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Bevezetés

Ez a könyv, éppúgy mint, a David Leat által szerkesztett Gondolkodtató föld-
rajz I. (Gf I), a tanítás színvonalának javítását szolgálja. Az első könyv beveze-
tőjében határozottan kifejeztük, hogy célunk a földrajz tantárgy érdekesebbé 
tétele, és a diákok tanulási folyamatának segítése. Olyan feladatok elé szerettük 
volna állítani őket, amelyek meglepőek, gondolkodtatóak, kérdésfeltevésre ösz-
tönöznek és következésképpen a tanárokat is meglepik, gondolkodtatják és kér-
désfeltevésre ösztönzik.

Számos esemény történt már az első könyv megjelenése óta, közülük három 
különösképpen említést érdemel:

1. Sok tanár (beleértve a kezdő tanárokat is) megvásárolta az első könyvet, a 
tanórák érdekesebbé tétele érdekében kipróbálta a módszereket. Ezzel el-
indult azon a személyes és szakmai fejlődési úton, ami a tanulók tanulási 
folyamataira koncentrál. Ezt a tendenciát támasztja alá az angliai Oktatá-
si és Foglalkoztatási Hivatal Gondolkodásra nevelés című kutatási jelen-
tése (McGuinness, 1991). A jelentés ráirányította a fi gyelmet arra, hogy 
azon túl, hogy tanterv szerint mit tanítunk, arra is oda kell fi gyelni, hogy 
a „diákok hogyan tanulnak és a tanárok hogyan avatkoznak be a tanulási 
folyamatba”. A McGuinness jelentés azt is tisztázta, hogy a tanterv nem 
nélkülözheti a tanárt, a sikeres megvalósítás határozott pedagógiát és a 
gondolkodásra nevelés megfelelő tanári támogatottságot igényel, hogy 
„gondolkodó osztályok” alakulhassanak ki. A Gf I tekintetében ez azt je-
lenti, hogy a Gf I módszerek sikeres tanórákat eredményezhetnek, de ehhez 
a tanároknak tisztában kell azzal lenniük, hogyan és miért fejlesztik a gon-
dolkodást. Ez az, amiért minden egyes stratégiát egy Logikai alapok 
című fejezettel vezetünk be.

2. Ismét módosították a brit Nemzeti Tantervet. Az új tanterv minden tan-
tárgy esetében kötelezővé teszi a gondolkodás fejlesztését, amelyhez a 
következő képességek tartoznak: az információfeldolgozás készsége, 
magyarázó és következtető készség, kérdezés (vizsgálat) kész-
sége, a kreatív gondolkodás készsége, és értékelési készségek. 
Ezekről bővebben az 1. mellékletben lesz szó. A gondolkodás fejlesztése 
nem feltevéseken, hanem kutatási eredményeken és bizonyítékokon alap-
szik, és ezentúl nem lehet pusztán választható, opcionális módszertani 
lehetőség. A kényszer nem mindig visz előre. Valószínű, hogy néhány ta-
nárnak nehézséget fog jelenteni, hogy a bevett szakmai eljárásmódokon 
változtasson.

3. Nagy-Britanniában az Oktatási és Szakképzési Minisztérium bevezette az 
ún. 3. Oktatási szakasz nemzeti stratégiát, ami magában foglalja a 
nagy horderejű, folyamatos szakmai fejlődést szolgáló ún. Az alapozó 
tárgyak tanítása és tanulása című elemet. Ez az alkotóelem a legjobb 
gyakorlat (best practice) módszerét szorgalmazza, ami emeli a tanítási-
tanulási folyamat minőségét és növeli a tanulók teljesítményét. A gondol-
kodás fejlesztése a Megismerés és tanulás című alkotóelembe is mélyen 
beágyazódik. A Gondolkodtató földrajz I–II. módszerei kiegészítik a Ter-
vezés és értékelés, Tanítási repertoár és tanulásszervezés té máit 
is. A módszereket egyre többször alkalmazza a többi tantárgy is a teljes 
tantervük során.

4foldrajz_gondol_2-2.indd   54foldrajz_gondol_2-2.indd   5 2011.03.28.   21:27:212011.03.28.   21:27:21



Bevezetés6

A gondolkodás fejlesztése tehát egyre inkább a fi gyelem középpontjába kerül. 
Ami még inkább kihívást jelent, és még jobban az élvonalba emeli, az egyrészt a 
következetesebbé tételére irányuló igény, másrészt a segítségével létrejövő szak-
mai fejlődés. Hogyan lehet hatékonyabban és jobban alkalmazni mind a tanárok, 
mind a diákok részéről? Az első könyv bevezetésében négy felhasználási szintet 
javasolt, amelyeket röviden felvázolunk. Míg az első két szint mindig tökéletesen 
megfelelő, a 3. és 4. szint is egyre sürgetőbb szükséggé válik. A 11–14 évesekre 
vonatkozó brit 3. Oktatási szakasz nemzeti stratégiájának Alapozó 
tárgyak tanítása és tanulása programja e területeket célozza meg, és hasznos 
a középiskolában is.

Használati szintek
1. szint: A mintafeladatok és a fénymásolható anyagok szintje. Ezek azt a 

célt szolgálják, hogy érdekessé és kihívást jelentővé tegyük az órákat.
2. szint: Az összes módszer rugalmasan kezelhető, különböző korú és ké-

pességű diákok esetén, beleértve a tehetséges tanulókat is. Minden egyes 
módszert olyan példákkal szemléltetünk, amelyek témája és az érintett 
korcsoportok is tág határok között mozognak. Számos mintafeladat, mini-
mális módosításokkal, sikerrel használható az általános iskola felső tago-
zatán, valamint középiskolában, sőt az emelt szintű érettségire készülés 
közben is. Bízunk benne, hogy a legtöbb tanár más témához is használni 
tudja a feladatokat, és alkalmazni tudja a módszereket. A továbbképzések 
visszajelzései alapján bebizonyosodott, hogy sokan ezt teszik, méghozzá 
meglehetősen ötletesen.

3. szint: A fentieken túl az óra plenáris (a teljes osztály részvételével tör-
ténő) fázisaiban elkezdjük alkalmazni A tapasztalatok megvitatását, 
amivel elérjük, hogy a diákok a gondolkodásukról beszéljenek. A gondol-
kodásról gondolkodást és beszélgetést meta kogní ciónak nevezzük. E fo-
lyamat során a diákok kezdenek rálátni a gondolkodásukra és a tanulási 
folyamataikra, valamint explicit tudást szereznek a főbb földrajzi kon-
cepciókról, mely más összefüggésekbe is sikerrel átvihető (transzfer). 
Elismerjük, hogy a tapasztalatokat nagyon nehéz jól megvitatni, főként 
legelőször. Előfordulhat, hogy a tanár úgy érzi magát, mint kezdő korában. 
Ez részben azért lehetséges, mert mi magunk sem igazán gondolkoztunk 
el a gondolkodásunkon, valamint nem fejlesztettük ki azt a szókincset, ami 
szükséges a beszélgetéshez (lásd a Mellékleteket).

4. szint: A 3. szinten túl az oktatáspolitika tanterv- és munkaerő-fejlesztés-
re vonatkozó területéhez érkezünk. A gondolkodásfejlesztés valóban haté-
konnyá tételéhez szükség van arra, hogy olyan tanítási szemléletté váljon, 
amit nem csupán egyetlen szaktanár vagy munkaközösség támogat. Szük-
ség lenne arra, hogy az egész iskola egységes képzési tervét megváltoz-
tassák, például a gyakorlat és az elmélet illeszkedjen az értékeléshez és 
tudáshoz. Egyre több iskola hozza meg a döntő lépést és a gondolkodás 
fejlesztését helyezi az iskolafejlesztési terv középpontjába.

A színvonal javítása
A Gondolkodtató földrajz I. módszerei érdekessé teszik a tanóráinkat és hasz-
nosak a diákok számára. De nem tekinthetők csodaszernek, és nem helyettesít-
hetik a bevett gyakorlat formáit, pusztán annak kiegészítői. Az előfutárai – a brit 
CASE (természettudomány) és a CAME (matematika) projektek – hasznot ko-
vácsolnak a földrajzéhoz képest lényegesen nagyobb tantervi órakeretükből, 
valamint könnyebb felismerni az alkalmazott módszerek hatását. Kutatási ered-
mények igazolják, hogy azok a diákok, akiket a gondolkodás fejlesztésével oktat-
tak, jobban teljesítenek, mint azok, akiket nem. A Gondolkodtató földrajz I. 
munkacsoport egyik tagjának legújabb felmérése szerint, a különböző iskolák 
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Bevezetés 7

osztályai közül ott jobbak az eredmények, ahol nagyobb intenzitással foglalkoz-
tak a gondolkodás fejlesztésével (Chapman, 2001). A gondolkodásfejlesztés azo-
kat a képességeket fejleszti, melyek a tanterv más területein is alkalmazhatók. 
Ezért a Gondolkodtató földrajz hozzájárul a hasznosítható tanulási képességek 
készletének kialakításához, ugyanakkor haszonélvezője is ennek. A Gondolkod-
tató földrajz munkacsoport munkája iránti országos érdeklődés megerősíti azt 
a meggyőződésünket, hogy a módszerek segítenek jobb földrajzosokat képezni, 
mivel a diákok jobb gondolkodókká és jobb tanulókká válnak.

A brit Oktatási és Foglalkoztatási Hivatal színvonalemelésre irányuló szám-
talan kezdeményezése között a gondolkodás fejlesztése olyan, ami célul tűzi ki 
annak elemzését, hogy a diákok hogyan gondolkodnak és tanulnak, és ezt a 
tudást tudatosan meg is osztja velük. A Gondolkodásfejlesztés sokkal inkább 
arra koncentrál, mi az, amit a diákok önmaguk érnek el, és nem arra, mi az, amit 
a tanárok tanítanak meg nekik. Számos más kezdeményezéssel ellentétben, a 
Gondolkodásfejlesztés meglehetősen költség hatékony.

A tanulás értékelése
A diákok mindennapi értékelése „sorozatos összegző” jellegű, azaz, közvetlenül 
a feladat elvégzése után értékeli egy vagy több munkafolyamat eredményének 
minőségét, és informálja a diákokat a munkájukról. A tanulás értékelése ettől 
sokkal többet kíván tőlünk. Annak érdekében, hogy a diákok jövőbeli előmene-
telét támogassuk, nekünk sem és nekik sem csupán azt kell megérteni, hol hi-
báztak, hanem azt is, miért (diagnosztikus szerep) és hogyan. Segítenünk kell 
nekik, hogy jobban teljesítsenek (formatív válasz). 

A Gondolkodtató földrajz módszerei a tanulás folyamatára koncentrálnak, 
ezért segítik megértenünk, hogyan gondolkodnak és dolgoznak a diákok. Erre a 
tapasztalatok megvitatása a legalkalmasabb, melynek során a diákok azonnali 
visszajelzést kapnak az érveléseikre és válaszaikra. Ennek következtében sokkal 
egyértelműbbé válnak a diákok tanulási folyamatait fejlesztő megközelítések. 
Ezért kritikus gondolkodókká válnak, akik jobban tudják „vállalni a felelősséget 
a saját tanulásukért” és „önálló tanulókká” válnak – az idézőjelbe tett kifejezések 
azonban csak akkor nyernek értelmet, ha a diákoknak van arról fogalmuk, hogy 
mit tudnak felelősséggel és önállóan elvégezni.

Ahol a módszerek különösen hasznos értékelési lehetőséget biztosítanak, ott 
a mintapéldákon keresztül bemutatjuk, hogyan kell őket használni.

A Gondolkodtató földrajz tantárgyközi kapcsolatai
A földrajz nagymértékben hozzájárulhat azoknak a képességeknek a fejlesztésé-
hez, amelyek a többi tantárgynál is jól hasznosíthatók. A szaktanárok rendelke-
zésére áll számtalan szakirodalom és tantárgyi útmutató arra, hogy a földrajz 
segítségével hogyan neveljenek nemzeti öntudatra, de azt is érdemes kiemel-
ni, hogy számos a Gondolkodtató földrajz stratégiáinak – főként azoknak, melyek 
döntéshozatalt is magukba foglalnak – központi eleme az információ-szer-
zési és kommunikációs készségek fejlesztése, a munkában való rész-
vételre nevelés és felelős cselekvésre nevelés fejlesztése.

Néhány módszer önálló munka keretében is alkalmazható, azonban mi ha-
tározott támogatói vagyunk a csoportmunkának, és hiszünk abban, hogy a cso-
portmunka beszélgetései fontos szerepet töltenek be a tanulásban. A beszéd és 
a csoportmunka központi szerepét bemutattuk a Gondolkodtató földrajz I. 
könyvben (lásd a 178–179 oldalak). A közös munka és a kommunikáció a 
brit nemzeti tanterv két olyan kulcsképessége, melyek a Gondolkodtató föld-
rajz módszereinek alapját képezik. Azoknak a tanároknak, akiknek valamilyen 
oknál fogva nincs elég önbizalmuk a közös beszélgetés levezetéséhez, át kell 
nézniük a Csoportos beszélgetés irányítása modult (lásd a brit 3. Oktatási 
szakasz nemzeti stratégia: Műveltség a tantervben című alkotóelemének 
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Bevezetés8

7. modulját − DfES, 2001). Számos, a Gondolkodtató földrajz köteteiben bemu-
tatott módszer olyan feladatok elé állítja a diákokat, melyek problémamegol-
dást igényelnek földrajzi témák és a diákok feladatmegoldási módszerei szem-
pontjából is. A saját (diákoké) tanulás és teljesítmény fejlesztésére vonat-
kozó kulcsképesség a Gondolkodtató földrajz egyik alapelve. A gondolkodásról 
való gondolkozást, vagy más szóval a metakogníciót áttekintettük a Gondol-
kodtató földrajz II. kötetében (lásd a 176. oldalt). A tapasztalatok megvitatásának 
a metakogníció fejlesztésében betöltött szerepét jelen könyv A tapasztalatok 
megvitatása c. fejezete részletesen tárgyalja. A diákok saját, önálló tanulási 
folyamatainak fejlesztése a Gondolkodtató földrajz legfontosabb célja.

Számos gondolkodási képesség megjelenik a Gondolkodtató földrajz 
módszereiben. Amennyiben valamely képességet hangsúlyosan alkalmazza és 
fejleszti egy adott mintafeladat itt a Gondolkodtató földrajz II. könyvben, akkor 
azokat a gondolkodási képességeket bemutatjuk a Mintafeladatok részben (lásd  
a 11–12. oldalakat). A Gondolkodtató földrajzban bemutatott módszerek bővel-
kednek ebben, így azok a tanárok, akik járatosak bennük, azonnal felismerik, 
hogy melyik gondolkodási képességet fejleszti az adott módszer. A tananyagfej-
lesztésben számos gondolkodtató földrajz foglalkozás példáját is alkalmazták 
(lásd a brit Földrajzi Munkaterv a 3. Oktatási szakasz nemzeti stratégiá-
ja – QCA 2000), és azok a tanárok, akik nem ismerték a Gondolkodtató földrajz 
módszereit, egy kicsit összezavarodtak, mert nem tudták, mik is ezek, és hogyan 
kell őket alkalmazni. Ebben az értelemben a Gondolkodtató földrajz I. és II. 
értékes társa lesz a munkaterv fejezeteinek. 

A mintafeladatok használata
A mintafeladat kifejezést a valódi jelentésében használjuk, azaz mint ami fel-
adatként, követendő modellként szolgál. A Gondolkodtató földrajz módszereit 
rugalmasan alkalmazhatóra terveztük. A Newcastle-i Gondolkodtató földrajz 
munkacsoport tagjai mindegyiket kipróbálták, és tesztelték számos témakörben, 
különböző korú és képességű osztályokkal, sokféle iskolában a külvárosoktól 
egészen a belvárosig.

Nyolc módszert mutat be a könyv. Azoknak az olvasóknak, akik dolgoztak 
már a Gondolkodtató földrajzzal, hasznos lehet, ha az abban szereplő nyolc mód-
szer kiegészítéseként tekintenek ezekre. Hangsúlyozzuk, hogy a Gondolkodtató 
földrajz II. önmagában is teljesen önálló tanári segédkönyv.

A Gondolkodtató földrajz I. kötetének nyolc módszeréhez hasonlóan, minden 
egyes stratégiának van egy Logikai alapok része. A módszert abból a szem-
pontból mutatjuk be, hogy milyen jelentősége van a tanulási folyamatban, ho-
gyan segítenek legyőzni azokat az akadályokat, amikkel a diákok gyakran szem-
besülnek. A tanár módszer iránti lelkesedése gyakran megjelenik ebben a 
részben. A módszereket alátámasztó elméleti alapokat tudatosan hagytuk ki a 
szövegből, hogy ne terheljük az olvasókat, de az érdeklődők megtalálhatják eze-
ket a széljegyzetekben és a bibliográfi ában. 

Minden mintafeladatnak van egy Háttér része, ami segít az olvasónak meg-
érteni az adott óra jelentőségét. Azonban a mintafeladatok szabadon használha-
tóak, alkalmazásuk nem kötődik a leírt feltételekhez, bár szükséges lehet a hát-
térismeretek és tapasztalatok felelevenítése.

