, „Talán, ha…”, elégedettség töltheti el a csoportunkát vezető tanárt;

• a tanulók hosszú felszólalásai: Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban végzett kutatások 
(pl. Sarason, 1982) azt mutatják, hogy a tanteremben történő eszmecserék során a tanár beszél a leg-
többet, és a diákok alig jutnak 2 másodpercnél több időhöz. A tanár feltesz egy kérdést, a diák röviden 
válaszol (lehet, hogy csak egy szóban), majd a tanár befejezi a kommunikációt, szinte úgy, hogy a diák 
szájába adja a szavakat;

• a tanulók kezdeményeznek: szép számmal vannak arra is lehangoló bizonyítékok, hogy a tanter-
mi beszélgetések egy mintára történnek. A tanár kezdeményezi a beszélgetést, a tanulók válaszolnak, 
majd a tanár értékel (Sinclair és Coulthard, 1975). Mivel a diákok alig kezdeményeznek, ezért ezeknek 
a feladatoknak pont az a célja, hogy a kihívások megteremtésével kezdeményezésre bátorítsa a tanu-
lókat, illetve arra ösztönözze őket, hogy gondolkodjanak el és spekuláljanak a dolgokon.

• a tanárok kérdéseket tesznek fel: a legtöbb tanári kérdés zárt, emlékezetet felidéző kérdés: „Mi-
lyen klíma uralkodik Walesben?”, „Mit jelent a kondenzáció?”, „Hogy hívják a legnagyobb japán 
szigetet?” stb. Sokkal nyitottabb kérdéseket kell feltennünk, ha arra szeretnénk bátorítani a diákokat, 
hogy elmélkedjenek a dolgokon és a saját értelmezésüket mondják el. Azonban a zárt kérdéseknek is 
megvan a helyük. Ezek a feladatok és módszerek arra sarkallnak, hogy nyitott kérdéseket tegyünk fel.

A csoportmunkák irányításához számos készségre van szükség, amelyek közül néhánnyal találkozunk a 
módszerek kivitelezéséről szóló részekben (lásd például Stanford, 1990). A csoportok összetételének kiala-
kításához egy kicsit előre kell gondolkodni, de ahol lehetséges eltérő képességű diákokat kell egy csoportba 
rendezni, hogy a különbözőségükből származó értékek érvényesülni tudjanak. Az ügyesebb diákok támo-
gatni tudják a kevésbé tehetségeseket, közben tanulnak abból, ahogy magyaráznak, és megpróbálják meg-
értetni a dolgokat. Sok olyan diák van, akik nem túl kiemelkedők az írásbeli feladatokban, viszont nagyon 
is kimagaslóak, ha csoportmunkáról van szó, és fordítva. Annak is lehet előnye, ha baráti társaságokat te-
szünk egy csoportba, de elképzelhető, hogy túl gyorsan megegyeznének a megoldást illetően.

A Gondolkodtató földrajz I. feladatai során az egyik leglényegesebb kérdés, hogy mikor avatkozzunk 
a csoport munkájába. Nagyon ártalmas, ha odamegyünk egy csoporthoz és megkérdezzük,  „Hogy halad-
tok?”. Ez megtörheti a gondolatmenetüket, és lehet, hogy sok időre lesz szükségük, mire újra felveszik a 
beszélgetés fonalát. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nem végezzük a dolgunkat, ha éppen nem vagyunk 
interakcióban a diákokkal. Általános szabály, hogy habár nagy a kísértés, ne  zavarjuk meg a csopor-
tokat, ha jól haladnak a munkájukkal. Ehelyett, próbáljuk meghallgatni, hogy miről beszélnek a cso-
portok, hogy a tapasztalatok megvitatása során segítségül hívhassuk a gondolataikat és meglátásaikat. 

Ha többet szeretnénk olvasni a kiscsoportos beszélgetések jelentőségéről, forduljunk Sharan (1980), 
Wood (1980) és Mercer (2000) munkáihoz. Kitűnő általános leírás a Gondolkodó hangok: a Nemzeti Ol-
vasás és Írás Program (Norman, 1992). Nagyon fontos, hogy a beszélgetésekhez és a csoportmunkához 
kapcsolódóan nagyon sok kitűnő segédanyag található a brit 3. oktatási szakaszban részt vevők számára 
íródott Írásprogramban. 
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5. Nagy koncepciók
Szerintünk hasznos, ha a földrajzról néhány nagy koncepció mentén gondolkodunk, amelyen keresztül a 
tantárgy tananyaga érthetővé válik. Ezt a diákok is hasznosnak vélik. Ennek hiányában úgy tűnhet, hogy 
egy halom összefüggéstelen téma a tantárgy. Egy hatodikos diák így vélekedett a tudományról: „a tudomány 
egy nagy rakás ostobaság. Egyik nap bejössz és egy bika szemét kell felboncolni, másik nap bejössz, és 
arról beszélnek, hogy mi is tulajdonképpen a só. Teljes sületlenség volt az egész, nem tanultunk ebből 
semmit.” (Ebbutt és Watts, 1987).

Gyakran ugyanezzel vádolják a földrajzot is. Természetesen nem állítjuk azt, hogy a tantárgyra  vonatkozó 
tudás kizárólag a mi kezünkben lenne, így nyitottak vagyunk a koncepciók listájának megvitatására. Szíve-
sen vennénk, ha a földrajztanárok bármilyen csoportosulása a miénktől különböző listával jelenne meg. 
Nem ez számít igazán. Az a fontos, hogy egyáltalán van egy ilyen lista a koncepciókról. Ezt a listát megoszt-
hatjuk a diákokkal annak érdekében, hogy megértsék és bizonyos szituációkban alkalmazzák is a koncep-
ciókat. Azt tapasztaljuk, hogy ez nagyon jól működik. Az 1. számú mellékletben, a nagy koncepciók részle-
tesebb leírását találjuk. Ezek a koncepciók az órai tapasztalatok megvitatása során válnak nyilván valóvá. 

A jelenlegi listánk így néz ki:
• Ok és okozat
• Tervezés
• Döntéshozás
• Földrajzi fekvés
• Csoportosítás
• Egyenlőtlenség
• Fejlődés
• Rendszerek

6. A tudáselemek összekapcsolása és átalakítása
Az oktatás feltételezett célja, hogy amit a diákok az egyik helyzetben megtanulnak, azt át is tudják alakítani 
(transzformálni tudják), és képesek legyenek egy másik helyzetben is használni. A bizonyítékok túlnyomó-
an az ellenkezőjét mutatják, például ez derül ki az előbbi hatodikos diák tudományra vonatkozó megjegy-
zéséből is. Egy sokkal pontosabb példát nyújt a Walesi Bizottság (WJEC) elemzése (Battersby, Webster és 
Younger, 1995), amelyben az Avery Hill (GYSL) érettségi dolgozatait értékelték. Kiderült, hogy a diákok 
35-40%-a 0 pontot ért el az esettanulmányoknál. A diákok vagy meg sem próbálták megoldani a feladatokat, 
vagy nem sikerült nekik. Pedig a szóban forgó diákok közül majdnem mindenki tudott egy vagy több esetről 
beszélni (ami elégendő lett volna) és emlékeztek is bizonyos dolgokra, de nem sikerült felismerniük, hogy 
a kérdésekhez a tudásukat kellene hasznosítani. 

Az egyes feladatok felvezetésénél és az órai tapasztalatok megvitatásánál nagyon igyekszünk az össze-
kapcsolásra is fi gyelmet fordítani. A tanárok általában bátorítják a diákokat, hogy vegyék észre az össze-
függéseket aközött, amit az órán csináltak és tanultak, illetve a más szituációban tanultak között, amely alatt 
érthetjük a földrajz, a történelem és más természettudományos órákat, vagy akár a saját életük során meg-
tanultakat is. Ennek alapján például a Ford Sierra megvásárlásáról szóló történet (lásd 69. oldal) abban 
segít, hogy a diákok jobban különbséget tudjanak tenni a háttértényezők és a kiváltó tényezők szerepe között. 
A Piroska és a farkasra történő utalás a Történetmesélés módszere során, maga a történet segítségével 
teszi lehetővé az eset megjegyzését. A rendetlen szobákról szóló családi viták megemlítése is egy olyan pél-
da, amelyből érthetővé válik, hogy a nézőpontok (és értékítéletek) hogyan befolyásolják a „tények” értelme-
zését.

Amennyiben a diákok képesek a megtanultakat egy másik szituációban is használni, akkor transzfor-
málták a megtanultakat (Blagg, Ballinger és Lewis, 1993). Ha az új helyzet meglehetősen hasonló a régihez, 
akkor közeli transzformálásról beszélünk. Ellenben, ha az új szituáció nagyon eltér az eredeti helyzettől, 
akkor távoli transzformációról van szó. Például ha a diákok a mezőgazdasági földek területhasználatra 
vonatkozó döntéshozásról tanulnak, és ezt egy másik esettanulmány során is alkalmazzák, akkor közeli 
transzformálás történik. Viszont, ha az üvegházhatás mértékét fokozó gázok kibocsátásának korlátozásával 
kapcsolatos politikai döntéshozás során alkalmazzák, akkor már a távoli transzformáció szintjére léptek. 

Ha a tanárok az új tananyagot összekötik a régebbi, meglévő tudással, akkor jelentősen hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a tanulás ne csak egy érdekes, kihívásokkal teli és évezhető óra legyen, hanem a diákok intel-
lektuális fejlődését is segítse.

További információk találhatunk Perkins és Salomon (1988) írásában.
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7. Az ítélőképesség ösztönzése
Egy egyre terjedő nézőpont szerint a tanulás egyenlő a hallgatással (az előadások és magyarázatok során) 
vagy a tankkönyvek olvasásával. Mi viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak az ítélőképességé-
re és józan eszére hassunk. Bizonyos dolgok megtanulhatók megfi gyeléssel (A fényképek elemzése), 
saját képzelőerejük és tapasztalataik felhasználásával (Képzeletbeli mozi), beszélgetések során (Rejté-
lyek), aktív hallgatással és a történetek újramesélésével (Történetmesélés). 

Akiket mélyebben érdekelnek a tanulási stílusok (lásd például Kolb, 1984), vagy az intelligencia sokré-
tűsége és a felgyorsított tanulás, azok számára az ebben a könyvben megtalálható módszerek a szokásosnál 
több tanulási stílushoz nyújtanak segítséget. A földrajzoktatás jelentősen hozzájárulhat a vizuális művelt-
séghez is (lásd Tufte, 1990, 1997).

8. Gondolkodási készségek
A gondolkodási készségekkel kapcsolatos megközelítésmódok nem érnek fel a legszélesebb értelemben vett 
tananyaggal – nem univerzális csodaszerekről van szó, amelyek minden oktatási problémára megoldást 
jelentenek, akármennyire is lelkesek vagyunk (lásd a 182. oldalon lévő grafi kont).

Két dolgot szeretnénk kihangsúlyozni:
• Meglehetős sikerek érhetők el a diákok motiválásában és a kihívások megteremtésében. A diákok 

 elkezdenek gondolkodóvá válni és a nagy koncepciókon keresztül − amelyeket ismeretlen szituá-
ciókban is alkalmaznak − kezdik megérteni a földrajzot. Néhány tanuló esetében az alacsony általános 
műveltség lehet a fő akadályozó tényező a jobb teljesítmény elérésében. Ez komoly hátrányt jelent 
számukra a vizsgák során is. Az Olvasás és Írás Program 3. oktatási szintjének fontos tartozéka a gon-
dolkodás készségének tanítása, hiszen számos hasznos stratégiát tartalmaz, amellyel fejleszthető az 
íráskészség is. 

• Ne felejtsük el, miben vagyunk jók. A gondolkodási készségeket használó tanárok nem klónok. Lehet-
séges, hogy a készségek hatékony használatának érdekében némi változtatást kell tenni a megszokott 
osztálytermi munka során, de ragaszkodjunk azokhoz a dolgokhoz, amelyekben egyébként is jók va-
gyunk. Például ilyen lehet a jó kapcsolatunk az osztállyal, a magas elvárások, a jutalmazási rendszer, 
a célok megfogalmazása, a jó prezentációs készségek, a helyi eseményekre történő utalás vagy dráma-
technikák használata. A hatékony szinergikus hatás érdekében ezek mindegyikét örömmel építhetjük 
be az itt leírt módszerekbe. 

Hosszú távú egységesítés
A Gondolkodtató földrajz I. 3. szinten történő használata során a tanári tervezésnek túl kell mutatnia 
az egyes órákon annak érdekében, hogy fi gyelembe tudjuk venni a munkatervezeteket. Két alapvető meg-
közelítésmód létezik:

• Minden egyes munkaegységbe több, a gondolkodás tanítását célzó stratégiát kell beilleszteni;
• Több olyan munkaegységet kell tervezni, amelyek kifejezetten a gondolkodás tanítására össz-

pontosítanak.
További tanácsok a Gondolkodtató földrajz II. című könyvben találhatók. 

A brit Nemzeti Tanterv és az érettségi

Fontos, hogy ne úgy tekintsünk erre az gondolkodási és tanítási módra, mintha az iskolák által teljesítendő, 
hivatalos tananyagon kívül állna. A Gondolkodtató földrajz I. megközelítéseinek (stratégiák, anyagok 
és stílus) használatával teljesíthetőek a Nemzeti Tanterv, az érettségi és az emelt szintű érettségi (A szint) 
követelményei – és javíthatjuk az eredményeket. Tulajdonképpen túllépünk a tanterv teljesítésén azzal, 
hogy a diákjaink tanulási képességeit is fejlesztjük.

A brit Nemzeti Tanterv
Azon túl, hogy a Gondolkodtató földrajz I. című könyv a gondolkodási készség javítását célozza, abban is 
segít a diákoknak, hogy magasabb tudásszintre jussanak el. A brit NAT 7. és 8. szintjén a tanárok már gyakran 
nem állítanak össze olyan feladatsort, amely lehetővé tenné, hogy a diákok megmutassák a tudásukat. 

A cél arra bátorítani a diákokat, hogy
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• értsék meg az egyes természeti és társadalmi folyamatokon belüli, illetve az azok között zajló kölcsön-
hatásokat (például a Rejtélyekben, az Osztályozás, a Történetmesélés és A fényképek elem-
zése során);

• értékeljék azt a sok tényezőt, amelyek befolyásolják az egyes helyekkel kapcsolatos döntéseket (Rej-
télyek és Tény vagy Vélemény fejezetek);

• ismerjék fel, hogy az emberi tetteknek lehetnek nem szándékos következményei a környezetre (Rejté-
lyek és Életre keltett diagramok),

Ezek a képességek alapvető fontosságúak a magasabb teljesítmény eléréséhez.
Másodsorban, az egyes szintek leírásainak elemzése megmutatja, hogy kizárólag azáltal, hogy a diákok 

több tényanyagot tanulnak, nem tudnak magasabb tudásszintre lépni. Az egyes szintek minőségileg eltérő 
követelményeket írnak elő a diákok munkáját illetően. A diákokat tanítani kell, hogy jártasabbak legyenek a 
leírásban, a magyarázatban, az értékelésben és az elemzésben. Enélkül sok diák számára fájdalmasan lassú 
a magasabb tudásszintre jutás. Az, hogy valaki képes jó leírást adni valamiről, nagyon sokban függ attól, hogy 
tud-e csoportokat képezni; a magyarázóképesség sokban függ az ok és okozat közötti összefüggések megér-
tésétől; és ahhoz, hogy valaki jó döntést tudjon hozni, tudnia kell értelmezni az éppen aktuális feltételeket.