Éppúgy, mint bármely óránál, az Előkészületek kulcsfontosságúak a mód-
szer sikere szempontjából, főképp addig, amíg a tanár teljesen beletanul a mód-
szerbe. Ezek a tanórák a hagyományos, papírformaszerű órák ellentétei, és bár 
könnyen lehet, hogy az elején nehézségeink adódnak, de megéri a fáradozást. 
Mivel a diákok aktív részvétele szükséges a tanulási folyamatban, ezért fi gyelmet 
kell fordítanunk az utasítások egyértelműségére, a diákok irányítására, a felhasz-
nált eszközökre, az idő beosztására, valamint az óra kezdésének és befejezésének 
mikéntjére.

4foldrajz_gondol_2-2.indd   84foldrajz_gondol_2-2.indd   8 2011.03.28.   21:27:212011.03.28.   21:27:21



Bevezetés 9

Minden egyes mintafeladat tükrözi, hogy a tanár milyen változatos módon 
kezdheti el a foglalkozást. A Bevezetés előkészíti a talajt a módszernek azzal, 
hogy segítségül hívja a diákok meglévő tudását és érdeklődését, feltárja az ötle-
teiket, párhuzamokat használ, és megragadja az érdeklődésüket. Közülük egyre 
kevesebb lesz szükséges, ahogyan a diákok jobban megismerik a módszereket. 
Az Utasításoknak mindig egyértelműeknek kell lenniük. Mindig a tevékenység 
végzéséhez szükséges legfontosabb fő irányokat adják meg. Létezik még sok más 
is (pl. irányítási természetűek), amiket nem soroltunk fel.

Az utasítások megadásán túl, a tanár részt vesz A feladat irányításában is, 
azzal a szándékkal, hogy támogassa a tanulási folyamatot. Ha a diákok olyan 
feladatokat kapnak, amelyek aktív és értelmes részvételt igényelnek tőlük, akkor 
általában a tanárnak ritkábban kell közbeavatkoznia. Időnként azonban elakad-
nak és frusztrálttá válnak, ezért a tanárnak észre kell vennie, hogy kinek van 
szüksége segítségre: fontos, hogy megbeszéljék a nehézségeket, és a tanár ne 
csak egyszerűen megmondja, hogyan kell folytatni a feladatot. Ahogy a diákok 
fejlődnek, egyre inkább csökkenthető a tanári segítség. Ezeknél a módszereknél 
a diákoknak sokat kell szóban megnyilvánulni, tehát a feladatokat nem lehet 
csöndben végrehajtani.

Minden egyes módszer leírja A tapasztalatok megvitatásának folyamatát. 
Ez a feladat elvégzését követi és az a szerepe, hogy egyértelművé tegye a diákok 
által alkalmazott gondolkodási folyamatokat és módszereket, valamit, arra biz-
tassa őket, hogy más témákban és területeken is alkalmazzák ezeket. Ez a feladat 
legfontosabb és leghasznosabb eredménye. A tapasztalatok megvitatásának sza-
kaszában a hangsúly mindig attól függően változik, hogy az adott osztály milyen 
szinten van a gondolkodásról való gondolkodás, illetve a képességek fejlettségé-
ben. Részletesen tárgyaljuk a tapasztalatok megvitatását. 

Ötleteket adtunk a feladatok Ellenőrzésére, amelyek az órán tanultakra 
épülnek. Közöttük sok az olyan gondolkodtató feladat, melyeknél a gondolatokat 
le is kell írni. Kézzelfoghatóbb mivolta végett, számos diák és tanár biztonság-
érzetét növeli, ha a tanultakat leírja, de az írásbeli munka csak egyike a számos 
lehetőségnek. Javaslatokat tettünk a módszerek fejlesztésére és adaptálásá-
ra, valamint felhívtuk a fi gyelmet a Gondolkodtató földrajz különböző módsze-
reinek összekapcsolásában rejlő lehetőségekre is.

Végezetül megosztottunk néhány Záró gondolatot arról, hogy a tanárok-
nak milyen észrevételeik voltak a módszer veszélyeiről és sikereiről. Ezek 
a tanulási ciklus bizonyítékai, amire a gondolkodás fejlesztését gyakorlat-
ban végző földrajzosok úgy is tekintenek, mint ami saját szakmai fejlődésük 
 része.

A stílus és a hangsúlyok is változatosak lehetnek. Néhányuk már jól bejáratott 
módszer, melyek alkalmazási, átalakítási és kibővítési lehetőségei már jól kidol-
gozottak, míg mások fejlesztés alatt állnak és leírásuk bizonyos fokú kiszámít-
hatatlanságot tükröz. A dolgok néha rosszul sülnek el. Nem írtuk le a kudarcokat, 
de természetesen azokkal is szembesültünk. (Olykor még a jól bejáratott hagyo-
mányos óratervek is csődöt mondanak.) A Gondolkodtató földrajz kötetei ben 
bemutatott módszerek alkalmazásának is van némi kockázata, ugyanakkor ezek 
legfőbb ismertetőjegyei az ösztönző feladatok, aktív részvétel, változatosság, 
együttműködés, differenciálás és természetesen az élvezet. Több kedvelt és elvárt 
tanulási stílust is felvonultatnak, ez az, amiért néhány módszer nagyszerűen 
működik vegyes képességű osztályokban is. A résztvevő tanárok preferenciáitól 
függően felváltva használtuk a tanuló és diák szavakat.

A mintafeladatok szabadon megváltoztathatók. Ízlés szerint, egyénre szabot-
tan tagolhatók, változtathatók, szétvághatók, összeilleszthetők, áthelyezhetők, 
átfogalmazhatók, de nem szabad szem elől téveszteni a gondolkodás fejlesztését. 
Elszomorító, hogy találkoztunk olyan, Gondolkodtató földrajzból származó 
minta feladatokkal, amelyek egyáltalán nem a gondolkodás fej lesztéséről szóltak, 
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hanem szövegértési feladatokká alakították át őket. Ez jól mutatja, hogy szükség 
van a szakmai fejlődésre, mivel minden tananyag tanárfüggő.

Örömmel vettünk tudomást a javításokról, a rögtönzéskor született megol-
dásokról és az új felhasználási lehetőségekről. Bíztunk benne, hogy ez fog tör-
ténni és a módszerek érdemben fejlődni fognak. Azonban sok olyan területe van 
még a földrajz tantervének, amit a mintafeladatok eddig nem érintettek. Tegyünk 
érte, és hozzunk létre új feladatokat!

A nagy koncepciók (l. Gondolkodtató földrajz I.) a tapasztalatok megvitatása 
során kerülnek feldolgozásra.

Egyéb fontos tanulási eredmények a képességekhez, a műveltségterületek-
hez, állampolgársághoz stb. kapcsolódnak. Az együttműködés mindegyik stra-
tégia szerves része.

A Brit Nemzeti Alaptantervben meghatározott készségek: 
IF = Információfeldolgozó készség
M = Magyarázó készségek (Következtetés készsége)
V = Vizsgálati készségek (Kérdezés készsége)
KG = A kreatív gondolkodás készsége
É = Értékelési készségek

A módszerek mindegyike magában foglalja a csoportmunkát és a tapasztalatok 
megvitatását, ezért segíti a kommunikáció, a másokkal való együttdolgozás, va-
lamint a saját tanulás és teljesítmény fejlesztésének kulcsképességeit. Kisebb-
nagyobb mértékben a legtöbbjük problémamegoldással foglalkozik. Bár csak az 
egyik (Új stadion a Middleton Unitednek?) használja a számítógépes ismerete-
ket, de alkalmazási lehetőségei széleskörűek.
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Módszer 
(témakör és osztály)

Nagy koncepciók

A feladathoz 
kap csolódó, 
a Brit Nem zeti 
Tantervben 
meghatározott 
készségek

Egyéb várható tanulási 
eredmény

Legvalószínűbb, hogy…
1. mintafeladat: Turizmus 
az esőerdőben
8. osztály

Csoportosítás,
Földrajzi fekvés

IF, M, KG, É
spekuláció, összehasonlí-
tás, értékek, állampolgár-
ság

Legvalószínűbb, hogy…
2. mintafeladat: Gazdálkodás 
az Egyesült Királyságban
9. osztály

Csoportosítás,
Földrajzi fekvés

IF, M, KG, É
spekuláció, összehasonlí-
tás, magyarázat, vizuális 
kultúra

Térképmemori 
1. mintafeladat: Newcastle-upon-
Tyne városi közlekedése 
10–11. osztály

Rendszerek, 
Földrajzi fekvés

IF, É
vizuális kultúra, 
vázlatkészítés, 
memorizálás

Térképmemori 
2. mintafeladat: A Brit-szigetek
6–7–8. osztály

Rendszerek, 
Földrajzi fekvés

IF, É
vizuális kultúra, 
vázlatkészítés, 
memorizálás

Térképmemori 
3. mintafeladat: Konvergens 
lemezszegélyek
11. osztály

Rendszerek, 
Földrajzi fekvés

IF, É
diákok ismereteinek 
alkalmazása, 
felhasználása, magyarázat

Alkotó képzelet 
1. mintafeladat: Alkossunk 
állatokat és növényeket!
6–11. osztály

Ok és okozat, 
Rendszerek

IF, M, V, KG, É

diákok ismereteinek 
alkalmazása, 
felhasználása, olvasás, 
magyarázat

Alkotó képzelet 
2. mintafeladat: Vándorlás – 
Bepakolás utazáshoz
8–9. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, 
Döntéshozás

IF, M, V, KG, É
diákok ismereteinek 
alkalmazása, 
felhasználása, magyarázat

Alkotó képzelet 
3. mintafeladat: Fejlesztések 
egy nyomornegyedben
10–12. osztály
4. mintafeladat: Fejlesztések 
egy vidéki faluban
7–11. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, 
Döntéshozás 
Fejlődés

IF, M, V, KG, É
diákok ismereteinek 
alkalmazása, 
felhasználása,  magyarázat

Öt kérdőszó 
1. mintafeladat: Az 1989-es 
San Franciscó-i földrengés
8. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, 
Döntéshozás

IF, M, V, É

szókincsfejlesztés, 
kérdésfeltevés, kutatás, 
olvasás, vázlatkészítés, 
esszéírás

Öt kérdőszó 
2. mintafeladat: Gazdálkodás 
a hegyvidéki területeken
9–11. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, 
Döntéshozás

IF, M, V, É

szókincsfejlesztés, 
kérdésfeltevés, kutatás, 
vázlatkészítés, esszéírás, 
vizuális kultúra
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Öt kérdőszó 
3. mintafeladat: Természeti 
környezet
9. osztály

Ok és okozat IF, M, V, É
szókincsfejlesztés, vázlat-
készítés, csapatmunka, 
diáktársak értékelése

Tabu
1. mintafeladat: A víz körforgása
7–9. osztály

Rendszerek M, KG, É
vázlatkészítés, szókincs-
fejlesztés, magyarázat, 
jellemzés

Tabu
2. mintafeladat: Település
9–10. osztály

Földrajzi fekvés M, KG, É
vázlatkészítés, 
szókincsfejlesztés, 
magyarázat, jellemzés

Lépcsőzetes döntéshozás 
1. mintafeladat: Vándorlás: 
A Stuart család elköltözik 
7–10. osztály

Ok és okozat, 
 Terve zés, 
 Döntéshozás, 
Csoportosítás

IF, M empátia, értő hallgatás, 
konfl iktuskezelés

Lépcsőzetes döntéshozás 
2. mintafeladat: Szabjunk  gátat 
a következményeknek
9–12. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, Döntés-
hozás, Fejlődés,
Csoportosítás

IF, M, V, KG, É empátia, értő hallgatás, 
konfl iktuskezelés

Lépcsőzetes döntéshozás 
3. mintafeladat: Új stadion 
a Middleton  Unitednek?
9-12. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, Döntés-
hozás, Fejlődés,
Csoportosítás

IF, M, V, KG, É empátia, értő hallgatás, 
konfl iktuskezelés, 
számítógépes ismeretek

Fogalomtérképek
1. mintafeladat: Földrengések 
összehasonlítása
8–9. osztály

Csoportosítás, 
Ok és okozat, 
Egyenlőtlenség

IF, M esszéírás, magyarázat

Fogalomtérképek
2. mintafeladat: A mély művelésű 
bányák hanyatlása Northumber-
land és Durham szénmezőin
11–12. osztály

Csoportosítás, 
Ok és okozat

IF, M esszéírás, magyarázat, 
gazdasági folyamatok 
megértése

Fogalomtérképek
3. mintafeladat:
A Három  Szurdok-gát
11–12. osztály

Csoportosítás, 
Ok és okozat, 
Rend szerek, 
Fejlődés

IF, M magyarázat, esszéírás, 
olvasás, állampolgárság

Mi fog történni?
1. mintafeladat: Migráció 
Északkelet-Brazíliában
9. osztály

Ok és okozat IF, M, V, KG, É esszéírás, empátia, 
morális dilemmák, 
vizuális kultúra, értő hall-
gatás, állampolgárság

Mi fog történni?
2. mintafeladat: Változások 
és konfl iktusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok
11–12. osztály

Ok és okozat, 
Tervezés, 
Egyenlőtlenség, 
Döntéshozás

IF, M, V, KG, É elmélkedés, össze hason-
lítás, magyarázat, politikai 
folya matok, vizuális 
kultúra, értő hallgatás, 
állampolgárság

Mi fog történni?
3. mintafeladat: Tengerparton 
lejátszódó folyamatok
10–12. osztály

Rendszerek, 
Ok és okozat

IF, M, V, KG, É elmélkedés, magyarázat, 
vita, vizuális kultúra, értő 
hallgatás
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Legvalószínűbb, hogy…

Logikai alapok

A Legvalószínűbb, hogy… módszerét nagyon könnyű megtervezni, végrehaj-
tani, és minimális erőfeszítéssel, eredményesen belefoglalható az óratervbe – 
egyszóval igazi ajándék. A diákoknak olyan listát mutatunk, amelyen választási 
lehetőségek szerepelnek, és meg kell állapítaniuk, hogy melyikük fog egy adott 
helyzetet, tevékenységet legvalószínűbben képviselni, illetve jellemezni.

Ha a földrajz egyik funkciója az, hogy a természeti és emberi környezetben 
működő folyamatokat és mintázatokat megértse és azonosítsa, akkor a feladatai 
közé tartozik az általánosítás is, amit akár mentális modellek készítésének is 
nevezhetnénk. Ezek olyan keretrendszert nyújtanak a földrajzosoknak, amelyek-
kel új helyzeteket vizsgálhatnak és értelmezhetnek. Sok diákot ösztönöznünk 
kell arra, hogy a tanultakat más területeken és más összefüggésekben is hasz-
nálják (transzfer). A Legvalószínűbb, hogy… módszer segíti a diákokat abban, 
hogy megértsék az általánosításokat, teszteljék és módosítsák a nézeteiket.

A helyek, tevékenységek és emberek tulajdonságainak azonosítása minden-
napos dolog az életünkben, és sokszor kérjük ezt a diákoktól a földrajzórán is. 
A Legvalószínűbb, hogy… módszer segíti a diákokat, hogy ebben jobbá vál-
janak. Olvasóink találkozhattak a stratégiával a városi területhasználat modell-
jeivel kapcsolatosan a Gondolkodtató földrajz I. kötetének Fényképek elem-
zése módszer 2. mintafeladatában, vagy a Kakukktojás módszerben, ami 
hasonló képességeket fejleszt. Ez is az információ rendszerezésére, osztályozá-
sára és összekötésére épít.

A Legvalószínűbb, hogy… stratégiának számos erőssége van, amellyel 
hozzájárul a diákok tudásának gyarapításához:

• A tapasztalatok szerint segíti a diákok információfeldolgozó és jelentéstár-
sítási képességének fejlesztését;

• A diákok jobban megértik a jellemző tulajdonságokat;
• A módszer továbbfejleszti az osztályozó képességet;
• Segíti a diákokat az általánosításokról alkotott nézeteik felülvizsgálatá-

ban, valamint abban, hogy ők maguk is alkossanak ilyeneket;
• Beszélgetések révén a diákok megvizsgálják az általánosítások korlátait, 

valamint tisztázzák az ezekre vonatkozó nézeteiket; 
• Magában foglalja a hipotézisek tesztelését;
• Az információszerzés egyik formája, ezért földrajzi kérdések alkotására is 

készteti a diákokat;
• Néhány állítás kétértelmű, ezért nagyon elgondolkodtató;
• Növeli a diákok földrajzi szókincsét, a szakszavak megértését;
• Miközben a diákok megoldják a feladatot, vizualizálják a szövegkörnye-

zetet és a tartalmat is, ami hosszú ideig emlékezteti őket a felmerült ötle-
tekre és információkra.

Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki a feladatból, alaposan meg kell 
beszélni a tapasztalatokat. A vastagon szedett fenti szavak mindegyike kulcsszó, 
amelyeket nem annyira a földrajzi tartalom miatt kell megvizsgálni, hanem sok-
kal inkább azért, hogy növeljük a tudatosságot és a megértést a feladatban sze-
replő folyamatokról (lásd Mellékletek). Minden egyes mintafeladat végén ezzel 
foglalkozunk.

A Legvalószínűbb, hogy… 
arra biztatja a tanulókat, 
hogy más összefüggé-
sekben is kritikusabban 
gondolkozzanak 
a sztereotípiákról.
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A módszert még pontosabban „Valószínűbb, hogy…”-nak kellene neveznünk, 
mivel csak két választási lehetőséget adtunk meg (1. mintafeladat). A választási 
lehetőségek számának emelésével a módszer érdekesebbé tehető.