A Gondolkodtató földrajz I. munkacsoport állította össze a brit Iskolai Tantervi és Értékelő Hatóság 
(SCAA, School Curriculum Assesment Authority) számára a Fakultatív feladatok és tesztek című kiadvá-
nyában a földrengésekről szóló anyagot. Mint az abban a kiadványban megtalálható tananyagban, az ebben 
a könyvben megjelenő feladatok és példák közül is sokban több van a Kötelező Nemzeti Tanterv elvárásai-
hoz képest:

• az általában nyitott végű feladatoknak köszönhetően számos válaszlehetőségre van mód, aminek kö-
szönhetően több szinten (osztályban) is alkalmazhatóak;

• diagnosztizálóak, vagyis a feladatok segítségével megtudhatjuk, mi az, amire még nem képesek a diá-
kok;

• azokat a lényeges készségeket hangsúlyozzák, amelyek középpontjában az „írd le”, „magyarázd meg” 
és „elemezd” utasítások állnak.

Túl nagy a kísértés, hogy ne szóljunk az Oktatási Követelmények Hivataláról (OfSTED – Offi ce for 
Standards in Education) és az ellenőrzéseikről. Mivel elég sok fenntartás merült fel a követelményekkel és 
az alkalmazott eljárásokkal szemben, több ellenőrzés során alaposan megvizsgálták a Gondolkodtató 
földrajz I. anyagait. Meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgálatok észrevételezései meglehetősen kedvezőek 
voltak. Az Oktatási Követelmények Hivatalának egyik leggyakoribb kritikája szerint a közepes és a jó képes-
ségű diákok számára nem jelent kihívást a tananyag. Viszont amennyiben jól használjuk ezeket az anyago-
kat és módszereket, a bírálatok létjogosultsága sikeresen érvényteleníthető.  

Tehetségesek, kiemelkedő képességűek, állampolgári ismeretek és kreativitás
A könyv első kiadása óta tudomásunkra jutott, hogy Nagy-Britanniában sok földrajztanár, tanácsadó és 
oktató használja a Gondolkodtató földrajz I. című könyv anyagait, amikor a tehetséges és kiemelkedő 
képességű diákok számára többletanyagot készít, vagy az állampolgári ismeretek oktatása során. Továbbá 
a Gondolkodtató földrajz I. a kreativitás területén is sokat nyújthat, amely a Képesítési és Tantervi 
Hatóság (QCA, Qualifi cations and Curriculum Authority) fejlesztési munkájának célja.

A brit érettségi
A fentebb elmondottak nagy része vonatkozik a brit érettségire is (GSCE, General Certifi cate of Secondary 
Education). Az, hogy a diákok jól teljesítsenek-e az érettségin nem csak azon múlik, hogy hány oldalnyi 
jegyzetet tanultak meg. A sikeres érettségi inkább azt követeli meg, hogy a diákok:

• értsék meg, amit tanítottunk nekik;
• értelmezni tudják a vizsgán elhangzó kérdést;
• képesek legyenek használni a rendelkezésre álló információkat (adatsorok és segédanyagok);
• meg tudják fogalmazni a választ a kérdésre.
Itt egyértelmű előnyt jelent a gondolkodás. 
Ha a diákok megértik a nagy koncepciókat (vagy annak egy általunk módosított változatát), akkor lesz 

egy vázuk, amire rá tudják építeni a tanultak tartalmát is. Ha a diákok meg tudják különböztetni a háttér-
tényezők és az előidéző okok/tényezők közti különbséget, akkor sokkal jobban teljesítenek az érettségi 
vizsgán. Végezetül, a legtöbb vizsgabizottság rendelkezésére áll egy bírálólap, amelynek egyes részei akkor 
teljesíthetők jól, ha a diákok és tanáraik is elsajátították a Gondolkodtató földrajz I.-ben írottakat.
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Első melléklet: A nagy koncepciók

Kissé óvatosan mutatjuk meg ezt a listát. Ez nem egy végleges jegyzék, illetve sok más listát lehetne létre-
hozni. Ezt a listát csak egy dinamikus váznak szánjuk – amelyből idővel el lehet venni, vagy hozzá lehet 
tenni. Leginkább a saját elképzeléseinket tükrözi: az alapján állítottuk össze, hogy szerintünk, a diákok mit 
tartottak hasznosnak a Kötelező Nemzeti Tanterv, az érettségi és az emelt szintű érettségire felkészítő 
(A szint) tanmenetben megjelenő témák megértése kapcsán. Ne felejtsük el, könyvünk leginkább a diákok 
tanulási folyamatát tartja fontosnak, és nem a tantárgy feljebbvalósága mellett érvel. Néhány esetben mi 
magunk is a diákok által elmesélt történetekből tanultunk – vagyis az általuk már ismert dolgokból. Ezek a 
koncepciók szervesek, együtt nőnek a diákokkal, és nagyon sokat segítenek a tanultak átadásában és alkal-
mazásában. Minden egyes leírás végén három vagy négy, a koncepcióra vonatkozó tantétel található, amely 
úgy tűnik, segíthet a diákoknak a tanultak megértésében. Ezeket nem közvetlen módon tanítjuk, de fejleszt-
hetők a Gondolkodtató földrajz I. anyagaival és azok órai feldolgozásakor, összegzésekor. Ez a lényege 
az új tanítási készségnek, amelyet fejleszteni kell. Beismerjük, hogy egyes koncepciókban alaposabban ki-
dolgozott gondolatokkal találkozunk, míg másokban nem. Reméljük, hogy Önök és a diákjaik segítenek a 
tantételek számának növelésében és tartalmi elmélyítésében. 

Ok és okozat

Majdnem minden alkalommal, amikor megkérjük a diákokat, hogy magyarázzanak meg valamit, indokol-
janak meg valamit, vagy feleljenek a „Miért?” kérdésekre, akkor az ok-okozati összefüggésre vonatkozó is-
mereteikhez folyamodnak. Általában már azzal elégedettek vagyunk, ha az alacsonyabb teljesítményű diá-
kok néhány okot mondanak, azonban az ok-okozati összefüggés kapcsán sokkal több mindent lehet 
megtanítani a diákoknak.

A brit Kötelező Nemzeti Tanterv szintjeinek leírása megköveteli az ok-okozati összefüggések megértését. 
Például a brit 5. oktatási szint az alábbiakat foglalja magába:

„A diákok… számos földrajzi mintázatot, természeti és társadalom-földrajzi folyamatot írnak le és 
kezdenek el megmagyarázni. … Magyarázatokat adnak arra is, hogy a különböző emberi tevékenység 
milyen módon van hatással a környezetre.”

A brit 8. oktatási szint felé közeledve a tanár számára már nem az jelenti a kihívást, hogy több tartalmat 
adjon át, hanem hogy egy minőségbeli változást indítson el a diákok gondolkodásában és írásában. A leírás 
így hangzik:

„A tanulók meg tudják magyarázni a természeti és társadalmi folyamatokon belüli, illetve a közöttük 
zajló kölcsönhatásokat. Megmagyarázzák a helyek tulajdonságaiban idővel bekövetkező változásokat. … 
A diákok felismerik a környezeti kérdésekhez kapcsolódó okokat és következményeket, valamint a külön-
böző kezelési módok megértéséről is tanúbizonyságot tesznek.” 

Az egyes szintek követelményei sokkal könnyebben teljesíthetők, amennyiben az ok-okozati közötti 
megértést tudatosan fejlesztjük ki. Minden diák meglehetősen sok személyes tapasztalattal rendelkezik az 
ok-okozati összefüggéseket illetően – velük is, családjaikkal és barátaikkal is minden nap történik valami. 