Néhány veszélyt is magába foglal a módszer, ezért mielőtt meggondolatlanul 
belevetnénk magunkat, olvassuk el az 1. mintafeladat záró gondolataiban meg-
található Figyelmeztetést.
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Háttér

Ez a nagy létszámú, élénk és lelkes, vegyes képességű 8. osztály mindig szívesen 
próbált ki új feladatokat. Az 50 perces órát az esőerdőkkel foglalkozó fejezet 
végén tartottam. Az előző órákon foglalkoztunk az elhelyezkedéssel, az ökoszisz-
témával, beleértve a vadvilágot is, az éghajlattal, az őslakosokkal, az erdőirtással 
és néhány természetvédelmi kérdéssel. A diákoknak volt némi tapasztalata a 
Gondolkodtató földrajz feladataival, így nem érezték magukat kellemetlenül, 
amikor arról beszéltek, mit tanultak a feladatból és hogyan sikerült megbirkóz-
niuk vele. Ez alkalommal a Legvalószínűbb, hogy… módszer egy lépcsőfok 
és felkészítő feladat volt az „ökoturizmus, mint az esőerdők fenntartható fejlő-
désének kezelési stratégiája” című téma témazáró fogalmazásához. A Földközi-
tengerről szóló fejezet révén volt ismeretük a nagyarányú tömegturizmusról is.

Előkészületek

Általában pármunkát alkalmazok a feladathoz, de mivel az ellenőrzés része lesz 
a házi feladat is, minden egyes diáknak ki kell osztani az 1. segédanyag másola-
tát és egy lapot, amire leírhatják a választásaikat és az indoklást. A tanárnak és 
a diákoknak is rajzolniuk kell egy ábrát, melynél az egyik tengelyen a turizmus 
két típusa, a másikon a beszámozott alternatívák szerepelnek.

Döntsük el, mennyi időt szeretnénk a feladatra szánni, de ez rugalmasan 
változ tatható. Míg a tényszerű jellemzőkön gyorsan tovább lehet haladni, a két-
értelműek vitát teremthetnek. Úgy gondolom, hogy a legtöbb ismeretet a viták 
során szerzik a diákok. Ezek a jelentés és a megértés korlátait tárják fel, ezért az 
5–10 perces bevezetés után a következő 20 percre pármunkát terveztem és a 
fennmaradó 20 percben megvitatjuk a döntéseiket és tapasztalataikat.

Annak biztos tudatában, hogy már átolvastuk a módszer záró gondolatait, 
most itt az ideje egy kis előretekintésnek. A feladat eredményeként (valójában 
már a korábbi órák eredményeként), levonhatják-e a diákok azt a következtetést, 
hogy: a nagyarányú tömegturizmus automatikusan rossz?; maga az ökoturizmus 
nem lehet tömeges?; az összes őslakó ilyen fejlődést akar?; vagy akár azt, hogy 
az összes őslakó egy „tematikus szórakoztatópark” része, akárcsak az angliai 
Beamish múzeumban? Ezeken túl vannak más lehetőségek is, amelyekkel tisz-
tában kell lennünk azért, hogy később meg tudjuk vizsgálni az elképzeléseket és 
feltevéseket.

Bevezetés

A diákok nagy focirajongók, még a lányok közül is sokan, így azzal a kérdéssel 
indítottam az órát, hogy kik a Newcastle United szurkolói? Rengeteg kéz emel-
kedett a magasba, néhány vidám megjegyzés kíséretében, amiket azoknak az 
„árulóknak” szántak, akik nem jelentkeztek. Megkérdeztem, hogy ők valamelyik 
másik csapatnak szurkolnak-e? Egy páran beismerték, hogy a Manchester 
Unitednak szurkolnak, a többiek pedig elmondták, nem érdekli őket a foci. Ez-
után arra kértem őket, képzeljék el, hogy ugyanezt a kérdést egy sunderlandi, 
vagy leicesteri iskolában teszem fel. Milyen választ kapnék? Azután a szükség-
szerű megjegyzés után, hogy butaság lenne bármelyik ottani csapatnak szurkol-
ni, az osztály hamar arra a következtetésre jutott, hogy az a legvalószínűbb, hogy 
− éppúgy, mint ők − az ottani diákok a helyi csapatnak szurkolnak, bár ez nem 
feltétlenül van így. Lehet, hogy van valami egyéb okuk arra, hogy másik csapat-
nak szurkoljanak, mint például a helyi Shearer, aki a Blackburnnél játszott, vagy 
például ha korábban valahol máshol laktak.

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben

A bevezetés felkelti 
a diákok érdeklődését 
és tágabb, releváns 
kontextusba helyezi 
a tanulást.
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Ezt követően arra kértem őket, hogy jellemezzék a Newcastle Unitedet. A vá-
laszok széles skálán mozogtak, a tényszerűtől: hazai pályája a St. James’ Park, 
Bobby Robson az edzője, a stadionban árult süti, egészen a szubjektívig (néha a 
nevetségesig): az ő szurkolóik a legjobbak a világon, megnyerik a bajnokságot 
– jövőre (mindig). Megkérdeztem a hitetlenkedőket, hogy mi ezekről a megjegy-
zésekről a véleményük. Nem voltak elragadtatva.

Kicsit furcsállották a feladatot, ezért elmondtam nekik, hogy az ötleteket ak-
kor fogják hasznosítani, amikor az esőerdei turizmus két típusának lehetséges 
jellemzőiről fogunk beszélni. Gyorsan átismételtük, mire emlékszünk (legjob-
ban!) a Földközi-tengeri turizmussal kapcsolatban, és hogyan különbözik ettől 
az ökoturizmus.

Kiosztottam a feladatlapot (1. segédanyag) és megkérdeztem, kell-e valamit 
tisztáznunk, mindent értenek-e? Feltettek néhány olyan kérdést, amire nem kell 
válaszolni pl. „Tanárnő! Mi a helyi focicsapat neve?”

Utasítások

• Alakítsunk ki párokat. Nálam általában az egymás mellett ülők alkotnak 
párokat. 

• Magyarázzuk el, hogy a lapon (1. segédanyag) az esőerdei turizmus két 
típusára jellemző állítások vannak összekeverve. Ezek vagy csak az 
ökoturizmusra, vagy csak a tömegturizmusra vagy mindkettőre vonatkoz-
nak. Az a feladat, hogy rendezzék két csoportba az állításokat aszerint, 
hogy a turizmus melyik típusához sorolható. Az állítások sorrendje tetsző-
leges.

• Menet közben kérjük meg őket, hogy döntsék el, melyikük fogja elmagya-
rázni a feladat végén a döntéseiket, valamint, hogy igazságosan osszák meg 
őket. (Ez a kérés arra ösztönzi őket, hogy ne csak találgassanak, hanem 
beszéljék meg a választásaikat.)

• Ha az ellenőrzés mellett döntünk, akkor hívjuk fel a diákok fi gyelmét arra, 
hogy a turizmus mindkét típusának jellemzőit ismerniük kell, mert egy 
riportot kell írniuk arról, hogy helyénvaló-e az esőerdőkben ez a két turiz-
mustípus.

• Kérjük meg őket, jegyzeteljék le a döntéseiket és az indoklást.

A feladat irányítása

A korábban leírtaknak megfelelően a diákok a mellékelt ábrán rögzítik a Leg-
valószínűbb, hogy… döntéseiket és indoklásaikat. A megfelelő oszlopba pipát 
lehet tenni. Azért, hogy ne lassítsuk le vagy törjük meg az óra folyamatát, kérjük 
meg a diákokat, hogy ne írják le az állításokat, mivel már van egy fénymásolatuk. 
Néha a feladat befejezéséhez elegendő a megbeszélés, és teljesen nélkülözni lehet 
a jegyzetelést. Ez tőlünk függ.

Ez egy nagyon könnyen irányítható feladat. A teremben lévő bútorok szinte 
bármilyen elrendezésénél jól alkalmazható, és csak kevés segédanyagra van szük-
ség hozzá. Eldönthetjük, hogy használják-e a diákok a tankönyveiket, füzeteiket 
és az atlaszukat. Végül is ez nem egy vizsga. Meg kell ítélnünk, hogy a diákjaink 
előzetes tudása megfelelő-e a feladat elvégzéséhez, mert ha nem, akkor az csupán 
értelmetlen találgatássá válik.

A csoportok a jellemzők listájának különböző pontjaitól kezdjék el a feladatot, 
így biztosíthatjuk, hogy a feladat végéig minden állítást átgondoljon valaki. Fi-
gyelnünk kell arra, hogy a diákok csakis a feladatról beszélgessenek, de általában 
ez jól kontrollálható a „fi zikai közelséggel”, a padok közti járkálással és azzal, 

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben

Ez magában foglalja 
a csoportosítást, 
az összehasonlítást 
és az ellentétbe állítást, 
amelyek az információ-
feldolgozó képességek 
közé tartoznak.

Nemzeti Tanterv: érvelési 
képességek.
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hogy megkérjük őket, indokolják meg egy-egy döntésüket. Ha néhányuknak 
aláb bhagy az érdeklődése, motiválnunk kell őket. Néhány pár biztosan hama-
rabb végez, mint a többiek (ez függ a képességektől, a motivációtól, és a megbe-
szélés alaposságától). Először ellenőrizzük, hogy a hamar végzők alapos munkát 
végeztek-e, és adjunk nekik egy nyílt végű feladatot, melyben saját maguknak 
kell állításokat alkotniuk. Ez lehetővé teszi számukra, hogy csillogtassák a tu-
dásukat.

Ne hagyjuk túl hosszúra nyúlni a feladatot, mert a diákok elunják magukat. 
Amikor úgy láttam, hogy a többség végzett, befejeztük a feladatot. Az ezt követő 
megbeszélés amúgy is azoknak a hasznára vált, akik nem végeztek.

A tapasztalatok megvitatása

Ez volt az óra fő része. Megkérdeztem, hogy kihívást jelentett-e nekik a feladat. 
Az egyik fi ú azt mondta, hogy a helyi lakosokat bántó tömegturistákról szóló 
állítás elsőre nyilvánvalónak tűnt: úgy gondolta, hogy a helyi emberek életmód-
járól a tömegturisták keveset tudtak, vagy kevésbé érdekelte őket és nem is 
 fi gyelmeztették őket arra, hogy mi a velük szemben tanúsított elfogadható ma-
gatartás és mi az, ami már nem. Ő azt tartotta a legvalószínűbbnek, hogy a tö-
megturisták megsértik őket. Biztattam, hogy folytassa. Azután eszükbe jutott, 
hogy amikor társas utazáson voltak, alig találkoztak helyi emberekkel, így mivel 
elkülönültek tőlük, talán nem zavarta a helyieket a jelenlétük és a magatartásuk. 
Arra jutottak, hogy az ökoturistáknak talán több lehetőségük van arra, hogy 
megsértsék a helyieket, mivel idejük legnagyobb részét az ő társaságukban töltik. 
„És köszönöm szépen, én nem szeretnék egy rakat idegent, aki a házam körül 
kószál és fotókat készít rólam!” Az osztály is és én is úgy gondoltam, hogy ez egy 
fantasztikus indoklás volt, így nagyon örültem ennek a hosszasabban kifejtett 
gondolamenetnek.

Ez (a vita és veszekedés határán egyensúlyozva) további vitákat indított arról, 
hogy melyik típusú nyaralás lenne a drágább. Az egyik lány úgy gondolta, hogy 
az ökotúrák, mert nehezebb eljutni az „érintetlen” helyekre. Mások szerint, ne-
vetséges, hogy annyiba kerülne fakunyhókban megszállni, mint egy luxusszál-
lodában. Ezt követően egy másik lány szólt közbe, meglehetősen lényegre törő-
en: „Igen, de azok a dolgok mindig drágábbak, amelyek nem szokványosak, 
kevés embernek vannak, vagy kevesen csinálják. Például, ha olyan kocsit sze-
retnél, amilyen senkinek sincs, az méregdrága lenne.”

Gazdasági folyamatok, megközelíthetőség, emberi magatartás, értékek, atti-
tűdök és az ötletek tágabb kontextusba helyezése (transzfer) − pusztán ezen két 
pont tárgyalása során is lenyűgözően összekapcsolódtak a különböző ötletek és 
gondolatok. Valójában a tapasztalatok megvitatása zömében ennek a két állítás-
nak a megbeszélése köré összpontosult.

Tehát melyik turizmustípus lenne megfelelőbb? Az ökotúrák miatt kevesebb 
erdőt irtanának ki, de aggodalmak merültek fel, hogy még ez a turizmustípus is 
hatással lenne a helyi lakosságra. A turisták divatos ruhái és kamerái láttán, 
lehet, hogy olyan dolgok után kezdenének el vágyakozni, amelyeket nem tudnak 
megszerezni. Az osztály nem tudta eldönteni, hogy a helyi lakosoknak melyik 
turizmustípus érné meg jobban anyagilag. Az „attól függ” kifejezést gyakran 
használták, és természetesen igazuk volt.

Végezetül, mivel kezdtem kifutni az időből, azzal a kérdéssel zártam az órát, 
mit gondolnak, számukra hogyan segített a feladat az ökoturizmus megértésé-
ben? Egy páran azt válaszolták, hogy most már könnyebben el tudják képzelni, 
milyen is lenne egy ökotúrán részt venni. Valaki azon gondolkozott, hogy lehet-e 
bárhová ökotúrát szervezni, és azzal zártuk az órát, hogy gondolkozzanak el 
ezen.

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben

Nemzeti Tanterv: 
Értékelési képesség.

Ez egy nagyszerű 
példája, hogy a diákok 
azonnali visszajelzést 
kapnak az egész 
osztálytól, ami további 
gondolkodásra ösztönöz.

A magas szintű gondol-
kodás azokra a diákokra 
jellemző, akik tisztán 
látják és értik, hogy több 
válasz és megoldás is 
lehetséges.
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Ellenőrzés

Egy másik órát és a házi feladatot is egyénileg írott fogalmazások készítésére 
szántam. A téma: milyen előnyei, illetve hátrányai vannak az ökoturizmusnak a 
tömegturizmussal szemben az esőerdei környezetben? Arra kértem a diákokat, 
hogy vegyenek bele annyi állítást a listáról és a jegyzeteikből, amennyit csak tud-
nak. Mivel ezek nem sorrendben voltak, fontos, hogy valamilyen szempont szerint 
csoportosítsák őket. Két különböző vázat mutattam azoknak, akik már a feladat 
ezen szakaszában elakadtak. Néhány diáknak szüksége volt a támogatásra.

Értékelés

A brit Nemzeti Tanterv előírásait követtem az elkészült fogalmazások értékelé-
sekor. Néhányan nem használták annyit a megadott Legvalószínűbb, hogy… 
állításokat, mint reméltem, mert nehéznek találták a beillesztésüket. Mások fel-
használtak olyan ötleteket, amelyek az órán hangzottak el és ezzel is gazdagítot-
ták az érveléseiket. A legjobbak nagyra értékelték, hogy gyakran előfordultak 
olyan helyzetek, amikor egy adott tényező előny és hátrány is lehet.

A feladat eléggé nyitott végű volt, nem határoztam meg a fogalmazás stílusát 
és a bemutatás módját sem, így a fogalmazások meglehetősen eltérőek lettek. 
A diákoknak lehetősége volt arra, hogy saját nyaralási tapasztalatokból is merít-
senek, viszont ez többeknél az Egyesült Királyság területére korlátozódott. Ösz-
szességében elmondható, hogy nagyszerű munkák születtek.

Az értékelésnél a következő szempontokat használtam az esszé értékelésére, 
a diák tudásszintjének megállapítására. A feladat nagyon alkalmas a differen-
ciálásra, ezt mutatja az is, hogy az elkészült fogalmazások meglehetősen eltérő 
szintűek.

Ez szemlélteti azt 
a folyamatot, amikor 
egy általános beszélgetés 
személyessé válik, és 
eredményeit később 
felhasználják az egyéni 
írásbeli feladatnál.

NAT szint A válasz szintjének jellemzése

3 A két turizmustípus egyszerű összehasonlítása.

4 Részletesebb leírás és összehasonlítás, és az esőerdei környezetre gyakorolt 
hatásukra  vonatkozó némi magyarázat.

5 Az ökoturizmus, a tömegturizmus és ezek környezeti hatásainak egyértelmű 
magyarázata,  valamint az ökoturizmus, mint az esőerdők fenntartható fejlő-
désének egyik módjaként történő értelmezése.

6 Az ökoturizmus jellemzése, mint a fenntartható fejlődés és a környezetvéde-
lem eszköze,  beleértve a helyi közösségekre gyakorolt pozitív és negatív hatá-
sok értékelését.

7 A turizmustípusok előnyeinek és hátrányainak értékelése környezeti, társa-
dalmi és gazdasági hatások szempontjából, valamint az ökoturizmus, mint 
egy lehetséges fenntartható fejlődési forma értékelése.

8 A turizmus két típusának arányos értékelése, az esőerdei környezet, és az ott 
lakók  sebezhetőségének értékelése, valamint annak taglalása, hogy miként 
lehet az ökoturizmus a fenntartható fejlődés módja.