Ok
Az eseményeket előidéző okokat értelmezhetjük a kiváltó tényezőkön és háttértényezőkön keresztül. 
A háttértényezők azok, amelyek lehetővé teszik az események megtörténését. Ezek a tényezők általában 
állandó jellegűek, absztraktak, széles körben elterjedtek és helyi jellegűek. Ezekre általában, mint természet-
földrajzi, gazdasági, társadalmi és politikai tényezőkre szoktunk utalni. A kiváltó tényezők sokkal inkább 
epizodikus megjelenésűek, láthatók és helyhez kötöttek, amelyek következtében valami megtörténik egy 
bizonyos személlyel egy bizonyos napon, egy bizonyos helyen. A gyufa (kiváltó tényező) jó hasonlat erre, 
hiszen hosszan tartó szárazság után (háttértényezők) hatalmas tüzet okozhat a száraz erdőben. Ugyanakkor 
vannak olyan tényezők, amelyek a két tényezőcsoport közé esnek, úgyhogy az tényezők inkább kontinuumként 
írhatók le, mintsem két elkülönülő csoportként. A tehetségesebb diákok könnyebben be tudják építeni a 
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háttértényezőket a magyarázataikba, mivel képesek az absztrakt gondolatok kezelésére is. A kevésbé tehet-
séges diákok a könnyebben felismerhető kiváltó okokra koncentrálnak. Hasznos, ha a magyarázatokat úgy 
építjük föl, hogy a kiváltó tényezőkkel kezdődjenek, és haladjanak a háttértényezők felé, vagy a fordított 
irányba. Azonban a tényezők csoportosítatlan zagyvasága soha nem válik összefüggéssé. A Rejtélyek fe-
jezet alapján jól fejleszthető a kiváltó és a háttértényezők érzékelése és megértése. 

Habár a földrajz java része nem eseményekben gyökeredzik; inkább mintázatokkal és trendekkel foglal-
kozik: – a város határain kívül szaporodó bevásárlóközpontok, a vándorlás, az üdülőhelyek elszaporodása 
a Mediterránemuban, a sarki jégsapkák zsugorodása, vagy az egyre növekvő mértékű emberi beavatkozás 
a vízgyűjtőterületeken. Tehát a magyarázatokban dominálnak a háttértényezők, aminek következtében a 
kevésbé tehetséges diákok nehezebben és kisebb sikerrel értik meg a folyamatokat. A személyes példák 
bemutatása nagyon sokat segíthet, mint ahogyan azt az Életre keltett diagramok fejezetben is láthattuk, 
mivel így az okok kevésbé lesznek absztraktak. 

A sikeres magyarázat másik jellemzője az okok csoportosítása. A Rejtélyek fejezet arra bíztatja a diá-
kokat, hogy fi zikailag is csoportosítsák az információkat, azzal, hogy papírdarabkákat egy helyre tesznek. 
Tehát a Rejtélyek fejezete hathatósan bátorít erre, de emellett az Osztályozás fejezet példái is. 

A kapcsolatok felismerése és megléte alapvető fontosságú egy jó magyarázat során, az egyik pont vezet 
el a másikig. Ez világosan jelenik meg a Történetmesélés mintapéldáiban. 

Okozat
Az okozatok, hatások lehetnek létezőek (már megtörténtek) vagy jövőbeliek (lehet, hogy megtörténnek a 
jövőben). A jövőre vonatkozó folyamatos elmélkedés egy megterhelő kognitív tevékenység, hiszen ehhez le 
kell ellenőrizni a feltételezéseket, és meg kell becsülni az esemény bekövetkezésének valószínűségét.

A hatások lehetnek rövid, közép- vagy hosszú távúak. A rövid távú hatások sokkal helyhez kötöttebben, 
és jobban láthatók és közvetlenül egy jól meghatározható csoporthoz köthetők (a katasztrófa áldozatai). 
A hosszú távú hatások sokkal diffúzabbak, szétterjedtebbek, absztraktak és tartósak. A jövőben bekövetke-
ző, előre jelzett hatások lehetnek: valószínűek, lehetségesek és valószínűtlenek. A hatások, attól függően, 
hogy mekkora volt a okozott változás mértéke, lehetnek gyengék és erősek. A hatások messzehatóak is le-
hetnek, nagy területeket vagy sok embert érintve; illetve lehetnek helyiek is, amennyiben csak egy kis terü-
letet, vagy egy adott embercsoportot érintenek. 

A Kanto földrengés (Osztályozás) és a Baleset a helyi atomerőműben (Képzeletbeli mozi) két olyan 
példa, amelyen keresztül fejleszthető az ok-okozat koncepciójának általános megértése. 

Rendszerek

Egész kötetek jelentek már meg a rendszerekről, de annak ellenére, hogy már nem számítanak szenzációnak, 
valószínűleg meglehetősen fejletlen eszközök. Szoros átfedés van a rendszerek, illetve az ok és okozati ösz-
szefüggések között, hiszen a változást részben úgy is értelmezhetjük, mint a rendszer bemeneti tényezőiben 
történő változás, amely befolyásolja a rendszer felépítését és folyamatait, amely végül a kimeneti tényezők-
ben és a hatásokban bekövetkező változásokat eredményezi. A városok, a farmok, a tájak, az életközösségek, 
a gyárak, a légkör, a közösségek, a homokdűnék és a társadalom, mind-mind rendszerként is értelmezhetők. 

A könyvünk bevezetésében lévő 3. és a 4. oktatási szintre gondolva néhány olyan alapelv jut eszünkbe, 
amelyet a tanulók hatásosan fejleszthetnek:

• a legtöbb rendszernek (nyitott rendszerek) vannak bemeneti és kimenetei tényezői, van szerkezete és 
bennük folyamatok játszódnak le;

• a rendszereknek olyan a szerkezete és olyan folyamatok mennek bennük végbe, amelyek révén alkal-
mazkodnak a környezeti feltételekhez. Ha megváltoznak a bemeneti tényezők, akkor következésképpen 
változások állnak be a rendszer szerkezetében és folyamataiban is. Tehát amennyiben megnövekszik 
a népesség vagy a közlekedés, akkor ezek input tényezői a városnak, mint rendszernek, tehát a város 
is változni fog. Így visszacsatolási hurkok jöhetnek létre;

• amennyiben a bemeneti tényezők stabilak, a rendszer stabilis vagy egyensúlyi állapotba kerül. 

A rendszerek nem igazán jelennek meg a példákban. A Loxley Coppice Farm elveszett állatai (Rejté-
lyek) nyújt némi példát a rendszerek felépítésére és elemzésére, de mivel ez egy emelt szintű érettségi 
(A szintű) példa, kiindulópontnak nem teljesen felel meg. 
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Csoportosítás

A földrajzosok által ez egy kevésbé alkalmazott módszer, de más tudományokban központi fontosságú. 
A csoportosítás alapvető az adatok és információk feldolgozása során, és majd az ezt követő leírás során is. 
Nem kezelünk minden észlelt jelenséget új, illetve különálló információként, hanem a tulajdonságai alapján 
besoroljuk egy csoportba, annak ellenére, hogy általában minden jelenség több tulajdonsággal is rendelke-
zik. Egy bizonyos motoros járműről elmondhatjuk, hogy zöld színű, ferdehátú, Ford márkájú, négy kereke 
van, rozsdás és hátul egy Newcastle United matrica van rajta. A legtöbb ember számára a legfontosabb 
tulajdonsága az, hogy négy kereke van, és hogy autóként regisztrálják. Azonban néhány személy biztosan 
észrevenné a rozsdát vagy a matricát, és biztosan részletesebb csoportokra bontaná tovább az autót. 

• Az osztályba sorolás hierarchikus. A kategóriákat tovább lehet bontani, de össze is lehet olvasztani. 
A Ford gyártmányú autó még tovább bontható a modell és a szín alapján. Az Osztályozás fejezetében 
található kategóriák is tovább bonthatók vagy éppen egyesíthetők. 

• A csoportosításkor használt kategóriák, vagy a bizonyos jelenségek adott kategóriába sorolása attól 
függ, hogy mi a célunk. A célok ugyanis meghatározzák, hogy melyik tulajdonságot vagy jellemvonást 
tegyük meg elsőrendű tulajdonságnak, amit sokszor befolyásol a célunk és a tudásunk. Ezek alapján 
az Északi-tengert tekinthetjük halászatra alkalmas helynek, rekreációs forrásnak, egy vízfelületnek, 
amin át kell kelni, egy nagy ökológiai forrásnak, szemétlerakásra alkalmas tengerfenéknek, attól füg-
gően, hogy a halászhajó hajóskapitánya, a vízisíző, a komphajózási társaság ügyintézője, a tengeri 
ökológus vagy a környezeti mérnök szemszögéből tekintünk rá.