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben
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Záró gondolatok

Ne hagyjuk fi gyelmen kívül ezt a részt. Egy általános Figyelmeztetés tar-
tozik ehhez a stratégiához: adott a veszély, hogy a diákok számára ismert és is-
meretlen emberekre és környezetekre vonatkozó sztereotípiákat és előítéleteket 
kialakítsa vagy erősítse az óra. A diákok (és olykor a tanárok) feladatokban val-
lott álláspontja, nézetei nem mindig támaszthatók alá tényekkel, vagy nem ille-
nek össze az általánosan elfogadott nézetekkel. Ebben a mintafeladatban a diá-
koknak néha sztereotíp véleményük van az utazási irodákról, a turistákról és a 
helyi lakosokról. A 3. mintafeladat a különböző városrészekkel foglalkozik, és 
például olyan kérdések hangzanak el, hogy melyik városrészben a legvalószínűbb 
az autólopás? A diákok válasza azon is alapulhat, hogy szerintük melyik város-
részben él a legtöbb tolvaj. A feladat valódi előnye a csoportos megbeszélésben 
és a tapasztalatok megvitatásában rejlik, amik feltárnak egyéb lehetséges ténye-
zőket is, mint például, hol a legvalószínűbb, hogy garázsba lehet állni a kocsival, 
és hol vannak a legértékesebb, vagy a legkönnyebben ellopható kocsik?

Valójában a módszer arra is használható, hogy megkérdőjelezzük a sztereo-
típiákat. Ehhez, ha a diákok önmaguktól nem teszik meg, olyan kérdéseket 
 tehetünk fel, mint például: „ez az egyetlen körülmény, ahol x megjelenhet?” 
A földrajzban a törvények hiánya (mivel egyet sem tudok mondani) azt jelzi, 
hogy a minták és az általánosítások nem kifogástalanok. Ennek megértése elen-
gedhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy a diákok össze tudják kapcsolni a saját 
gondolataikat azokkal a kulcsgondolatokkal, amelyeket mi próbálunk nekik meg-
tanítani.

Vegyük például a városszéli hipermarketek gyarapodásához kapcsolódó el-
gondolásokat. Minden diák tudhatja az otthoni tapasztalataiból, hogy az autó-
tulajdonosok nem kötelesek ott vásárolni és ehhez nem is feltétlenül szükséges 
autóval rendelkezni (vannak, akik a közelben laknak, illetve buszok is eljuthatnak 
oda). Élettapasztalatukból és eddigi tanulmányaikból adódóan a diákok felső 
tagozattól kezdve már jó rálátással rendelkeznek arra, hogy mi lehetséges és 
valószínű. Rosszat teszünk a diákoknak és a tantárgynak is, ha a földrajzot meg-
kérdőjelezhetetlen igazságok halmazaként mutatjuk be.

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben

A sztereotípiák tár gya-
lása során az érvelési, 
az információ szerzési 
és az értékelési képessé-
gek kel dolgozunk.
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Ökoturizmus vagy tömegturizmus?

1. segédanyag

Legvalószínűbb, 
hogy…
1. mintafeladat

Turizmus az esőerdőben

 1. lehetővé teszi, hogy a turizmusból 
 származó bevételek eljussanak 
a  helyi lakosokhoz

 14. egyfajta egymás iránti bizalom 
és  barátság alakul ki hatására 
a  turisták között

 2. helyi embereket alkalmaz
 15. egyfajta egymás iránti bizalom 

és  barátság alakul ki hatására 
a  turisták és a helyi lakosok között

 3. nagy utazási irodák húznak belőle 
 hasznot

 16. erősíti az esőerdei közösségeket

 4. miatta jelenik meg az esőerdőkben 
a bűnözés

 17. köszöntőt tart a túravezető

 5. ez egy közösség által vezetett program  18. nagyon drága

 6. zavarja a helyi lakosokat
 19. lehetővé teszi, hogy a turisták 

az  eredeti lakókörnyezetükben 
 „fi gyeljék meg” a helyieket 

 7. kevés számú turistát érint  20. csak alapszolgáltatásokat biztosít

 8. háborgatja az esőerdő vadvilágát
 21. az a következménye, hogy a turisták 

 megsértik a helyi lakosokat

 9. késő esti, tomboló bulikkal jár

 22. az esőerdőben hagyományos 
 mesterségeket és az ottani élethez 
szükséges képességeket és  készségeket 
tanítja meg a turistáknak

 10. veszélyezteti az esőerdei növény- 
és állatfajok fennmaradását

 23. sok napozással jár

 11. arra ösztönzi a helyieket, 
hogy  városba költözzenek

 24. a helyi ételeket és italokat lehet 
 fogyasztani

 12. ismeretterjesztő jellegű 
a  turisták  számára

 25. sok hulladék termelődését 
és  környezetszennyezést okoz

13. mindenféle szolgáltatást, lehetőséget 
és eszközt biztosít, amire a turistának 
szüksége lehet
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Háttér

Az 50 perces óra ezen részét már három egymást követő évben, három külön-
böző kilencedikes osztállyal valósítottuk meg, tehát már jól be van járatva. Jól 
illeszthető a mezőgazdasággal foglalkozó fejezethez. Bár iskolánkban minden 
osztály vegyes képességű, a létszámuk és az összetételük változó. Ez a mintafel-
adat bemutatja, hogyan működött a módszer a legkisebb csoportok egyikénél, 
ahol a diákok általános képességszintje viszonylag alacsony volt. Motivációs 
problémáik voltak, nehezen tudtak koncentrálni, együttműködni, és néha nem 
értették a feladatok lényegét. Már sok gondolkodást fejlesztő feladatot kipróbál-
tam velük korábban, de gyenge beszédkészségük, főként gyenge beszédértésük 
miatt csalódnom kellett és elkedvetlenedtem. De tudom, hogy Rómát sem egy 
nap alatt építették fel! Ezért, mivel soha nem adom fel, elszántan dolgoztam 
azon, hogy fejlesszem az alapvető készségeiket. Ez egy jó bizonyítási lehetősége 
volt a Gondolkodtató földrajz módszereinek.

Az osztály korábban a tankönyvek és a különböző videók alapján már meg-
vizsgált számos olyan tényezőt, amik befolyásolják a farmok gazdálkodási típu-
sait az Egyesült Királyságban. Volt némi ismeretük a Cambridgeshire-i mocsár-
vidék szántóföldi művelésére és az északnyugat-angliai tóvidék hegyvidéki 
gazdálkodására jellemző bemeneti és kimeneti tényezőikről, valamint a főbb 
folyamatokról.

Előkészületek

A tanulók képességei miatt ebben a mintafeladatban kevesebb a kétértelmű ál-
lítás és több az egyértelmű, mint a többiben. Nagyon könnyen gondolkodtatóbbá 
lehet tenni a feladatot, ha a lista elemeit másokra cseréljük ki.

Éppúgy, mint az 1. mintafeladatnál, ez a feladat is páros munkára épül, de 
ahhoz is elegendő fénymásolatot készítettem a 2. segédanyagról, hogy tudjanak 
egyénileg is dolgozni, ha szükséges (pl. ha az órán megbomlana a rend). Mind-
egyik diák felrajzolta a döntései ábrázolásához szükséges ábrát, az 1. minta-
feladatban már megoldottak szerint.

Bevezetés

„Hányan láttátok tegnap az EastEnders sorozatot?” A legtöbben jelentkeztek. 
„Nos, én nem láttam. El tudná valaki mondani, hogy miről szólt?” Az egyik lány 
minden részletre kiterjedően mesélte el, mi történt, s ebben a többiek is segítet-
ték a közbeszólásaikkal. „Bárcsak ilyen jól emlékeznétek a múltkori földrajz-
órára is!”, jegyeztem meg. Néhányan nevettek ezen, és volt egy-két megjegyzés 
is, aminek a felidézésével itt most nem foglalkoznék.

Ezután említést tettem a videókról, amelyet a mezőgazdaságról néztünk, és 
megkérdeztem, mire emlékeznek a két farmmal kapcsolatban? A várakozásaim-
mal ellentétben sok mindent fel tudtak idézni: hol helyezkedtek el, hogyan néz-
tek ki, mit termesztettek, stb.

Elmondtam nekik, hogy a memóriájukat fogom tesztelni és megnézem, meny-
nyire emlékeznek a múlt órán tanult két kisgazdaságra (zúgolódás), de dolgoz-
hatnak párban is (megkönnyebbült sóhajok). Megemlítettem, hogy a gazdálko-
dási típusok jellemzőit kell majd felidézniük, tehát foglaljuk össze, melyek is azok 
a jellemzők. Néhány üres tekintet láttán elmondtam nekik, hogy mit értek jel-
lemzők alatt: „Pál szőke hajú férfi , és általában elkésik. Sára sötét hajú nő és 
mindig pontos. Ez Pali és Sára néhány tulajdonsága.” Biztos vagyok benne, hogy 

Legvalószínűbb, 
hogy…
2. mintafeladat

Gazdálkodás az Egyesült 
Királyságban

Ne felejtsük el, hogy 
ezeket a mintafeladatokat 
át kell dolgoznunk és 
fejlesztenünk kell.

Az a konstruktivista nézet 
igazolódik itt, miszerint 
az új ismeretek elsajátí-
tása a meglévő tudáson 
alapszik, és a megértés 
ekkor jön létre.

Gyakran alábecsüljük 
a vizuális memória erejét 
és értékét. Ezen alapsza-
nak a Térképmemori, 
illetve a Mi fog történni? 
című fejezetek.

Ezek Nemzeti Tantervben 
szereplő információ-
feldolgozó képességek.
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Legvalószínűbb, hogy…22

ekkor megértették azt, hogy a jellemzők azok, amelyek felismerhetővé, megkü-
lönböztethetővé és egyedivé tesznek valakit.

Utasítások

Ugyanazok, mint az 1. mintafeladatban. Megkérdeztem, hogy önálló vagy pár-
munkát szeretnének-e. Az utóbbit választották. Ezzel az is célom volt, hogy érez-
tessem velük, ők is felelősek a tanóra alakulásáért.

Felírattam velük a két gazdálkodási forma nevét a lapon kialakított két oszlop 
fölé. Ezután elmondtam, hogy a lapon lévő állítások az egyik általuk korábban 
már látott kisgazdaság jellemzői. Az a feladatuk, hogy döntsék el, hogy állítások 
a Legvalószínűbb, hogy… melyik típusra lehetnek jellemzőek, a választásai-
kat pipálják ki, és indokolják meg. Elmagyaráztam, hogy van olyan állítás is, ami 
mindkét típusra jellemző lesz, és ebben az esetben mindkét oszlophoz tenniük 
kell egy-egy pipát. Emlékeztettem őket arra, hogy a hegyvidéki gazdálkodás ese-
tén a tevékenységek zöme valójában nem a hegytetőkre, hanem a völgyekre kon-
centrálódik, és erre fi gyeljenek oda. Negyed órát adtam a feladat elvégzésére.

A feladat irányítása

Vannak az osztálynak olyan tagjai, akik könnyen kikelnek magukból és élvezik, 
ha másokat provokálhatnak, ezért távol ültettem egymástól a párokat. Erre úgy 
vettem rá őket, hogy felhívtam a fi gyelmüket arra, hogy ha túl közel ülnek más 
párokhoz, akkor lehet, hogy azok hallgatóznak. Sajnos úgy tűnt, hogy ez a tudat 
kicsit visszafogta és gátolta a beszélgetést, ezért kinyitottam az ablakot, hogy a 
közlekedés zaja elfedje azt.

A tempó nagyon fontos ennél az osztálynál, ezért minden szakaszt rövidre 
fogtam és időkorlátot szabtam. A feladat elvégzésére 15 percet adtam, bár egy 
kicsit tovább tartott. Úgy tűnt, hogy ennek hatására jobban koncentrálnak, mint 
általában. Egy pár civakodni kezdett, de elfogadták azt a javaslatomat, hogy 
dolgozzanak egyénileg. Érdekes módon, amikor látták, hogy a többiek hogyan 
beszélgetnek és haladnak, ők is elkezdtek egymásnak kérdéseket feltenni. Rend-
szeresen arra biztattam a párokat, beszéljék meg, mit értenek az olyan állításo-
kon, mint például „rövid tenyészidő”. Tudták, hogy ez az évnek azon időszaka, 
amikor a növények növekednek, de segíteni kellett nekik, hogy megértsék, ennek 
hosszát a hőmérséklet határozza meg: hogy milyen korán köszönt be a tavasz és 
milyen későn kezdődik a tél. Ha jobban belegondolunk, ez egy elég bonyolult 
fogalom.

Visszatekintve jobban felhasználhattam volna számos diák (bár városiak) 
sokszor meglehetősen széles körű tapasztalatát a helyi kisgazdaságokról, amit 
lovagláskor, hegyi kerékpározáskor vagy más alkalmakkor szereztek. Azért, hogy 
felmérjem a tudásukat, és kapcsolódni tudjak hozzá, felrajzoltathattam volna 
velük még egy oszlopot, amiben azokat a jellemzőket jelölhették volna, amelyek 
a tanult és az általuk ismert kisgazdaságokban közösek. Ezt követően a diákok 
megfogalmazhattak volna néhány olyan állítást, ami az általuk ismertre legva-
lószínűbb, hogy… jellemző.

Smith (1998) jó javasla to-
kat tett a produktív 
tanulást segítő környezet 
kialakításához.

A „másokkal való közös 
munka” kulcsképes sé-
gének fejlesztése.

Azok, akik elakadtak, 
segítséget kaptak.

Legvalószínűbb, 
hogy…
2. mintafeladat

Gazdálkodás az Egyesült 
Királyságban
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A tapasztalatok megvitatása

Korábban a tapasztalatok megvitatása nem volt túl sikeres, mert a diákok vagy 
vonakodtak megosztani azokat, vagy csak meggondolatlan megjegyzéseket tet-
tek. Míg a padok között sétáltam, hallottam és megjegyeztem néhány beszélgetés 
részletét, és megkértem a párokat, hogy jegyezzék meg mit mondtak: „Ez jó gon-
dolat! Amikor később megbeszéljük a feladatot, meg foglak Titeket kérni, hogy 
ismételjétek meg, ezért jegyezzétek le.” Abban reménykedtem, hogy ha előre szó-
lok, akkor sokkal magabiztosabbak lesznek abban, hogy a hozzászólásuk értékes 
és ez majd segít elindítani a beszélgetést.

Azt szerettem volna, hogy a feladat jó élmény legyen, ezért sokszor meg-
dicsértem őket. Tudtam, hogy minden pár többé-kevésbé fi gyelmesen haladt 
végig a jellemzők listáján, és ezért gratuláltam nekik. Senki sem panaszkodott, 
hogy túl nehéz volt a feladat. Az egyszerűbb állításokkal – mint például „alacso-
nyan fekvő területen található” kapcsolatos döntéseiket kérdeztem meg előbb, 
hogy még többször meg tudjam őket dicsérni. Hirtelen támadt egy ragyogó öt-
letem: Miért ne próbáljam meg a Képzeletbeli mozi vizualizációs módszert?

Megkértem őket, hogy csukják be a szemüket, és képzeljék el azt a helyet, 
amiről mesélek nekik. A tekintetükből arra következtettem, hogy azt gondolták, 
megőrültem, de mindannyian engedelmeskedtek. Egy kisgazdaság területén tett 
sétát kezdtem elmesélni nekik és felhasználtam a Cambridgeshire-i mocsárvidék 
jellemzőit, de ezt nem árultam el nekik. Kértem, hogy nyissák ki a szemüket és 
jelentkezzenek, ha ráismertek a kisgazdaságra. Csak három vagy négy diáknak 
nem sikerült. Kiválasztottam az egyik lányt (aki jó választ adott), hogy adjon 
magyarázatot. Azt mondta, hogy hosszan elnyúló, sík, gabonát termő szántóföl-
deket látott. Mások még a gazdasági épületek néhány részletét is látták és olyan 
jellegzetességeket is, amik a jellemzők listáján nem szerepeltek. Úgy tűnt, hogy 
legtöbbjüknek jó vizuális képe van erről a kisgazdaságról, ami valószínűleg il-
leszkedett a múlt órán látott videóhoz, de nem volt arra elég idő, hogy ezt kide-
rítsem, és arra sem, hogy vajon ilyen jó mentális képük volt-e a hegyvidéki kis-
gazdaságról is?

A legtöbben jól teljesítettek az óra ezen szakaszában, így mielőtt az ellenőrző 
feladatot kiadtam nekik, még több dicsérettel halmoztam el őket. Nekik is és 
nekem is sokkal jobb kedvünk lett, mint általában.

Ellenőrzés

Ellenőrzésnek a Cambridgeshire-i mocsárvidék és az északnyugat-angliai tóvidék 
gazdálkodásának írásbeli összehasonlító elemzését adtam, melyben le kellett 
írják a megállapított hasonlóságokat és különbségeket. Az óra utolsó 10 percét 
szántam erre, és házi feladatként kellett befejezniük. A 2. segédanyag náluk volt 
és annyi állítást bele kellett írniuk az elemzésükbe, amennyi csak lehetséges. Még 
éppen időben döntöttem el, hogy megpróbálom jobban hasznosítani a vizuális 
memóriájukat, így arra kértem őket, hogy rajzolják le úgy a kisgazdaságokat, 
ahogyan a gondolataikban látták azokat és írják rá, hogy melyik, melyik. Voltak, 
akik úgy érezték, hogy ehhez nem tudnak elég jól rajzolni, de amikor mondtam, 
hogy nem műalkotást várok, hanem csak egy vázlatot, ők is megnyugodtak. 