• Tehát az értékek és a nézőpontok fontos szerepet játszanak annak meghatározásában, hogy a csopor-
tosítás folyamata során melyik lesz a legjelentősebb jellemző. Mindig ellenőrizni kell, hogy milyen 
alapon határozzuk meg a csoportokat.

A csoportosítás a könyv számos fejezetét megalapozza, lásd az Osztályozás, Kakukktojás, Rejtélyek, 
a Tény vagy vélemény fejezeteket. Különösen a Tény vagy vélemény emeli ki az értékek és a csopor-
tosítás közötti kapcsolatot.

Földrajzi fekvés

A földrajzi fekvés újra és újra megjelenik a földrajzban, azonban nagyon kevés valós fi gyelmet kap, leszá-
mítva az ipartelepítő tényezőket, ahol még mindig az 1960-as évekbeli, idejétmúlt fogalmakkal bíbelődünk. 
A földrajzi fekvés koncepciójának megértése számos olyan témát vethet fel, amelyek hagyományos körül-
mények között nem kapcsolódnak szorosan a földrajzhoz – ipartelepítés, kiskereskedelemi eloszlási minták, 
ökológiai szukcesszió, egészségföldrajz (egyaránt az egészségügyi szolgáltatások eloszlásának és a betegsé-
gek kitörésének vonatkozásában), bűnözési mintázatok és turizmusfejlődés. 

• Forrás vagy koncentrált elhelyezkedés. Néhány gazdasági, természeti és emberi tevékenység 
észrevehetően közel van azokhoz a forrásokhoz, amelyekre szükségük van. Ez ugyanúgy vonatkozik 
néhány rekreációs formára (siklóernyőzés és szörfözés), az óceáni biomasszára (a halak a feltörő hideg 
víz közelében vannak), mint az ipartelepítésre (fűrésztelepek és cukorgyárak). Kétségkívül az okok 
minden esetben egy kicsit eltérőek.

• Szétszórt elhelyezkedés. Néhány tevékenység sokkal kiegyenlítettebben helyezkedik el. Például az 
iskolák úgy helyezkednek el, hogy ki tudják a lakosságot szolgálni, így a lakosság számával arányosan 
épültek. A strandokon általában meglehetősen egyenletesen oszlanak el a napozó emberek, hogy ele-
gendő helyhez jussanak. A fényért és a vízért versengő növények is egyenletesen oszlanak el. Ugyan-
akkor azt is felismerték, hogy bizonyos esetekben a szétszórt elhelyezkedés a koncentrált elhelyezkedés 
részhalmaza. A fenn említett strand példájára vonatkozóan például a napozók a strand tengerhez 
közeli részére koncentrálódtak.

• A helyszínek kölcsönös vonzása. Számos emberi tevékenység egy helyre összpontosul, mivel 
kölcsönös előnyöket nyújtanak egymásnak, ha egy helyen vannak.

• A távolság okozta nehézségek és a közbelépő lehetőségek gyakran eltorzítják a térbeli mintázatokat, 
így a fent leírt esetek egyike sem valósul meg. 

Sajnos a könyvben nincsenek olyan feladatok, amelyek szorosan kötődnének a földrajzi fekvéshez. 
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Tervezés

A tervezés többet jelent a földhasználati szabályozás rendszerénél, amellyel gyakran hozzuk összefüggésbe 
a kifejezést. A tervezés alapvető emberi tevékenység, amellyel magánszemélyek és egyesületek egyaránt 
foglalkoznak. A tervezés a földrajz számos területén alapvető fontosságú – a városföldrajzban, a gazdaság-
földrajzban, a turizmusban, a kockázatkezelésben és a területfejlesztési kérdésekben.

• A tervezés az egészről és a részekről is szól. A követelményekben meghatározottakat betartva a ter-
veknek a részletekbe kell menniük, ugyanakkor egy összefüggő egészet kell képezniük, ahol az egyes 
részek illeszkednek egymáshoz.

• A tervezés a jövő eseményeinek előrejelzésén alapszik, hiszen a jövő szükségleteinek kielégítése ösztön-
zi arra az embert, hogy tervezzen. Ez a jelen állapot leírásához szükséges alapos adatgyűjtéssel, válto-
zási scenáriók elkészítésével, és a várható és élhető jövőre vonatkozó víziók elkészítésével tehető meg.

• A tervezéssel magánszemélyek és hivatalos szervek is foglalkoznak. Az egyének saját maguk számára 
és általában rövid és középtávon terveznek. A hatóságok nagyobb léptékben terveznek rövid és közép-
távra, illetve olykor hosszú távra is.

• A tervezésnek fi gyelembe kell vennie a jelent. Bármit is tervezünk a jövőre, összhangban kell lennie a 
jelenben létező tényezőkkel. Ez akkor is igaz, ha a házunkat szeretnénk bővíteni, és akkor is, ha egy 
nagyváros számára tervezünk árvízvédelmi rendszert.

Döntéshozás

A döntéshozás egyik legkiemeltebb helyen van a földrajzban, hiszen a döntéshozási feladatok népszerűsége 
egyre nő az A (felvételi) szinten és az érettségi vizsgán is. Anélkül, hogy fi gyelembe vennénk a döntéshozási 
folyamatokat, nehéz megérteni az ember és a környezet között fennálló kapcsolatot. Minél jobban megértjük 
ezt, annál jobban tudjuk alkalmazni a tananyagban megjelenő döntéshozatali forgatókönyvek kapcsán. Ugyan-
akkor ez segíti az értékelést az oktatásban általánosan megjelenő kultúrák és értékek összehasonlításakor is.

• A döntéshozás az értékeken és nézőpontokon alapszik, amely ebből következően bizonyos álláspontok 
meglétét feltételezi. Ezek arra használhatóak, hogy az információt értékelni tudjuk vagy igazoljunk egy 
döntést. Ezt jól bemutattuk a Tény vagy vélemény példáiban. 

• A döntéshozást erősen befolyásolják a bennünk élő képek és a tapasztalatok. Ezekre természetesen az 
attitűdök is hatnak, hiszen irányítják az információk feldolgozásának folyamatát. 

• A hatalmi viszonyok befolyásolják a közös döntéshozást. Bizonyos személyek kezében nagyobb hata-
lom van, amelyet eltérő mértékben használnak fel. Más csoportok kezében kisebb a hatalom, amelyet 
valószínűleg nem tudnak érvényesíteni a döntéshozás során. Ez egyértelművé válik az Sharpe point 
(Rejtélyek) fejezetben. 

• A döntéshozás konfl iktusokat okoz, amelyek megoldására számos módszer alkalmazható:
 Nyers erőszak: a hatalmon lévők egyszerűen a saját akaratukat érvényesítik és „mindent visznek”. 

(Például néhány bányászati, fakitermelő és vízügyi cég nyers erőszakot használt a dél-amerikai indiá-
nok ellen.)

 Enyhítés (a keserű pirula megédesítése): akármilyenek is legyenek a kedvezőtlen hatások, a döntés-
hozók megpróbálják csökkenteni a vesztesekre ható veszélyeket. (Az új út mellett élő háztartásokat 
tereprendezéssel vagy hangszigetelő üvegezéssel próbálják kárpótolni.)

 Zónák kialakítása: lehetséges, hogy a döntéshozás által érintett bizonyos területek egy érdekeltségi 
csoporthoz kerülnek, míg más területek az előzőekkel versenyben lévő érdekcsoporthoz. (Az angol 
Lake District tavainak bizonyos részein engedélyezett a motorcsónak használata, más területein vitor-
lás hajókról és a kenukról gondoskodnak, míg megint más területeket kizárólag a madárvilág számá-
ra tartanak fel.) 

 Időbeli korlátozás: a nap, a hét, vagy az év bizonyos szakaszaiban az egyik típusú felhasználók élvez-
nek prioritást, míg más alkalmakkor más felhasználók használják a területet. (A horgászidőszakban 
néhány hónapig a horgászok használják a folyókat, a kenusoknak más hónapokra engedélyezik a kenuk 
használatát, míg az ívás időszakában a magukénak tudhatják a folyó egészét.)