Amikor a következő órán beadták a házi feladatukat, nagyon örültem, hogy 
néhány rajz rendkívül jól sikerült (színesek voltak, a mezőgazdasági járműveket 
is ábrázolták, stb.) A kisgazdaságok jellemzése részletes volt, de egymástól elkü-
lönülten jellemezték őket. Nem értették meg tisztán az összehasonlítás fogalmát, 
ezért megjegyeztem, hogy erre a képességterületre még vissza kell térnem.

Ez egy nagyszerű lehe-
tőség a tapasztalatok 
meg vitatásának 
támogatására.

Lásd bővebben a Gondol-
kodtató földrajz I. kötet 
49. oldalán.

Itt kapcsolódunk Gardner 
többszörös intelligencia 
elméletéhez. A diákok 
többet tudnak és több 
mindenre képesek annál, 
mint amit kimutatnak, 
vagy mint amit mi gon-
dolunk, ezért meg kell 
találnunk annak a mód-
ját, hogyan tudunk nekik 
segíteni abban, hogy 
hozzáférjenek ehhez 
a tudáshoz.

Formatív válasz gyakran 
szükséges a jövő tervezé-
séhez, de általában nem 
kifejezetten tanított 
földrajzi kulcsképesség.

Legvalószínűbb, 
hogy…
2. mintafeladat

Gazdálkodás az Egyesült 
Királyságban
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 1. nagy területre terjed ki
 16. alacsony tápanyagtartalmú 

a  területén a termőtalaj

 2. területén rövid a tenyészidőszak  17. a rókák problémát jelentenek számára 

 3. a természetben található köveket 
hasznosítja építkezéskor 

 18. csúcstechnológiás eszközöket használ

 4. hatalmas pajtával rendelkezik 
a  gépek tárolásához

 19. szívesen látja a táborozókat

 5. sík területen fekszik  20. örül a génmódosításnak

 6. takarmánynövényeket termeszt 
a  saját állatállományának etetéséhez

 21. a helyi vízfolyásokat szennyezi

 7. területén sok csapadék esik  22. kevés munkást foglalkoztat

 8. nagy mennyiségű műtrágyát 
és  rovarirtó szereket haszál

 23. nagy nyereséget termel bizonyos 
években

 9. a saját termékeit árusítja a piacon
 24. trágyaszóró kocsit használ a földek 

trágyázásához

 10. a vizek szabályozásához szükséges 
 gátakkal és csatornákkal rendelkezik

 25. nagy a termeszthető növények 
 választéka

 11. a füvet lekaszálja szénának
 26. területén nem lehet tavasszal 

 nyugodtan aludni

 12. az állami támogatásoktól függ  27. a késő tavaszi fagy sújtja területét 

 13. területén nyáron késő éjjel is 
 dolgoznak 

 28. lakói nyaralni télen mennek el

 14. állatorvosi díjat fi zet  29. lakói néha kvaddal mennek munkába

 15. egész évben csapadékos területű
 30. élelmiszer-feldolgozó cég 

 tulajdonában lehet

A Cambridgeshire-i mocsárvidék vagy
az északnyugat-angliai tóvidék? 

2. segédanyag

Melyik kisgazdaság esetében a legvalószínűbb, hogy…

Legvalószínűbb, 
hogy…
2. mintafeladat

Gazdálkodás az Egyesült 
Királyságban
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Térképmemori

Logikai alapok

Sok tanuló számára az a vonzó a földrajzban, hogy vizuális szemléltető anyago-
kat használ. Azonban a vizuális képességek személyenként eltérőek, így néhány 
diáknak nagy nehézséget jelent a térképek és vázlatrajzok megértése és értéke-
lése (az üzenet dekódolása). Mivel ebben a tantárgyban központi szerepet kap a 
térbeliség, tudatosan segítenünk kell a diákokat abban, hogy megértsék, miként 
fejeznek ki bizonyos információkat a térképek és a vázlatrajzok.

Találkoztunk olyan diákkal, aki be tudta ugyan jelölni a felszínformákat, de 
egyáltalán nem értette a grafi kus ábrázolást. Néhány diák számára a térképek 
pusztán esztétikus élmények, amiket nem feltétlenül tudnak értelmezni. A brit 
Nemzeti Tanterv a 3. oktatási szakaszban (11–14 év) megkülönbözteti a térkép-
használatra (2c), illetve az önálló térképszerkesztésre (2e) vonatkozó képessé-
geket. Gyakran elvárjuk a diákoktól, hogy készítsenek térképvázlatokat és váz-
latrajzokat, bár csak lemásoltatjuk velük a könyvben, a táblán vagy a kivetítőn 
lévőket. Amennyiben ez így van, akkor mi is hibásak vagyunk abban, hogy az 
utóbbi cél (2e) egyáltalán nem teljesül. A cél általában az, hogy az órán elhangzott 
fogalmakat és információkat kódolják és jegyezzék fel. Ezek a diákokkal megta-
nítani kívánt jelentések gyorsan rögzíthető rövidítései. Más szavakkal tehát sok-
kal inkább kognitív, semmint szemléltető vagy dekoratív funkciójuk van.

A térképek és vázlatrajzok hasznosításának három alapvető lépése van. Elő-
ször azonosítani kell az alkotóelemeket, tehát érzékelnünk kell a szimbólumok 
közti különbségeket. A második lépésben fel kell ismerni, hogy mit ábrázolnak 
az egyes jelek és szimbólumok, a harmadikban pedig értelmezni kell, mit jelent 
a jelek térbeli eloszlása (pl. x helyet az y hellyel egy főútvonal köti össze az egyik 
völgyben). A Térképmemori ezeket a folyamatokat stimulálja, fejleszti.

A felidézés és a megértés különböznek egymástól, de a térképek és vázlat-
rajzok felidézése és lerajzolása emlékezetből segíthet kihámozni a tartalmukat, 
és kulcsot jelent a megértésükhöz. Már a Képzeletbeli mozi módszer (Gon-
dolkodtató földrajz I. kötet) esetén is felhívtuk a fi gyelmet a vizuális memória 
szerepére. Akkor utaltunk rá, hogy a vizuális memória használatának határozott 
ösztönzése jótékonyan hat az alacsony műveltségi szintű diákokra. Ez a Fény-
képek elemzése című módszernek (Gondolkodtató Földrajz I. kötet) is erős-
sége, mert ennél a képekben keresik a diákok a jelentést. A Térképmemori 
módszer differenciálásra is jól használható. Magában foglalja egyrészt a látot-
tak, másrészt a megértett elemek memorizálását, valamint minden képesség-
szinten könnyen elérhető és alkalmazható.

Sok lehetőség kínálkozik egy ilyen fontos képesség bemutatására, arra viszont 
meglepően kevés, hogy az érettségin emlékezetből térképet rajzoltassunk, bár a 
tanórai feladatok palettája nem lenne teljes nélkülük. Az érettségi követelmények 
is csak bizonyos témákra említik meg térképvázlat, illetve vázlatrajz készítését. 
Annak ellenére, hogy az emelt szintű érettségin ezért plusz pont jár, a vizsgáz-
tatók évről évre arról számolnak be, hogy a diákok mégis kihagyják ezt a részt, 
és még az esettanulmányokat sem támasztják alá velük. A vizsgáztatók azt is 
megjegyezték, hogy a diákok sokszor nem használják ki teljesen a vizsgakérdé-
sekhez mellékelt grafi kus adatokat. 

Ez a módszer arra ösztönzi őket, hogy alaposabban nézzék meg a térképeket 
és a grafi konokat.

Gardner (1983) a vizuális 
és térbeli ismeretek 
grafi kus rögzítésének és 
értelmezésének 
képességét „térbeli 
intelligenciának” nevezi. 
Ez a módszer a diákok 
vizuális kultúrájának 
fejlesztését szolgálja.

Néha a diákokat egyből 
a 3. lépésben leírtakra 
kérik, anélkül, hogy 
ismernék az első kettőt. 
Gyakran összetévesztik 
az országhatárokat, a 
partvonalat és a folyókat.
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Térképmemori26

 A Térképmemori nagyon szórakoztató. Az előnye a diákok által ismert 
„memory” játékkal szemben az, hogy itt egymással értelmesen összefüggő dol-
gokra kell visszaemlékezni. Minden korcsoportnál, valamint a témák elején, 
közepén és végén is alkalmaztuk. Ez egy vidám módja egyrészt annak, hogy a 
diákokat arra sarkalljuk, hogy alaposan fi gyeljék meg a térképek és a vázlat rajzok 
alkotóelemeit, másrészt olyan módszereket dolgozzanak ki, melyek segítségével 
könnyebben megy a megjegyzés. A folyamat során feltárják a térképek és váz-
latrajzok jelentését, felelevenítik a témával kapcsolatos korábbi ismereteiket, 
valamint kapcsolatokat keresnek a korábban és a jelenleg tanultak között. Eze-
ken felül humorosan és versenyszerűen fejlesztik a csapatmunkára vonatkozó, 
illetve a kommunikációs képességeiket is.

Túl sok diák fordít hátat a földrajznak a 3. oktatási szakasz (azaz az általános 
iskola) végére, mert úgy gondolják, hogy nem tudnak térképeket értelmezni és 
szerkeszteni. Egyikük azt mondta, hogy úgy tekintett a földrajzban a térképekre, 
mint a matematikában a trigonometriára. Úgy hajtotta végre a feladatokat, hogy 
közben nem is értette, miről szólnak. Egy hatékony, versenyképes tanmenetben 
ki kell térnünk a hiányosságokra. Úgy gondoljuk, hogy a Térkép memori mód-
szer minden korosztály számára nagyon hasznos, még érettségire való felkészü-
léskor is. Egy hatalmas előrelépést jelent ahhoz képest, mikor azt mondták a 
diákoknak, hogy „Menjetek haza és ezt tanuljátok meg, mert lehet, hogy ez lesz 
a vizsgán.”, viszont nem magyarázták el, hogy hogyan tanulják meg.

Mindkettő a Nemzeti 
Tantervben rögzített 
kulcsképesség.

A versenyhelyzet 
teljesítményfokozásra 
ösztönzi a tanulókat.

Minden képességet, akár 
földrajzi, akár más, 
ismételni kell.
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Térképmemori 27

Háttér

Az érettségire való felkészülés során a 11-es osztály nemrégiben megkísérelt egy 
korábbi, forgalomirányítással kapcsolatos vizsgafeladatot megcsinálni. A feladat 
utolsó részében egy integrált közlekedésirányítási rendszert kellett értelmezni. 
Mégis, annak ellenére, hogy Newcastle belvárosának esettanulmányát már át-
tekintették, még a legtehetségesebb diákoknak is komoly problémát okozott azt 
megmagyarázni, hogy az egyik rendszer hogyan kapcsolódott a többihez, hogyan 
egészítették ki egymást, illetve miként lehetett egymás alternatívái. A háromhe-
tes ismétlési időszak elején kipróbáltam velük a Térképek felidézése mód-
szert, hogy az önbizalmukat növeljem.

Ezt a 100 perces órát vegyes képességű osztályban tartottam, ahol elég magas 
az éles eszű, tehetséges diákok aránya, akik többségében lányok. Először átnéz-
tünk néhány vizsgakérdést, hogy lássuk, mi szükséges ahhoz, hogy megszerezzék 
az emelt szintű vizsgán az esszéírásra kapható maximális pontszámokat. Készek 
voltak arra, hogy valami aktív tevékenységben vegyenek részt, és annyira élvez-
ték, hogy önként megemlítettek más lehetséges helyeket is a tananyagban, ahol 
ezt a módszert újra alkalmazhatnánk. Úgy gondoltam, kitűnő ötlet volt, hogy 
építő módon vegyenek részt az ismétlésben. Végtére is, ők nálam jobban tudták, 
hogy miben kell még segítenem.

Előkészületek

Felrajzoltam Newcastle belvárosának integrált közlekedési rendszerét egy nagy 
szemléltetőtáblára (fl ip chartra). Feliratokat készítettem rá, valamint színeket 
és szimbólumokat használtam, amiket a jelkulcsban megadtam. A fl ip chartot a 
terem egyik sarkába állítottam úgy, hogy a diákok ne láthassák, mit ábrázol. Az 
1. segédanyagot ki lehet nagyítani A3-as méretűre vagy írásvetítő fóliára is át 
lehet másolni és egy olyan szabad falfelületre ki lehet vetíteni, amire a diákok 
nem látnak rá közvetlenül. Tekintettel arra, hogy ez a segédanyag fekete-fehér, 
azt tanácsoljuk, hogy (alkoholos) fi lccel színezzük ki. Egyszer kell csak megcsi-
nálnunk és utána korlátlanul újra felhasználhatjuk.

A diákok három vagy négy főből álló baráti csoportokba rendeződve foglaltak 
helyet az asztalok körül. Tudtam, hogy náluk jól működik ez az elrendeződés. 
Ha ez nem így lenne, akkor valószínűleg vegyes csoportokat alkotnék, amelyek 
tehetségesebb és kevésbé motiváltabb diákokból állnának. Mindannyian saját 
magunk tudjuk megítélni, hogy az adott osztálynál mi működik jól.

Meggyőződtem arról, hogy nincsenek-e útban a könyvek és a füzetek. Minden 
asztalra raktam egy üres fl ip chart lapot (de egy színes kartonlap is megteszi) és 
egy adag vastag fi lctollat. Egy doboz rajzszeg is volt nálam. Ez minden, amire 
szükség volt.

Bevezetés

A következőképpen kezdtem el az órát: „Az elmúlt másfél évben rengeteg tér-
képet és vázlatrajzot rajzoltatok már. Ezért nem szeretném, ha azt gondolnátok 
a vizsgán, hogy ez az egész fölösleges időpazarlás volt, noha ekkor lenne a 
legfontosabb, hogy fel tudjátok idézni őket. Ha a feladat nem is kéri, hogy 
magatoktól rajzoljatok le egyet, azonban ha a lelki szemeitek előtt látjátok és 
emlékeztek arra, hogy miről is van szó, akkor képesek lesztek írni is róla. Le-
fogadom, hogy a fi zikai, kémiai és biológiai kísérletekben használt eszközök 
nevekkel ellátott vázlatrajzaira emlékeznetek kellett és le is kellett rajzolnotok, 

Térképmemori
1. mintafeladat

Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése

Ez egy olyan formatív 
válasz, ami más 
szempont ból közelíti 
meg a témát.

A sikeres csoportmunka 
az osztályt jól ismerő 
pedagógustól is függ. 
A csoportmunka jó 
alkalom arra, hogy még 
jobban megismerjük 
a diákokat.

Az önbecsülés és az 
önbizalom a diákok 
tanulási teljesítményének 
fontos összetevője.
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tehát pontosan tudjátok, hogy képesek vagytok az ilyen jellegű feladatokra, 
feltéve, ha eleget gyakoroltok.” Az alacsonyabb önértékelésűek azt motyogták, 
hogy ők már erre se voltak képesek, s ilyen még a legnagyobb önbecsülésű osz-
tályokban is előfordul!

Minden egyes csoportban mindenki kapott egy sorszámot (1-től 3-ig, vagy 
1-től 4-ig az adott csoport létszámától függően). Elmondtam, hogy mindenkinek 
sorszám alapján ki kell jönnie a fl ip charthoz, 20 másodpercig meg kell fi gyelnie 
a térképvázlatot, azután vissza kell mennie a helyére és a rendelkezésére álló 2 
percben mindent le kell rajzolnia, amire emlékszik. Amikor azt mondom „Kö-
vetkező!”, akkor a következő csoporttagnak kell kijönnie a fl ip charthoz, és így 
tovább. Ekkor próbálkoztam először ezzel a feladattal és bizonyára az olvasók 
egy része úgy gondolja, hogy szigorúbb alapszabályokra lenne szükség.

Elmondtam, hogy Newcastle integrált közlekedési rendszerének színes tér-
képvázlatát rajzoltam a fl ip chartra, és adtam nekik egy percet, hogy beszéljék 
meg, hogyan oldják meg a feladatot. Hallottam, hogy az egyik csoport arról 
beszélget, hogyan szokták kirakni a kirakót – először a széleket rakják ki. Egy 
másik csoportban az egyes színeket osztották szét egymás  között.

Utasítások

• Arra kértem az egyes sorszámú diákokat, jöjjenek ki a fl ip charthoz, a töb-
biek pedig maradjanak a helyükön. 

• 20 másodpercre megmutattam a térképvázlatot, azután letakartam a leg-
felső lappal.

• Két perc elteltével kiáltottam, hogy a „Kettes számúak következnek!”, és 
hasonló módon megmutattam nekik a térképet.

• Addig folytattam ezt, amíg nyilvánvalóvá vált, hogy a csoportok zöme már 
inkább csak módosítgatja a korábbi munkát és nem új információval bő-
víti. Ezúttal hat alkalommal lehetett megnézni a fl ip chartot, tehát minden-
ki kint volt legalább egyszer.

• Ráírattam a rajzokra a csoporttagok neveit és kértem, hogy tűzzék ki őket 
a falra értékelés céljából.

A feladat irányítása

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy elkerülhetetlen lesz a zajongás és a „hivatásos 
bajkeverők” tevékenysége. Mihelyst elmondtam a térkép címét, az egyik kifeje-
zetten tehetséges csoport egyből elkezdett rajzolni, így leállítottam őket és fel-
hívtam a fi gyelmüket arra, hogy elképzelhető, hogy ez a térkép teljesen külön-
bözik attól, mint amit ismernek. Példaként hoztam fel nekik, hogy a Tyneside 
Metro vagy a Londoni Metro térképe különbözik egy autóstérképtől. Úgy tűnt, 
hogy ez megtette a hatását, legalábbis a játék kezdetéig.