 Áthelyezés: ha valami megsemmisül vagy elpusztítják, lehet, hogy a nyertesek egy másik területen 
helyettesítik azt egy hasonlóval. (Ha egy lakásépítő cég megsemmisít egy virágokkal teli mezőt, akkor 
lehet, hogy a gyepet áthelyezik máshova, vagy máshol egy új mezőt alakítanak ki.)
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 Kivásárlás: a döntés során vesztesekké vált személyeknek pénzt vagy valamilyen más kompenzációt 
ajánlhatnak fel annak érdekében, hogy ne fejtsenek ki ellenállást. (Azoktól a gazdáktól, akiknek a 
földjeit vízzel elárasztják az új víztartó megépítése során, piaci áron veszik meg a földjeiket.)

Egyenlőtlenség és egyensúly

A tudományokban kulcsfontosságú koncepciónak számít az egyensúlyra törekvés és az egyensúlyi helyzet, 
hiszen segítségével a természeti környezetben történő események legnagyobb része megmagyarázható. 
Mindez a földrajzra is igaz. A vándorlást az egyenlőtlenség okozza, legyen szó akár valós vagy képzelt egyen-
lőtlenségről, amely a szabadságon vagy elnyomáson és a gazdasági különbségeken alapul. A bűnözés csak 
részben tudható be az egyenlőtlenségnek, de egészen biztosan szorosan kapcsolódik a foglalkoztatottság 
változásaihoz. A légköri nyomás egyenlőtlenségei következtében fújnak a szelek. A folyók az energia 
kiegyenlítetlensége miatt vannak mozgásban. Ha a felszín emelkedik, a folyók bevágódnak annak érdekében, 
hogy egy új egyensúlyi helyzetbe kerüljenek. Ugyanez elmondható az egymással telephelyekért vagy piacért 
versenyző iparágakra is. 

• A kiegyenlítő mozgások (például az emberek, a víz és az energia ilyen jellegű mozgásai) arra töreksze-
nek, hogy kiegyenlítsék a különbségeket.

• A súrlódás általában lassítja a kiegyenlítődés folyamatát és belső hátráltató erőként lép fel. Például az 
emberek gyakran a családi és érzelmi kötődéseik, vagy az újtól való félelem miatt nem vándorolnak 
el. A súrlódás késleltetheti a földcsuszamlásokat. A cégek nem költöznek új telephelyre, félve az új 
kihívásoktól.

• Az emberek által egyes helyeken beiktatott korlátozások szintén a kompenzációs mozgások ellen hat-
nak. Például Kínában korlátozzák a migrációt, hogy ezzel megelőzzék az urbanizációs robbanást. 
A mérnöki beavatkozásokat arra használjuk fel, hogy olyan hirtelen tömegmozgásokat gátoljanak meg, 
mint a földcsuszamlások. A nemzeti parkok néhány területén a közlekedés irányításával próbálják 
megelőzni a törékeny területek túlhasználatát és az utak zsúfolttá válását.

Fejlődés

Sok vita folyik a fejlődés értelmezéséről. Szerintünk a személyek és a közösségek életminőségének szem-
pontjából kellene megközelíteni a témát. Hasznos ötleteink lehetnek, ha nem zárkózunk el a fogalom meg-
vitatásától. Annak érdekében, hogy eszmecserébe kezdjünk (és megengedjük magunknak a bizonytalansá-
got) az alábbiakat mutatjuk be.

• Az életminőség és az emberi jogok összefüggésben állnak egymással. Milyen mértékben rendelkeznek 
jogokkal az emberek az ételhez, vízhez, munkához, oktatáshoz, orvosi ellátáshoz, otthonhoz, demokrá-
ciához, a szólás szabadságához és az elnyomás alóli felszabaduláshoz? Ezek közül melyik a legfontosabb?

• Vajon az életminőség kultúrafüggő? Vajon a fent említett jogok minden kultúrára vonatkoznak? Vajon 
az iszlámot vagy a bennszülött kultúrákat ugyanolyan normák mentén kell-e megítélni, mint a nyu gati 
kultúrát?

• Milyen mértékben lehet és szabad az olyan tényezőket, mint a boldogság, harmónia, egyenlőség, tár-
sadalmi kohézió és spiritualitás fi gyelembe venni az életminőség megítélése során?

• A fejlődést az ökológiai és társadalmi fenntarthatóság szempontjából is meg lehet becsülni. 
Habár a Lázadások Los Angelesben és A turizmus életciklus modelljének példáiban nem hangsúlyoztuk ki 
ezt az irányvonalat, ezek a mintapéldák alkalmasak arra, hogy az óra részeként, a tapasztalatok megvitatá-
sa során új meglátásaink szülessenek a fejlődésre vonatkozóan.

******

Ez a könyvet nem azért írtuk, hogy a fenti koncepciók szerint dolgozzuk ki a módszereket, hanem azért, 
hogy arra bátorítsuk a tanárokat, használjanak kihívást jelentő módszereket.

Reméljük, hogy az általunk fontosnak vélt koncepciókra alapozott kis „kitérő” ösztönzőleg hat azokra, 
akik egy új földrajzos tanterv felépítésén gondolkodnak, és a bemutatott módszereket építőkockánként 
használják a munka során.
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Második melléklet: Szakemberképzés

A könyv során találkozhattunk számos utalással arra, hogy a módszerek hatékony alkalmazásához elkerül-
hetetlen a tanárok továbbképzése és fejlesztése. Lehet, hogy Ön már személy szerint is találkozott a mód-
szereink alkalmazásának nehézségeivel, vagy akkor tapasztalta ezeket, amikor kollégáit próbálta meg rábe-
szélni a módszerek használatára. Meg kell említenünk, hogy az osztálytermi foglalkozások változásait nem 
egyszerű elérni, bizonyos érzelmi „költséggel” járnak (Leat, 1993; Rich, 1993). Az újszerű gyakorlatok be-
vezetése során az addigi szakértők ismét viszonylag újonccá válnak. A magabiztosságunk gyakran meginog-
hat, és azt érezhetjük, nincsenek meg a szükséges készségeink, mivel felborul a megszokott rutinunk. Az óra 
és az osztály kiszámíthatatlanná válik. Elkeserítő, hogy sokan arról számoltak be, hogy számos újszerű ötlet 
azért bukott meg, mert a tanárok nem kapták meg azt a szükséges támogatást, amely a változások kivitele-
zéséhez szükséges lett volna. Sokan jutottak arra a konklúzióra, hogy „Nem létezik tananyagfejlesztés a 
szakemberek továbbképzése és fejlesztése nélkül”. 

A könyv első kiadása óta a Newcastle-i Egyetem Gondolkodási Készségek Kutatócsoportjának a tevé-
kenysége leginkább annak kiderítésére összpontosított, hogyan lehet a tanároknak és az iskoláknak segíte-
ni abban, hogy sikeresen taníthassák a gondolkodást. A Hegynek felfelé görgetjük a köveket című cikk (Leat, 
1999) kiemeli azokat az általános korlátokat, amelyekkel a tanárok a kivitelezés során találkoztak:

• Az iskolák (tanárokra és diákokra egyaránt kifejtett) szocializáló hatása arra ösztönzi a tanárokat is és 
a diákokat is, hogy a tradicionális, „normális” viselkedési mintákat kövessék.

• A megszokott, rutinszerű viselkedési minták és a szakmai tudás, amelyet az órák problémamentes 
levezetése érdekében kifejlesztettünk magunkban, gyakran ahhoz már nem elegendőek, hogy jól gon-
dolkodni is megtanítsuk a diákokat. Például lehet, hogy változtatnunk kell a kérdésfeltevési szokásain-
kon, például a főként zárt kérdéseket át kell alakítani nyílt kérdésekké. Minden változtatás nehéz.

• A tanárok általában olyan formában ismerik a tantárgyukat, ahogyan az a munkatervekben, tanter-
vekben és a könyv oldalain vannak, azonban sokszor nem ismerik a tantárgy emögött rejlő szerkezetét 
– például a „nagy” koncepciókat. 

• Mindannyiunknak vannak elképzelései a tanításról, de néhány tanár esetében ez nincs összhangban 
a gondolkodás tanításának alapelveivel és gyakorlatával. Egy példa lehet erre a nézet, miszerint a diá-
koknak írásban kell megoldani a tankönyv feladatait, egyébként „nem végeznek munkát”.

A Kutatócsoport számos iskolával és oktatási hatósággal dolgozott együtt (pl. Nort East School Based 
Research Consortium − Északkeleti Iskolai Kutató Konzorcium; Northumberland Humanities Network − 
Northumberlandi Humán Hálózat). Az interjúk, terepi jegyzetek, a tanári naplók bejegyzései és a szakmai 
ülések alapján számos fontos alapelv körvonalazódott:

• A tanároknak kísérletezniük kell az osztályban, viszont biztonságban is kell érezniük magukat a kí-
sérletek során. Az új ismereteket nem lehet csak úgy egyszerűen a tanárok kezébe adni. Csak hasz-
nálat közben lehet megtanulni őket. A tanítva tanulás folyamata valamilyen módon strukturált kell 
legyen, hogy a tanárok tanulhassanak is belőle, és ne kelljen időt pazarolniuk az eredménytelen kí-
sérletekre.

• Az iskolán belüli és az iskolán kívüli hálózatok (csoportok) előnyei felbecsülhetetlenek, de a leghasz-
nosabb előnyök közé sorolhatók a praktikus tanácsok, érzelmi támogatás, közös nyelv, fokozott mo-
tiváció, valamint az ötletek és források kicserélése. A hálózatok támaszt nyújtanak.

• Hatásos eredmények érhetők el, ha a tanárokat olyan továbbképzésben részesítik, ahol elhajíthatják, 
hogyan tanítsák meg a diákokat gondolkodni. Ha a továbbképzést végző személyek már ki vannak 
képezve, a tantárgyak közötti továbbképzések sikeresebbnek bizonyultak, mint az egy tantárgyon 
belüli. A tantárgyon belüli továbbképzések valószínűleg akkor működnek jobban, ha több iskola taná-
rai is jelen vannak.

• Akár részt vettek a tanárok képzésen, akár nem, felvehetik az óráikat videóra, majd kielemezhetik 
magukat. Az elemzés során nyert információk felérnek egy alapos szakemberképzéssel.

• Az iskolai felsőbb vezetők támogatása és bevonása elengedhetetlenül fontos a könyvünk bevezetésének 
2. szintjétől megvalósuló gondolkodási módok tanítása során.
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• A tanároknak és hálózataiknak kapcsolódniuk kellene külső intézményekhez (például a felsőszintű 
oktatási intézményekhez, tanácsadói intézményekhez, iskolafejlesztési projektekhez). Így a tanárok 
bekapcsolódhatnak a kutatásokba és olyan gondolatokkal ismerkedhetnek meg, amelyeknek köszön-
hetően szemléletmódjukban és gyakorlati tudásukban is fejlődhetnek. 

• A gondolkodás tanítására való összpontosítás nem tekintendő új kezdeményezésnek. Jelentős iskolai 
fejlődés akkor érhető el, ha az órai oktatás és tanulás minőségére összpontosítunk. A gondolkodás 
tanítása lényegesen hozzájárulhat az írni-olvasni tudás fejlődéséhez,  javíthatja az állampolgári tuda-
tot, megteremtheti az elégedetlenség és a motiváltság egyensúlyát, javíthatja a tanulási módszereket, 
növelheti a kihívásokat, fejlesztheti a kulcsfontosságú készségeket és hozzájárulhat a tudományos 
fejlődéshez. Ehhez csak arra van szükség, hogy összefüggésekben gondolkodjunk.

Szakmai tanulóközösségek

A The Times magazin 2001. júliusi Oktatási mellékletének főcíme szerint a fi atal tanárok azért menekülnek 
el a tanári pályáról, mert úgy érzik, a feljebbvalóik fenyegetik őket, ha nem érnek el bizonyos célokat, holott 
nem kapják meg a szükséges támogatást. Amennyiben ez az észrevétel jogos, akkor egyértelműen rámutat 
arra, hogy változtatni kell az oktatás jelenlegi irányán, és az iskolákat szakmai tanulóközösségekké kell át-
alakítani. 

A „Tanulás és tanítás – a szakma fejlesztési stratégiája” (DfEE, 2001) mutat rá arra a tényre, hogy a 
tanárok „a munka során” akarnak tanulni. A stratégia kifejti, hogy amikor a tanárokat megkérdezték, hogy 
mely tevékenységek voltak legnagyobb hatással az órai munkára, elsősorban két dolgot említettek:

1. Tanulás más tanároktól, vagy más tanárokkal együtt, saját vagy más iskolában:
• Más kollégák tanítási módszerének megfi gyelése és megtárgyalása;
• Iskolai fejlesztési problémákra vonatkozó közös vizsgálat elvégzése;
• Részvétel továbbképzéseken és tanácsadási programokon.

2. Részvétel speciális készségterületek fejlesztésével foglalkozó minőségi képzésen, ahol kitűnő oktatási 
segédanyagot kaphatnak, illetve ami közvetlenül támogatja, hogy a tanárok a képzésen tanultakat az 
osztályteremben is tudják hasznosítani.

Továbbá a tanulmány azt is kiemeli, melyek azok a körülmények, amelyek hozzájárulnak a tanári munka 
sikeresebbé tételéhez:

• Lehetőség arra, hogy a tanárok elgondolkodjanak és reagáljanak;
• Lehetőség arra, hogy a tanárok megértsék az új ötletek mögött húzódó ésszerű magyarázatokat;
• Folyamatos és támogatott lehetőség arra, hogy a tanárok új ötletekkel és megközelítésmódokkal kí-

sérletezzenek;
• A vezetőtanárok és a munkaközösség-vezetők támogatása, valamint szélesebb tanári hálózatokba való 

bekapcsolódás.

Tapasztalataink szerint ezektől a tényezőktől függ, hogy a gondolkodásra való tanítás mennyire lehet sike-
res. Reméljük, szívesen fogadják!

Órai megfi gyelés

A tanárok szakmai továbbfejlődésével kapcsolatos egyik legfontosabb változás az órai megfi gyeléseket ille-
tő hozzáállás megváltozása lenne. A teljesítményrendszer bevezetésével több tanórát is meglátogatnak és 
megfi gyelnek a vezetőtanárok. A megfi gyelések végén általában elhangzik egy értékelés, esetleg valamilyen 
visszajelzés arra, miben kellene fejlődnie a tanárnak. Azonban viszonylag kevés tanár vallotta azt, hogy a 
megfi gyelések és értékelések segítséget jelentettek volna számukra a tanításban. 

A 191. oldalon lévő ábra egy gondolkodást tanító óra megfi gyelési tervéhez nyújt alapot. Ezt a megfi gye-
lési tervet, vagy ennek alapján elkészített másik ütemtervet oda lehetne adni azoknak a felügyelő vezetőta-
nároknak, akik az órai megfi gyeléseket végzik, ami az ellenőrzési folyamat jobb átláthatóságát biztosítaná 
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a tanárok számára. Ennek olyan eredménye is lehet, hogy az ellenőrzést végzők elkezdenek foglalkozni és 
belemélyedni a tanárok eligazításába. A listákat használhatnák a továbbképzést vezető tanárok, vagy akár 
alkalmazhatnák a tanárok is, amikor tapasztaltabb kollégáik óráit fi gyelik meg, vagy akár önmagunk meg-
fi gyelésekor az óránkról készített videók megnézése során. 

Úgy lehetne összefoglalni ezt a megközelítésmódot, mint egy alulról induló kezdeményezést, amelyet a 
felsőbb szint is támogat. Michael Fullan kitűnő, a Változás és változtatás – A folytatás című könyvében 
teljes képet nyújt a változtatásmenedzsmentről.