Másodsorban, a hangzavarban a csoportok információt csenhettek el egy-
mástól. Amikor fi gyelmeztettem őket, hogy lehet, hogy a többiek látják, hogy 
eddig mit rajzoltak, jobban összehúzódtak és a zajszint is csökkent. 

Bár azt mondtam, hogy mindenki csak 20 másodpercig láthatja a fl ip chartot, 
csak becsültem az időt. Hasonlóképpen a rajzolásra szánt kétpercnyi időt is csak 
megsaccoltam. Kevesebb volt, ha úgy láttam, hogy a rajzoló már nem tud érdem-
ben hozzátenni a munkához, de két percnél jóval többet sosem engedtem azért, 
hogy mindenki érdemben hozzá tudjon tenni a térképhez. Időről időre közöltem, 
hogy mennyi idő van még hátra, hogy ezzel is fenntartsam a lendületet, bár erre 
nem volt szükség. Amint azt sejteni lehet, ahogy haladt előre a feladat, egyre 
inkább a részletek megbeszélése váltotta fel az őrületes rajzolást.

Térképmemori
1. mintafeladat

Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése

A diákok itt teljesen 
maguktól átvesznek 
valahonnan egy 
módszert.

A padok közötti séta, 
a diákok megfi gyelése 
és ellenőrzése a legtöbb 
tanár számára teljesen 
természetes. Abból a 
szempontból diagnoszti-
kus jellegű, hogy többet 
felfed a diákok tanulási 
folyamatairól, mint 
maga a végtermék.
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A fl ip charthoz tett látogatások közötti időben, a csoportok körül sétálgattam, 
hogy kilessem és megjegyezzem azokat a módszereket, amiket a térképük létre-
hozásához használtak. Ez a tapasztalatok megvitatása során, az emlékek felidé-
zéséhez nyújtott segítséget.

A tapasztalatok megvitatása

Ez az óraszakasz majdnem annyi ideig tartott, mint a feladat többi része, aminek 
egyrészt az volt az oka, hogy ezek a magabiztos, lelkes diákok hozzá voltak szok-
va a tapasztalatok megvitatásához, másrészt tisztában voltak azzal, hogy valami 
olyan dologról beszélgetünk, ami a többi órán is hasznosítható.

Azzal a kérdéssel kezdtem, hogy jól működött-e az a módszer, amit megbe-
széltek mielőtt az első ember kiment a fl ip charthoz. Néhány csoport arról szá-
molt be, hogy úgy döntöttek, előbb megvárják, hogy mi is látható a térképen és 
csak utána beszélik meg a módszert. Az egyik 4 fős csoport tagjai elnegyedelték 
az A3-as lapot és mindenki egy-egy negyedért felelt. Azonban: „Nem igazán 
működött a felosztás. Túl sok dolgot kellett megjegyezni és mindenkinek minden 
színre szüksége volt.” Egy másik diák hozzátette, hogy: „Bizonyos elemek, mint 
például a metró, nagyon kézenfekvőek voltak, ezekkel lehetett kezdeni és azután 
pedig ezekhez beilleszteni a többi elemet.”

Megemlítettem, hogy hallottam, hogy néhány csoportnál aki(k) már látták a 
térképvázlatot elmondták a következő ember(ek)nek, hogy mit keressenek. Ők 
meg tudták jegyezni, hogy mik voltak ezek a dolgok? Néhányan színenként ha-
ladtak, de mások azt mondták „Te nézd meg a buszokkal kapcsolatos dolgokat” 
vagy „Nézd meg a feliratot x-nél”. Az egyik csoportnál az első, meglehetősen 
magabiztos ember pontos feladatokat osztott ki a többieknek. Tanulmányozta a 
jelkulcsot, hatékonyan felbontotta a térképet, és kiosztotta, hogy ki felel a met-
róért, a szöveges részekért és az utakért.

Mikor megkérdeztem, hogy a térkép mely részeire tudtak könnyebben és 
melyekre nehezebben visszaemlékezni, abban mindenki egyetértett, hogy a fel-
iratozás nehezebb volt, mint a térkép rajzolása, annak ellenére, hogy mikor az 
óra elején beszélgettünk a vizsgáról, sokan azt mondták, hogy nem tudnak visz-
szaemlékezni a térképekre.

Abban mindenki egyetértett, hogy sokkal inkább csapatként dolgoztak együtt, 
nem pedig önállóan végezték a munkát. Nem pusztán csak vonalakat rajzoltak 
és feliratoztak, hanem amikor tanácsokat adtak egymásnak megbeszélték, hogy 
mit ábrázol a térkép. Az egyik csoport tagjai külön-külön egy-egy közlekedési 
formáért feleltek, a feliratokat pedig színek alapján osztották szét egymás között. 
Nem meglepően azt mondták, hogy akkor emlékeztek vissza legkönnyebben a 
feliratok szövegére, amikor az olyasvalami volt, amit már ismertek és értettek. 
A színekkel kiemelt elemek kitűntek a térképvázlatból, és ez segítette a megjegy-
zésüket.

Érdekelt, mit gondolnak arról, hogyan segíthet ez a feladat nekik az ismétlés 
során. Az egyik jó ötlet az volt, hogy néhány téma esetén a jegyzeteiket vázlat-
rajzokká lehetne alakítani és utána azokról lehetne ismételni. A kulcsszavak és 
kifejezések kiemelése nem volt számukra teljesen új, de mégis hangsúlyozták, 
hogy ez is nagyon hasznos lehet. Reméltem, hogy valaki megemlíti majd, hogy 
a feladat hatására ezután alaposan megnézi, hogy mit ábrázolnak a térkép egyes 
elemei. Mikor ezt tanácsoltam nekik, azt mondták, hogy ez teljesen nyilvánvaló, 
de gyanítom, hogy nem mindenki számára volt az. 

Kíváncsi voltam, milyen más esettanulmányokat tudnak megemlíteni, amiket 
hasonló módon lehetne térképezni? Valaki az egyiptomi asszuáni gáttal kapcso-
latos kérdéseket vetette fel és megbeszéltük, hogyan kellene egy feliratozott tér-
képvázlatot készíteni róla. Mindenki egyetértett, hogy egy alaptérképpel kellene 

Térképmemori
1. mintafeladat

Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése

Az idő múlásával 
a diákok egyre jobb 
hallgatókká és hozzá-
járulókká váltak.

Ebben az osztályban 
nagyon jól fejlődik az 
egyik kulcsképesség. Ez 
gyakorlással érhető el. 
Ezért a csoportmunkát 
rendszeresen kellene 
alkalmazni a tanítás 
során.

Az ilyen átalakítások 
összekapcsolják a két 
agyfélteke működését.
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kezdeni, amin ábrázoljuk a Nílus futását, a gátat, a Földközi-tengert, azután 
elhelyezzük Kairót és bevonalkázzuk a sűrűn lakott területeket. Az egyik diák azt 
javasolta, hogy ráírhatnánk körben a térkép széleire az előnyöket és a hátrányo-
kat és ezeket megfelelő helyekre nyilazhatnánk. Egy másik pedig azt mondta, 
hogy könnyebb lenne megjegyezni a feliratokat, ha az előnyöket és a hátrányokat 
más színekkel jelölnék.

A második hasznos téma, amit javasoltak a Mexikóból Kaliforniába irányuló 
migráció, melynél a lap közepén húzott vízszintes vonal jelképezné a határt és 
különböző színekkel fölé, illetve alá írnák a maradásra, illetve a kivándorlásra 
ösztönző tényezőket. A migrációt megakadályozó lehetséges tényezőket, mint 
például a munkavállalási engedélyek számának korlátozása, határőrök járőrö-
zése, nyelvi akadályok stb., a határvonal mentén írnák fel.

Számos más ötlettel is előálltak, amiket itt most nem részleteznék. A diákok 
közösen gondolták végig a tanult témákat és keresték azt, hogy melyiknél lenne 
lehetőség feliratos térképvázlatok készítésére. Mindez arra utalt, hogy elképzel-
hető, hogy önmaguk is szerkesztenek majd saját térképeket az ismétlés során. 

Teljesen lenyűgözött ez a módszer. Mindannyian élveztük az órát, ami nyil-
vánvalóan nagy hatással volt az egyik lányra, aki a teremből kifelé menet azt 
mondta, hogy „Jó óra volt, Tanár úr!” Ez nem mindennapi dicséret volt.

A diákok itt azzal fog-
lalkoznak, hogy külön-
böző szövegkörnyezetben 
is alkalmazzák az 
ötleteket (transzfer).

Ez a rész mutatja, hogy 
a diákok kezdenek 
mentális modellként 
tekinteni a térkép-
vázlatokra.

Térképmemori
1. mintafeladat

Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése
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PP rendszer: 
(Parkolj és tömegközlekedj) 
Arra ösztönzi az embereket, 
hogy a városközponton  kívül 
parkolják le az autóikat

GOSFORTH

BUSZSÁVOK
A városba visznekNYUGATI ELKERÜLŐ

Lehetővé teszi, hogy 
az  átmenő forgalom 
 elkerülje a városközpontot

VÁROSI AUTÓPÁLYA
Körgyűrű

HEATON
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Egyirányú 
utak 
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Forgalom-
csillapítási 

zóna

Forgalom-
csillapítási 

zóna

M

Parkolóóra/
korlátozott 

idejű parkolás

TYNE FOLYÓ TYNE HÍD
Útszűkület

DÉL

M

M

M

Főbb metróállomás

Többemeletes 
parkolóház

M

Térképmemori
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Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése

Figyelem! Ez a térkép nem 
terjed ki minden részletre és 
nem arányosan kicsinyített!

Newcastle-upon-Tyne 
városi közlekedése

1. segédanyag

A1-es autópálya 
ÉSZAK
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Háttér

Elfelejtettem, hogy ki volt az a hegymászó, aki azért akart megmászni egy adott 
hegycsúcsot „mert ott van.”

Érdekelne, hogy más tanárok, ha egyáltalán használják a Nemzeti Tantervben 
előírt térképeket, akkor azt hogyan teszik. A Brit-szigetekről a 3. oktatási sza-
kaszhoz készült térkép különösen olyan, ami nem tűnik hasznosnak. Mégis azért 
foglalkozunk vele, hogy a segítségével összegezzük azokat a tereptárgyakat és 
helyeket, amikről a diákoknak alapvető térképi ismereteket kell szerezniük. Ez 
a térkép nem arra való, hogy tanulmányozzák a folyókat, hegyeket, vagy bármi-
lyen olyan elemet, amihez egy atlasz sokkal alkalmasabb. A térképet is kipróbál-
tam a Térképmemori módszerrel, mert korábban az egyik szülőtől kaptam 
egy olyan éles kritikát, hogy az ő fi a semmiről sem tudja, hogy hol van.

Ez a jókedvű hetedikes osztály vegyes képességű diákokból állt és a 40 perces 
órát néhány héttel a tanévkezdés után tartottam, amikor tudatosan kerestem 
annak lehetőségét, hogy pozitív véleményt alakítsak ki a földrajzról és különösen 
a gondolkodást fejlesztő órákról. Kicsit aggódtam, hogyan tartok majd rendet, 
hiszen a kapcsolatom az osztállyal még mindig csak formálódás alatt állt.

Előkészületek

Meglehetősen egyszerű volt. Az óra előtt lecseréltem az Egyesült Királyságot 
ábrázoló falitérképet (ami főbb vonásaiban hasonló volt a mintafeladat térképé-
hez) egy poszterre, de egy műholdképet fent hagytam az eredeti helyén. Kíváncsi 
voltam, hogy valaki észreveszi-e, vagy felhasználja-e segítségként a partvonal, 
vagy a hegyvidéki területek megrajzolásakor, amelyek az osztályterem bármely 
pontjából jól kivehetőek voltak rajta.

A tantervi térképen egyetlen dolgot módosítottam: berajzoltam rajta a Tyne 
folyót és a városunkat. Megtanultam már korábban, hogy sosem szabad azt gon-
dolni, hogy a diákok be tudják azonosítani, hol laknak. Azt javaslom, hogy min-
denki a helyi jellemzők közül rajzoljon be néhányat, ügyelve arra, hogy a térkép 
ne legyen túlzsúfolt.

Két fénymásolatot készítettem a térképről, mert ha az olyan kicsi, mint egy 
A4-es lap, akkor a gyerekek nagyon összezsúfolódnak, mikor meg akarják nézni. 
Csoportonként egy példányban kinyomtattam, hogy később tudjunk vele dol-
gozni (lásd A tapasztalatok megvitatása részt). A termet négyfős csoportok-
hoz rendeztem be, minden csoportnak egy sima A4-es papírt és ceruzát készí-
tettem elő.

Bevezetés

Az osztály megörült, mikor érkezésekor azt látta, hogy csoportmunkához van 
berendezve a terem. Úgy gondolom, hogy ez néhány hetedikes diáknak bátorsá-
got ad, hiszen az előző tanévekben szinte az összes órai munkát csoportokban 
végezték. Elmondtam nekik, hogy a mai óra a memóriát, a rajzolási képességei-
ket, valamint csoportmunkát vesz igénybe. Négyfős csoportokban, illetve egy 
háromfős csoportban csendben helyet foglaltak. Ráhangolásképpen néhány vil-
lámkérdéssel kezdtem, amik ún. „Guinness ismeretekre” vonatkoztak (ezeket én 
neveztem így el, mivel olyanok, amelyek megtalálhatók a Guinness rekordok 
könyvében és az ilyen korú gyerekek nagyon szeretik őket), például legmagasabb 
hegyek, leghosszabb folyók, legtávolabbi pontok, legnagyobb városok, stb. Elég 
jól meg tudták nevezni ezeket, de amikor megkérdeztem, hogy el tudják-e he-
lyezni őket a térképen, sokatmondóan elkerülték a tekintetemet.

Térképmemori
2. mintafeladat

A Brit-szigetek

Szerencsére ez is része a 
Nemzeti Tanterv földrajzi 
tudáskövetelményeinek 
a 3. oktatási szakaszban.
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Mielőtt elkezdtük a feladatot, kértem, hogy beszéljék meg, hogyan fogják 
megcsinálni. Felhívtam a fi gyelmüket arra, hogy ha ki tudnak ehhez dolgozni 
egy hatásos módszert, akkor azt máskor is, bármilyen tanórán, vagy akár önál-
lóan is használni tudják. Elmondtam, a térkép fekete-fehér. Hallottam, mivel a 
diákok tudták, hogy az Egyesült Királyságot ábrázolja a térkép, a legtöbb cso-
portban megbeszélték, hogy először a partvonalat rajzolják meg. Az egyik csoport 
stratégiája az volt, hogy várnak és előbb áttekintik a térképet. Egy másik csoport 
élénken nézegette a műholdképet és ezzel sokat segítettek a töb bieknek.

Utasítások

Megkértem a csoportokat, hogy adjanak 1-től 4-ig terjedő sorszámot a csoport-
tagoknak (egy esetben 1-től 3-ig) és elmondtam nekik, hogy számsorrendben 
mindegyikőjüknek ki kell jönni, alaposan meg kell nézniük egy térképet. Azután 
vissza kell menniük a helyükre és le kell rajzolniuk, amire emlékeznek. Minden-
kinek hozzá kell valamit tennie ahhoz, amit az előtte lévők rajzoltak. Megenged-
tem, hogy módosítsanak rajta, hogy még pontosabbá tegyék a térképet. (Ezen a 
ponton radírokat osztottam ki a csoportoknak.)

Mindenkinek 15 másodperc áll rendelkezésére az Egyesült Királyság térképé-
nek tanulmányozására és 2 perc a rajzolásra.

A feladat irányítása

Volt néhány húzós pillanat, amit − utólag visszatekintve − jobban is kezelhettem 
volna, és azóta már jobban bánok a hasonló helyzetekkel.

Nyilvánvaló, hogy 15 másodperc kevés volt a térkép áttekintéséhez, értelme-
zéséhez. Az 1-es sorszámú diákok között volt, aki méltatlankodott, panaszkodott, 
amikor letakartam a térképet. Visszamentek a helyükre és legtöbben körvona-
lakat kezdtek el rajzolni a falon lévő műholdkép alapján. (Legközelebb azt is el 
fogom rakni!) A következőknek már 20-30 másodpercet adtam a térkép tanul-
mányozására. „Ez nem igazságos!”, kiabálták, akik először voltak kint. Ekkor 
azt gondoltam magamban, hogy az élet sem igazságos.

Kicsit zajos volt a feladat végrehajtása, mivel a diákok utasításokat kiabáltak 
be egymásnak, vitatkoztak, vagy megpróbálták elvenni a ceruzát a jogos hasz-
nálójától. Be kellett vezetnem az „egyetlen hivatalos rajzoló” szabályt, ami le-
nyugtatta őket.

Miután a 4-es sorszámú csoporttagoknak is letelt a rajzolással tölthető két 
perce, megállítottam őket és kértem, hogy nevezzenek meg egy diákot közülük, 
aki vélhetően a legjobban tudná befejezni a rajzot. Ez a személy még egyszer 
sorra kerül. Ez az egyik csoportban civakodáshoz vezetett, de legalább lelkesek 
voltak! Már a feladat elkezdése előtt kiválaszthattuk volna ezeket a személyeket.

Az egyik fi ú nem ment ki, amikor ő következett volna és azon kaptam, hogy 
a füzetéből kitépett papírra South Parkban látott szereplőket rajzolgat (hozzá 
kell tenni, hogy elég ügyesen). Mondtam neki, hogy ő lesz a következő, de mivel 
nem fi gyelte meg, hogy a többiek mit rajzoltak addig és a teendők megbeszélé-
sében sem vett részt, sokkal inkább feltartotta a csoportot, mint segítette, ezért 
a feladat hátralévő részében a tanári asztalhoz ültettem.

Mikor láttam, hogy érdemben már nem tudnak hozzátenni a rajzhoz, és már 
csak módosítgatnak rajta, megállítottam a feladatot. 

Térképmemori
2. mintafeladat

A Brit-szigetek

A diákok beszélgetéseibe 
való belehallgatás alap-
vető forrást nyújt 
a tapasztalatok meg-
vitatása részhez.

Mivel a gondolkodás 
fejlesztésére összpontosító 
órákon a tanulás társas, 
csoportos környezetben 
történik, mindig lesz 
néhány tanuló, aki 
nehezen tud a többiekkel 
együtt dolgozni. Hosszú 
távon ez a kulcsképesség 
csak a rendszeres rész-
vételre való ösztönzés 
révén fejleszthető, nem 
pedig azzal, hogy elkülö-
nítjük ezeket a diákokat. 
Komoly érvek sorakoz-
tathatók fel amellett, 
hogy azokat a diákokat, 
akiknek hiányos ez 
a képességük, többször 
és nem pedig kevesebb-
szer kell ilyen feladatok 
elé állítani.
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A tapasztalatok megvitatása

Két kapcsolódó részre bontottam: az értékelésre és a feladat végrehajtási mód-
jának megbeszélésére. Eredendően arra gondoltam, hogy bírálat céljából kitűz-
zük a térképeiket a falra, de aztán ráébredtem, hogy nagy zűrzavar alakulna ki, 
ha mindenki jól szeretné látni őket, így arra kértem a diákokat, mondjanak há-
rom olyan szempontot, ami alapján értékelni lehetne a térképeiket. (Úgy gon-
doltam, hogy az „értékelési szempontok” kifejezés nem lenne célravezető hetedik 
osztályban.) Az első, várható válasz a „rendes, szép munka” volt. (Azt vettem 
észre, hogy akik speciális felkészítő iskolákból érkeznek a hatosztályos gimnázi-
umba, erre nagyon tudatosan odafi gyelnek.) További lehetőségként a „helyes-e 
vagy sem” és a „minden ott van-e” merült fel, ezért megállapodtunk abban, hogy 
a pontosság, részletesség és a rendes, szép munka szempontok megfelelőek.

Kértem, hogy egytől ötig értékeljék a munkájukat minden egyes szempont 
szerint, és tegyenek arra javaslatot, hogyan tudtak volna magasabb pontszámot 
elérni. Kialakult egy közös álláspont, mely szerint, több időre lett volna szüksé-
gük a térkép megtekintésekor ahhoz, hogy értékelni és értelmezni tudják a térkép 
egyes elemeit, és a köztük lévő kapcsolatokat. (Ezek a saját szavaim.) Arra is idő 
kellett, hogy a feliratok jelentését a megjelölt tereptárgyakhoz társítsák. Ez va-
lóban igaz. Ennek a fejezetnek a Logikai alapok részében leírtuk, hogy ezt a 
módszert akkor ösztönözzük, ha a feladat több mint szép (vagy csúnya) pontok 
és minták memorizálása, de ehhez több idő kell. Még egy érdekes megjegyzés 
hangzott el az egyik tehetségesebb fi útól: „A rendes, szép munka nem sokat ér, 
ha maga a térkép rossz!” Úgy tűnt, hogy a pontosságra és a részletességre adott 
pontjaik azzal voltak összefüggésben, hogy mennyire sietősen próbálták meg-
rajzolni a térképet – azt hiszem ez egy másik érv a versenyszerű munkavégzés 
ellen.

A legtöbb csoport úgy gondolta, hogy ha nem tudják jól megrajzolni a part-
vonalat, akkor valószínűleg utána nem tudják pontosan elhelyezni a többi terep-
tárgyat sem. Problémát jelentett a feliratozásnál, hogy a diákok nagyobb betűk-
kel írnak, mint a nyomtatott változaton lévő betűk. Ez zavaró volt, mert többen 
úgy érezték, hogy ha a térkép egy adott részén már szerepel egy felirat, akkor 
oda már nem tudnak tereptárgyat rajzolni. 

Ez átvezetett minket a tapasztalatok megvitatásának második részéhez. Na-
gyon örültem, hogy az előbbi beszélgetések következményeként azt mondták, 
hogy ha legközelebb ilyen feladatot csinálunk, akkor először megpróbálják a 
partvonalat (vagy az adott egyéb alapformát) a lehető legpontosabban megraj-
zolni és legutoljára hagyják a feliratokat. Csak áltattam magam, amikor azt 
gondoltam, hogy annak jeleit látom, valóban megértették, miről is szólnak a 
térképek?

Ez pontosan az Nemzeti 
Tantervben rögzített 
értékelés, illetve egyéni 
tanulás és teljesítmény 
fejlesztése képességeket 
érinti.

A diákoknak el kell 
dönteniük, hogy mi a 
fontos. A térképkészítés 
folyamatának pontos 
megértése erre alapszik.

Térképmemori
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A Brit-szigetek
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Háttér

Bár a fejezet elején lévő Logikai alapok című rész elsősorban a térképek taní-
tására és tanulására koncentrál, a leírtak legtöbb része a vázlatrajzokra is érvé-
nyes. A különböző folyamatok és rendszerek egyszerűsített modelljeit a diákok-
nak nem pusztán reprodukálniuk kell, hanem meg is kell érteniük. Tekintettel 
a plusz nehézséget (néhány esetben akadályt) jelentő szakkifejezésekre, ennél a 
témánál a vázlatrajzok megértése segíti az ábrázolt folyamat megértését. A diá-
kok egy része általában emlékszik a vázlatrajzra, néhányan a szakkifejezésekre, 
néhányan a folyamatokra, de még mindig kellemes érzéssel tölt el, ha össze 
tudják kapcsolni ezt a három részt.

Ez a téma először a nyolcadik osztály vége felé jelentkezik, majd később a 
középiskolában újra előkerül, ahol szintén a Térképmemori módszert alkal-
maztam a 11. osztálynál. A mintafeladatot 27 fős, közepes képességű osztályban 
tartott 40 perces óra első felében alkalmaztam. A vulkánokkal foglalkozó fejezet 
elején jártunk, amit Öt kérdőszó módszerrel kezdtem. Olyan információszer-
zésre irányuló kérdésekre kellett a diákoknak felelni, mint például „Hol találha-
tóak?”, „Hogyan jöttek létre?”, és „Miért különböznek?” Ezt követte az a feladat, 
melynek során el kellett helyezzék a vulkánokat egy lemezszegélyeket is ábrázoló 
világtérképen, szélességi és hosszúsági fokok használatával. (Ezt a feladatot min-
den olvasó ismeri!) A diákok nem sokkal tudtak többet annál, hogy kapcsolat van 
a vulkánok és a kőzetlemezek határai között, valamint azt, hogy a földkéreg da-
rabokból áll, amiket kőzetlemezeknek nevezünk. Ennek a feladatnak egyrészt az 
volt a célja, hogy segítse őket abban, hogy elkezdjenek a Miért? kérdéseken gon-
dolkodni, másrészt pedig az, hogy megismertesse velük a fontosabb szakszavakat.

Előkészületek

Gondosan válasszuk ki a vázlatrajzot! Némelyikük kifejezetten pontatlan a 
szubdukciós zónában. Én Waugh vázlatrajzát használtam a „The Wider World” 
című könyvből (212. oldal). Ez egy színes rajz, ezért előre el kell döntenünk, hogy 
a diákok fekete-fehérben rajzolják-e le és ezzel újabb kihívással kelljen szembe-
nézniük, ugyanakkor leegyszerűsödik a felszerelésük kezelése, vagy pedig színe-
set készítsenek és kockáztassuk-e azt, hogy a szünetünk azzal teljen, hogy ösz-
szeszedjük a szanaszét heverő színes ceruzákat. Ennek a másik veszélye az, hogy 
a kiszínezés elterelheti a diákok fi gyelmét a sajátosságok és a feliratok beírásáról. 
Ha fekete-fehéret szeretnénk, akkor nagyítsuk ki a vázlatrajzot fénymásológép-
pel. Ez segítheti azokat a diákokat, akik rövidlátók vagy színvakok, de biztos 
vagyok benne, hogy még olyanoknak is segítség lenne, akikről nem is gondolnánk.

Ezután az előkészületek úgy történtek, mint a többi mintafeladatnál. Az osz-
tály hozzászokott már a közös munkához. A feladat magába foglalja a vizuális 
emlékezetet, az értelmezési képességet és a rajzolási készséget. A baráti csopor-
tok elég vegyesek ahhoz, hogy ne lehessen előre megmondani, hogy kik lesznek 
a „győztesek”. 

Minden csoportnak adtam egy hagyományos, valamint négy színes ceruzát 
és egy A4-es lapot.

Bevezetés

Az osztályban ezelőtt már kétszer használtuk a Térképmemori módszert, a 
diákok egyszerűen csak „rajzolós játéknak” nevezik, és amikor bejelentettem, 
hogy ezen az órán is ez lesz, hallottam, hogy valaki azt suttogja: „Ez az! Nem 
fogunk írni!” Szerintem ezzel mindent kifejezett.

Térképmemori
3. mintafeladat

Konvergens lemez-
szegélyek

Az egyéb problémákkal 
küzdő diákokra, különös-
képpen a mozgáskorlá-
tozot takra is gondolni 
kell ennél a feladatnál.
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Mondtam nekik, hogy ez alkalommal térképek helyett vázlatrajzokat kell raj-
zolniuk, és ezek segítségével meg tudják magyarázni, miért éppen azokon a he-
lyeken alakultak ki a vulkánok. Megdicsértem őket (emlékeztetőül), hogy milyen 
ügyesek voltak a múltkor. Ezt az egyik csoport kétségbe vonta. Azt állították, 
hogy az övéké **** lett és ez remek alkalomnak tűnt arra, hogy megbeszéljük, 
mely módszerek bizonyultak hasznosnak és melyek nem. Az egyik csoportnak 
eszébe jutott, hogy a térkép negyedekre osztása nem csak nehéz volt − azért mert 
össze kellett kapcsolni az egyes részeket −, hanem még igazságtalan is, mert nem 
egyenlő a térképi információk mennyisége a különböző negyedeken. Egy másik 
csoport emlékezett, hogy felosztották, kik felelnek a rajzolásért és kik a felirato-
zásért. Adtam nekik egy percet, döntsék el, most melyik módszert választják, és 
elmondtam két vázlatrajzot kell majd lerajzolniuk. Közöltem azt is, hogy utána 
megbeszéljük, ki, hogyan oldotta meg a feladatot.

Utasítások

Ezek ugyanazok voltak, mint a 2. mintafeladat esetében, de hozzátettem azt is, 
hogy nevezzék meg a legjobb rajzolót a csoportból, aki a végén még egyszer 
sorra kerülhet. Elmondtam, hogy egyszerre csak egy ember rajzolhat, és ha  valaki 
ezt a szabályt megszegi, akkor egy körből kimarad (közöltem a kilátásokat). 

A feladat irányítása

Annyira elfoglaltak voltak, hogy nem igazán kellett irányítani őket. Mikor látták, 
hogy két vázlatrajz van, a csoportok elkezdték felülvizsgálni a módszereiket, amit 
részletesen tárgyalunk a tapasztalatok megvitatása című részben. Az egyetlen 
közbelépésem az volt, hogy fi gyelmeztettem néhányukat, ne legyen a kezükben 
a ceruza, ha nem rajtuk van a sor.

Közel 20 percet vett igénybe, hogy mindenki sorra kerüljön (öt kör volt: négy 
alapkör és plusz még egyszer a legjobb rajzoló). Mikor láttam, hogy sirályokat, 
Titanicot és egyéb jelentéktelen dolgokat rajzolnak, leállítottam a feladatot.

A tapasztalatok megvitatása

Néha az osztályok nehéznek találják ezt a gondolkodtató, visszatekintő folyama-
tot, de ez az osztály már eléggé hozzászokott. A nyitókérdésemre, miszerint köny-
nyebb volt-e ez a feladat, mint a múltkori térképes, vegyes válaszokat kaptam. 
Néhányan azt mondták, hogy a térkép volt a könnyebb, mert ismerték a körvo-
nalat, néhányan pedig azt, hogy a vázlatrajz, mert már tudtak róla egy keveset. 
Megint mások ennek épp az ellenkezőjét emelték ki, mégpedig azt, hogy alig, 
vagy egyáltalán nem ismerték a vázlatrajz által bemutatott folyamatot. A ko-
rábbi, módszerekkel kapcsolatos beszélgetés ellenére, az egyik csoport úgy dön-
tött, hogy negyedekre osztja a vázlatrajzot, de ezt az ötletet meghiúsította a 
vázlatrajz hosszanti irányú, vonalszerű jellege. Az egyik csoport okosan meg-
változtatta a stratégiáját, és balról jobbra haladva rajzolták a vázlatrajzot, ami 
egészen jól működött addig, míg el nem értek az A4-es lap szélére. Ettől a prob-
lémától eltekintve, ez a módszer sikeres volt. A többiek módszere: mindegyik 
vázlatrajz esetén egyikőjük rajzolt, a másik pedig a feliratokat készítette el. 
Egyenlő siker.

Érdekes volt, hogy csak három csoport adott címet a vázlatrajznak, és ők is 
csak a legvégén, mintha csupán egy záró gondolat lett volna. Ennek következté-
ben megkértem őket, hogy most vonatkoztassanak el a rajzolástól és mondják 

Talán ez abban is segít, 
hogy milyen nyelvezetet 
kell alkalmazni.

A metakognitív folyamat 
részét képezi, hogy 
a diákok értékelik 
az általuk korábban 
használt módszereket.

Jelentősen eltér a csopor-
tok hajlandósága arra 
vonatkozólag, hogy 
menet közben módszert 
változtassanak. Ez a gon-
dolkodás rugalmasságát 
jelzi.

Térképmemori
3. mintafeladat

Konvergens lemez-
szegélyek
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el, mit ábrázolnak a vázlatrajzok. Az „olyasmi”-k, „mint”-ek és a „dolgok” bősé-
ge közepette egész jól elmagyarázták, hogy mi látható rajtuk, és még azt is értet-
ték, hogy a nyilak mozgást jelentettek. A szakszavakat is jól használták. 

Megkérdeztem, hogyan tudnák összegezni azt, miről szólnak a vázlatrajzok. 
Valaki önként felolvasta a címet a lapról, de egyébként kevesen adtak címet a 
vázlatrajzuknak. Ez az én hibám. Azt mondtam, hogy rajzolják le a vázlatrajzot, 
és szó szerint értették. Ennek ellenére, megállapodtunk abban, hogy hasznos 
dolog megfi gyelni a címet, mert az árulja el, miről szól a vázlatrajz. Hasonló 
megállapításokat tettünk a jelkulcsról is. Térképek és vázlatrajzok esetén teljesen 
egyértelműnek tűnik, hogy azzal kezdünk, hogy megnézzük a címet és a jelkul-
csot, de ezek az osztálytermi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem minden-
kinek nyilvánvaló. A felnőtteknek vajon az lenne?

Ellenőrzés

Azok a diákok, akik a gondolkodási képességeket fejlesztő feladatokkal foglal-
koznak, időről időre megkérdezik, hogy mi értelmük van. Mivel az osztály már 
megalkotta a saját kutatási kérdéssorát a témára vonatkozólag, a diákok tudták, 
hogy a következő lépés szorosan kapcsolódik ahhoz, amivel eddig foglalkoztak 
az órán. Több szöveget, újságcikket és nyomtatott weboldalt vittem be nekik, 
hogy meg tudják válaszolni azt a kérdést, hogy „Miért alakulnak ki a vulkánok?” 
Ezt utána rögzíteniük kellett az értékelő füzetükbe. 

Záró gondolatok

Ahogyan a legtöbb gondolkodási képességgel kapcsolatos feladatnál, itt sem csak 
egyetlen jó megoldás van, bár a Térképmemori módszer esetén egy pontosan 
megrajzolt, teljes térkép a „jó megoldás”. Azonban nem ez a lényeg, hanem az, 
hogy találjunk ki, teszteljünk és értékeljünk olyan módszereket, amelyek segítik 
a felismerést, az emlékezetet, a felidézést és a megértést – és sok ilyen van. Ter-
mészetesen a diákok azt szeretnék, ha megmondanánk nekik, melyik a legjobb 
módszer. Mi nem szívesen tesszük ezt meg az iskolánkban. Hiszen nem biztos, 
hogy egyetértünk. Tehát, legfeljebb ha megkérdeznek minket a diákok, így vála-
szolhatunk: „Próbáltad már a …?”, vagy „Mi lenne, ha megváltoztatnátok a sor-
rendet?”

Ez a feladat csoportmunkában végezhető a legjobban: tehát akkor, amikor a 
diákok együttműködnek, megbeszélik a feladatot, kérdéseket tesznek fel egy-
másnak és irányítják egymást. Előfordulhat, hogy egyetlen, domináns csoporttag 
mondja meg mindenre a választ, amit elég nehéz szabályozni, szóval a módszer-
nek megvannak a maga gyenge pontjai. Erős érvek szólnak amellett, hogy több 
időt adjunk a térkép megtekintésére, és kevesebbet a rajzolásra, amennyiben az 
éppen a helyükön ülők nem válnak nyugtalanná, miközben a társuk részleteseb-
ben tanulmányozza a térképet.