A 182. oldalon lévő diagramon látható néhány következtetés. A diagram szerint a gondolkodási készsé-
gekkel foglalkozó óráknak több szinten is lehetnek eredményei. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a szakmai gyakor-
latnak több szintet és korlátot kell átlépnie, amihez éleslátásra, motivációra és forrásokra van szükség. 
A diagram hátránya, hogy azt sugallja, hogy a tanár fejlődése és a végeredmények egyenes arányban állnak 
– természetesen nem ilyen egyértelmű kapcsolatról van szó. A diagram csak a szakemberek fejlesztésének 
fontosságára szeretné felhívni a fi gyelmet.

Egy másik modell látható a 191. oldali ábrán. Ezt a modellt egy olyan beszámolóból vettük át, amelyet a 
diákok számolókészségét jól fejlesztő tanárokról írtak (Askew et.al. 1997), de szerintünk szélesebb körben 
is alkalmazható. A modell segítségével magyarázható el, hogy a leghatékonyabb tanárok mitől váltak haté-
konnyá. A hatékonyság a saját meggyőződésük, a tanításra vonatkozó ismereteik, a tanítási gyakorlatuk és 
a diákok magatartása kölcsönhatásának eredménye volt. A modellben látható külső és a belső körök kö zötti 
hely az egymásra-hatások és a változások zónája. Ennek a könyvnek lehetséges használati módjai és a ben-
ne lévő irányzatok kivetíthetők erre a modellre. Azt feltételezzük, hogy a tanításra vonatkozó nézeteink ál-
talában összefüggenek azzal, ahogyan gondolkodni tanítunk. Ezt a könyvet a „megközelítésmódok ismere-
te” kategóriába is lehet tenni, ami pozitívan hat a tervezési ismereteinkre, tudásunkra és valószínűleg 
megerősíti a nézeteinket is. Úgy tervezzük, hogy az órán az anyag egy részét használjuk fel, és hozzáigazítjuk 
a saját tanítási gyakorlatunk szempontjait, mondjuk azáltal, hogy megengedjük a diákoknak, hogy szellemi 
küzdelmet folytassanak egy nyitott feladattal, anélkül, hogy túl részletes utasításokat adnánk a megoldás 
módjára. A diákok nagyon belemerülhetnek a feladatba, élvezve a kihívást és azt is, hogy elmondhatják az 
ötleteiket. Tehát a diákoknak pozitív a visszajelzésük, és ez a visszajelzés pozitívan hat a tanításunkra, ter-
vezési tapasztalatainkra és a meggyőződésünkre is. Ennek ellenére, ha megkérdezzük a diákokat, hogyan 
oldották meg a feladatot, üres tekintetek és csend lesz úrrá az osztályteremen. Ez lehet, hogy elbizonytalanít 
minket abban, hogy megpróbáljunk változtatni a tanítási gyakorlatunkon. Ellensúlyozásként, gondoljunk 
egy olyan tanárra, aki meggyőződéséből adódóan kevésbé nyitott, vagy kevésbé rokonszenvezik a gondol-
kodás tanításával. Az ő tervezési ismeretei és a tervezési gyakorlata nem változik. Anélkül mutat be egy új 
témát, hogy gondolkodna rajta vagy túl nagy jelentőséget tulajdonítana neki, a diákok pedig kellemetlenül 
érzik magukat az ismeretlen követelmények és a kialakuló zavar miatt. A visszajelzés a tanár irányába ne-
gatív, a diákoknak nincs késztetésük és energiájuk, ami elindítaná a gondolkodásukat vagy a gyakorlati 
készségeik fejlődését, így a változtatás kísérlete kifullad és a status quo visszatér.

A modell jelentősége, hogy a továbbképzés, az együttműködés és a hálózatokba történő bekapcsolódás 
hozza működésbe a nyilakat. A nyilak jelenítik meg az értelmes szakmai fejlődést, amitől az óra egy kihívá-
sokkal teli, hatékony tanulókörnyezetté válik. A szakmai továbbképzés, az együttműködés és a hálózatok 
megléte arra is utal, hogy a tanárok érzelmi támogatást kapnak a jó tanácsokból, a „szikrázó” ötletekből, az 
értékes visszajelzésekből és egy kis vidámságból. Mindennek egy olyan iskolai környezetben kell megtör-
ténnie, amely támogatja az új módszerek fejlesztését, vállalja az órai változások ésszerű kockázatát és kuta-
tást folytat a tanításra és tanulásra vonatkozóan. Az iskoláknak a tanulással kellene foglalkozniuk.
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A hatékony tanítási gyakorlat fejlődési modellje

(Askew et al., 1997 alapján)

A nyilak a 
 potenciális  pozitív 

 fejlődést jelzik

a diákok 
tanulása 

és teljesítménye

a diákok 
reagálása

a tanár 
tantermi 
munkája

a diákok tanulási 
szokásai

a diákok 
tudása

kitűnő szakmai 
teljesítmény

a legjobb 
tanítási mód

a tantárgy 
ismerete

a megközelítésmódok 
és  előadás-technikák 

ismerete

a tanár 
meggyőződései

a tanár 
tervezési 
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A Gondolkodtató Földrajz tíz fi atal, a Newcastle-i Egyetem pedagógia poszt-
graduális képzésében részt vevő tanár munkájának eredménye. A kötet 
Bevezetőjében a szerzők hangsúlyozzák, hogy „a könyv a földrajzról szól, 
de egy más szemszögből, mint megszokhattuk”, valamint, hogy az volt a 
céljuk a kötet megírásával, hogy segítsenek elszakadni attól a nézőponttól, 
mely szerint a földrajz egy nagy adag tudás, amit egyszerűen csak át kell 
adni a diákoknak. A szerzők azoknak a tanároknak szeretnének segíteni, 
akik nem akarják, hogy a tanítványaik unatkozzanak, és motiválatlanok 
legyenek - ehelyett arra kívánják bátorítani őket, bátran tegyenek fel kér-
déseket, és legyenek képesek az önálló tanulásra. A könyv tehát a szakmai 
fejlődésről is szól; olyan új módszereket mutat be, amelyek megkívánják a 
tanároktól, hogy kockázatokat vállaljanak annak érdekében, hogy óráikat 
még érdekesebbé tegyék.

A bemutatott módszereket a gyakorlatban is kipróbálták, és azok átmen-
tek a mindennapi iskolai gyakorlat próbatételein is. A bennük foglalt szak-
mai tartalom igen színvonalas, és számos témakörben és iskolatípusban 
felhasználhatóak a hetedik osztálytól a tizenharmadikig. A könyvben a 
módszereket kipróbáló szerzők részletesen leírják próbafoglalkozásokon 
szerzett tapasztalatait, hogy segítsenek elkerülni a buktatókat, és hogy a 
tanárok felkészülhessenek az órákon felmerülő problémák megoldására. 
A kötet második része arra buzdítja az oktatókat, hogy saját szakmai kész-
ségeik és diákjaik tanulási készségeinek fejlődése érdekében próbálják meg 
továbbgondolni a bemutatott ötleteket. Ezzel kapcsolatban némi elméleti 
hátteret is kapunk a tanulásról és tananyagfejlesztésről, ami segíthet meg-
alapozni a gondolkodás tanításához kapcsolódó tanterv- és tananyagfej-
lesztést. A szerzők hatékonyan ötvözik a földrajzot és a pedagógiát, valamint 
az oktatás szakmai oldalát.

A bemutatott megközelítések újszerűek és rendkívül értékes hozzájáru-
lást jelentenek a földrajztanári eszköztárhoz. A mellékelt segédanyagok 
fénymásolhatóak. A mintafeladatok címei érdekesek, fi gyelemfelkeltők, 
mint például „Képzeletbeli mozi” vagy „Életre keltett grafi konok”. Az ezek-
hez párosuló, gondosan összeállított szakmai anyag leköti és kihívás elé 
állítja a diákokat. A bemutatott példák, amelyek tematikusan és földrajzilag 
egyaránt széles körűek, a földrajz és más tantárgyak nagy koncepcióihoz, 
fontos fogalmaihoz kapcsolódnak.
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