Véleményem szerint a tapasztalatok megvitatása elég bonyolult lehet, 
részben azért, mert ugyan azzal eléggé tisztában vagyok, hogy nekem melyik 
módszer működne, a helyzetet mégsem egy diák szemszögéből látom. Ők a ha-
tározott, egyértelmű megoldásokat szeretik, míg én azt várom el tőlük, hogy 
gondolkozzanak szabadon, különböző ötleteken, megoldási módokon elmélked-
jenek és teszteljék ezeket, valamint legyenek elég magabiztosak a kockázatvál-
laláshoz. Ez volt az oka annak, hogy hagytam, hogy ők maguk értékeljék a saját 
térképeiket és ne nyilvános összehasonlítás keretében értékeljük azokat. Már 
egyébként is tudták, hogyan néz ki egy tökéletes térkép. Tudom, hogy ez a szem-
pont szemben áll a versenyeztetéssel, amit időnként teljesítménynövelő mód-

A diákok gyakran 
lehagyják a lerajzolt 
térképek vagy vázlat-
rajzok címét. Ez azt 
jelezheti, hogy nem 
igazán foglalkoztak 
a rajzuk jelentésével 
és céljával.

A kétértelműség számos 
Gondolkodtató 
földrajzbeli módszer 
fontos jellemzője, mert 
gondolkodásra ösztönöz.

A gondolkodás sebessége 
személyenként eltérhet. 
A kellő gondolkodási idő 
biztosítása lehetővé teszi, 
hogy több diák is érdem-
ben közreműködjön és 
ezért ez a differenciálás 
egyik formájaként is 
értelmezhető.

Térképmemori
3. mintafeladat

Konvergens lemez-
szegélyek
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szerként szintén alkalmazunk. Amint azt a gondolkodási képességeket fejlesztő 
feladatokat rendszeresen alkalmazó tanárok vallják, nem csupán egyetlen helyes 
megoldás létezik. Ez mindig szakmai ítélet tárgyát képezi.

A módszer alkalmazása

Ha jó a kapcsolatunk az osztállyal, megpróbálhatunk bevezetni egy olyan sza-
bályt, hogy annak a diáknak, aki már volt kint megnézni a térképet/vázlatrajzot 
nem szabad rajzolnia, hanem el kell mondania a többieknek, hogy mit rajzolja-
nak le.

Ez a fejezet a térképekre és vázlatrajzokra vonatkozóan mutatta be a mód-
szert. Egy kis átalakítással hasonló módon használhatjuk fényképeknél is a meg-
fi gyelés, jellemzés, szövegértés, képzelőtehetség és a rajzolási készségek fejlesz-
tésére. Ily módon szoros kapcsolatban áll a Gondolkodtató földrajz I. kötetében 
bemutatott Fényképek elemzése módszerrel. Ennek továbbfejlesztett válto-
zatában a tanár megmutat egy képet az egyik csoporttagnak, aki visszamegy a 
többiekhez, és egészen addig rajzol, míg a többiek ki nem találják, hogy mi az. 
Egy másik lehetőség szerint, az a diák, aki látta a képet, elmondja a többieknek, 
hogy mit rajzoljanak le, ezután a következő nézi meg és árul el újabb részleteket. 
Ha pedig pármunkában alkalmazzuk, az egyik diák megnéz egy térképet, képet, 
vagy akár vázlatrajzot, és jellemzi azt a társának. Ez jól működhet olyan „szuve-
nírekkel” is, amelyeket a földrajztanárok a nyaralásról hoznak haza.

Ehhez jó csoportmunka-
készség szükséges.

Térképmemori
3. mintafeladat

Konvergens lemez-
szegélyek
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Alkotó képzelet

Logikai alapok

Ez egy nagyon mulatságos módja annak, hogy adott helyzetre alkalmazzuk a 
természeti vagy emberi környezetről és folyamatokról szerzett földrajzi ismere-
teket. Evolúciós értelemben tiszta lappal indulva, hogyan tudna egy állat töké-
letesen alkalmazkodni egy adott környezethez, például a tundrához? Milyen 
környezeti tényezőkkel kellene megbirkóznia? Napsütés? Évszakos hőmérséklet-
változás? Növények növekedése? Hogyan alkalmazkodna?  Téli álommal? Rej-
tőzködéssel? Védekezéssel? Hogyan nézne ki? Legegyszerűbben így lehet össze-
foglalni, miről szól az Alkotó képzelet című fejezet.

A 2. és 3. mintafeladatok összetettebbek. A 4. mintafeladat letölthető a 
www.chriskingstonpublishing.co.uk weboldalról (angol nyelven). Ezek terve zési 
és döntéshozatali feladatok, ahol ahhoz, hogy a diákok következtetéseket tudja-
nak levonni, olyan kritériumokat kell használniuk, ami a tudásukra és a tapasz-
talataikra épül. A kritériumok (ismérvek) a földrajzban is fontosak. A feladatok 
arra ösztönzik a diákokat, fi gyeljék meg, hogyan működik a gondolkodásuk, illet-
ve, más emberek hogyan közelítik meg a tervezést és döntéshozatalt.

Az Alkotó képzelet módszerhez jellemzők vagy megszorítások szükségesek: 
környezetek, politikai rendszerek, vagy az esőerdőben élő növény- és mindenevő 
állatok preferenciái. A diákoknak úgy kell megtervezni döntéseiket, hogy közben 
fi gyelembe kell venniük a tanár kikötéseit és kritériumait. Ezek ne legyenek túl-
zottan korlátozóak, mert akkor gátolhatják a képzelőerőt és a kreativitást, ugyan-
akkor túl nyitottak se legyenek, mert akkor minden megoldás lehetséges. 
A Többlépcsős döntéshozatal mintafeladatai is ezen az elven alapszanak.

Az Alkotó képzelet két fontos jellemzőjére koncentráljunk: arra, hogy a 
diákok jobban értsék a tervezési és döntéshozatali folyamatokat, és a későbbiek-
ben a módszert értékelési eszközként is használjuk.

Ez a fölrajz „nagy 
koncepciói” (lásd Gondol-
kodtató földrajz I. kötet) 
közül kettő. Alapvetően 
döntéshozatalt segítő 
módszer.

Az Alkotó képzelet című 
fejezetben megszerzett, 
a tervezési folyamatot 
fejlesztő ismereteket más 
témákban is jól lehet 
alkalmazni (transzfer).
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Háttér

Ezt a feladatot több iskolában is megcsináltuk a diákokkal (3. oktatási szakasz), 
vegyes és kiemelt képességű osztályokkal. Az éghajlati és növényzeti övezetekhez, 
valamint a kifejezetten Alaszkát tárgyaló fejezethez volt előnyös. Hallottam olyan 
tanárokról is, akik sikerrel használták érettségire készülő diákokkal is az éghaj-
lati övezetek és az ökoszisztéma témájának bevezetéséhez.

Ezt az adott órát egy nagyon vegyes képességű kilencedikes osztályban tar-
tottam, amikor a trópusi esőerdő ökoszisztémáját vettük. Korábban már tanul-
tuk az esőerdei környezet jellemzőit, így ismerték az éghajlati jellemzőket, a napi 
időjárási sajátosságokat és az erdőszerkezetet. Az osztály megszokta a csoport-
munkát, mivel a korábbi órákon is ezt alkalmaztuk. Magatartás szempontjából 
volt egy-két nehezen kezelhető diák az osztályban.

Előkészületek

Általában a padok négyfős csoportmunkához vannak elrendezve, de átrendeztem 
őket pármunkához, hogy biztosítsam, minden diák aktivitását.

A diákoknak szüksége van a füzetükre, az állatok tulajdonságainak listájára 
(1. segédanyag) – amit bármilyen természeti környezet tárgyalásánál újra fel 
lehet használni – és azokra a kikötésekre, amelyeknek meg kell felelniük (lásd 
alább). Minden egyes párnak kiosztottam egy fényképet az esőerdőről, egy ábrát  
különböző növényzeti szintekről, egy éghajlati diagramot és egy A4-es lapot. Egy 
alkalmas tankönyv is megfelel helyettük. Az esőerdő tipikus keresztmetszeti képét 
is kivetítettem a feladat közben.

Bevezetés

Ez az óra általában nehezen indult el. A diákok testnevelésóráról érkeztek, gyak-
ran késtek és felfokozott állapotban voltak. Általában beletellett egy kis idő, mire 
lenyugodtak. Mielőtt megérkeztek, kivetítettem egy cápa képét. (Ezt az interneten 
találtam – ami egy fantasztikus forrás a tanárok számára – és színes nyomtató-
val kinyomtattam egy írásvetítő fóliára.) A képen a cápa alatt a következő felirat 
volt látható: „A tökéletes állat”. Az ajtónál álltam és üdvözöltem a lassacskán 
érkező diákokat. Mondtam nekik, vegyék elő a felszerelésüket, és írásban rea-
gáljanak a kivetített képre és feliratra. Sokan közülük egy hosszabb bekezdésnyi 
választ adtak a vizuális ingerre.

Miután mindenki megérkezett még egy percet adtam nekik erre, és utána 
beszélgettünk a képről és az állításról. Sok érdekes és változatos válasz született, 
még azok a problémás diákok is kitűnő válaszokat adtak, akik valójában semmit 
nem írtak, de nyilvánvaló volt, hogy gondolkoztak a feladaton. Végül a tulajdon-
ságokra tereltem a beszélgetést (különösebb erőfeszítés nélkül). Ezekről már 
gyakran volt szó a tapasztalatok megvitatásakor a jellemzés és összehasonlítás 
kapcsán.

Utasítások

Elmondtam a diákoknak, hogy az óra legnagyobb részében alkotniuk kell egy 
olyan állatot, ami megfelel a róla adott egyszerű jellemzésnek vagy a megszabott 
feltételeknek. Minden egyes pár két lehetőség közül választhatott egyet: 

Esőerdőben élő ragadozó vagy Esőerdőben élő növényevő.

Alkotó képzelet
1. mintafeladat

Alkossunk állatokat 
és növényeket!
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Kértem, hogy válasszanak a kétféle állat közül egyet, és azután a tulajdonsá-
gok listájáról válogassák ki azokat, amelyek szerintük ennek az állatnak megfe-
lelők lennének. Amennyiben olyan tulajdonságot szeretnének használni, ami 
nem szerepel a listán, akkor engedélyt kell tőlem kérniük. Ezt a megszorítást 
azért tettem, hogy elkerüljem azt, hogy az állataik erőtérrel és lézervezérlésű 
rakétákkal rendelkezzenek. Közöltem, hogy mindaddig, míg az állatuk életképes, 
nem szükséges a jelenleg élő állatokra hasonlítania. Elmondtam nekik, hogy mi 
az a „kapaszkodó farok”.

Ezt követően megkértem őket, hogy a kiválasztott tulajdonságokat írják le a 
füzetük hátuljára. Mielőtt elkezdték volna a feladatot, hangsúlyoztam, hogy nem 
az a cél, hogy egy világűrből érkező szuperlényt alkossanak, ami át akarja venni 
a világ felett az uralmat, hanem olyat, ami az adott környezetben életképes és jól 
fejlődik. Emlékeztettem őket néhány megjegyzésükre, amit a cápáról tettek: a 
tengeri környezethez szükséges tulajdonságokkal rendelkezik; de számos más 
környezetben nem maradna életben.

Miután leírták a saját tulajdonságlistáikat, megkértem őket, hogy a Képze-
letbeli mozi technikával képzeljék el az általuk alkotott állatot: Milyen nagy? 
Hogyan mozog? Hogyan szerzi táplálékát? Hogyan rejtőzik el? Hogyan védi meg 
magát? Hogyan tarthatja fenn a kapcsolatot a fajtársakkal? Hogyan pihen? Nyil-
vánvaló okok miatt szándékosan kerültem a szaporodást, bár valószínűleg ez is 
átfutott néhány diák agyán. Ezután kértem, hogy írjanak jellemzést a lényről, 
magyarázzák el és igazolják a tulajdonságait. Emlékeztettem őket, hogy használ-
ják és utaljanak a képekre és az éghajlati görbére. Végül adtam nekik még egy 
utolsó lehetőséget a tulajdonságok módosítására.

Amikor befejezték az írást, kértem, rajzolják le az állatot.

A feladat irányítása

Az osztály nagyon lelkes volt, de néhány párt nagyon magával ragadott a képze-
letük, így, amikor azt vettem észre, hogy nem gondolnak az állat fajtájára, az 
éghajlatra vagy az erdőszerkezetre vonatkozó kikötésekre, megállítottam az osz-
tályt. A következő párhuzamot használtam: „Az a lila farmer nagyon jól néz ki, 
de nem igazán illik ahhoz a narancssárga blúzhoz, amit az iskolai díjátadó 
esten szeretnél viselni. Alkalomhoz és környezethez illőnek kell lennie. Az erdő-
ben azt szeretnéd, hogy észrevegyenek, vagy inkább rejtőzködni szeretnél? 
Valóban szükséged van szárnyakra, ha a táplálékodat az erdő aljzatán találod? 
Gondolkozz el ezen!” Ezen kívül nem igazán volt irányításra szükség, mert az 
egész osztály élvezte a feladatot.

Abból tudtam, hogy befejezték a rajzolást, hogy érdeklődni kezdtek más párok 
munkái iránt. Kicsit hangosak voltak, jól érezték magukat, néhány tervezett tu-
lajdonságot megkérdőjeleztek, például: „Mi haszna az olyan lábaknak, ha fán él?” 
Nyilvánvalóan arra késztette őket az óra, hogy sokkal jobban gondolkodjanak el 
az élőhelyeken és az alkalmazkodáson.

A tapasztalatok megvitatása

Abból a célból, hogy segítsek a diákoknak megérteni, hogy ők valójában hogyan 
terveznek és hoznak döntéseket, egyszerűen a következőképpen kezdtem a ta-
pasztalatok megvitatását: „Hogyan döntitek el, mit vegyetek fel, ha szórakozni 
mentek szombat este?”

Ez elvezetett a tényezők és a tulajdonságok szerepének megbeszéléséhez, 
majd más olyan lehetséges földrajzi témákat is kerestünk, ezek fontosak (pl. 
útvonaltervezés, átépítési programok, völgyzárógát-építés). Megkérdeztem, hogy 

Alkotó képzelet
1. mintafeladat

Alkossunk állatokat 
és növényeket!

Ez a segítségnyújtás 
egyik formája, melynél 
hangsúlyozott a feladat 
kritikai jellege. Ez egyben 
azonnali vissza jelzés is, 
ami tájé koztatást ad 
a tanulásról.

Ez a visszajelzések egy 
újabb példája, ez alka-
lom mal a diáktársaktól.

Ez alátámasztja, hogy 
a döntéshozatal máshol 
is jól hasznosítható 
képesség (transzfer).
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más tantárgyakban kell-e döntést hozniuk. Azt mondták, hogy ilyen vagy olyan 
módon mindegyikben kellett.

Ezután a tapasztalatok megvitatását a tulajdonságokra irányítottam. Arra a 
kérdésemre, hogy miért fontosak a földrajzban a tulajdonságok, az egyik diák 
azt felelte, hogy ha nem ismernénk egy adott dolog tulajdonságait, akkor nem 
tudnánk azt jellemezni. Azon célból, hogy ezt szemléltessem, megkértem az egyik 
szkeptikus fi út, hogy jellemezzen valakit úgy, hogy közben nem használ tulaj-
donságokat. Nagyon hősiesen próbálkozott, de minden egyes alkalommal, mikor 
elkezdte, az osztály bekiabálta, hogy tulajdonságot használt a jellemzésben. Be-
bizonyítottam az ügyet, és nagyon boldog voltam.

Az egyszerűbb változat alkalmazása

Ezt a feladatot ugyanilyen módon használtam arra, hogy Alkossunk növénye-
ket. Megadtunk egy tulajdonságlistát is ehhez (2. segédanyag). Ugyanúgy meg-
adhatjuk a növény ökoszisztémában elfoglalt helyét, mint ahogyan megadtuk 
azt, hogy az állatok növény- vagy mindenevők. Itt van néhány javasolt mutató, 
amivel a diákok dolgozhatnak:

Növény, ami biztonságot nyújt az állatoknak.
Növény, ami az állatok táplálékául szolgál.
Növény, ami képes ellenállni a tűznek.
Növény, aminek a szaporodása az állatoktól függ.
Fénykedvelő növény.
Árnyéktűrő növény.

A feladatot sikerrel használtuk Alkossunk házakat címmel arra, hogy külön-
böző éghajlati zónákba tervezzenek házakat. Az emelt szintű érettségire való 
készülés során kisebb ökoszisztémák esetén is alkalmazható, pl. homokdűnék, 
mocsaras lápok, vizenyős rétek. 

Alkotó képzelet
1. mintafeladat

Alkossunk állatokat 
és növényeket!

A tulajdonságok a Leg-
valószínűbb, hogy… című 
fejezetben is előtérbe 
kerülnek.
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Alkotó képzelet
1. mintafeladat

Alkossunk állatokat 
és növényeket!

gyors futó hízásra hajlamos erős ásólábai vannak

vándorló vastag bőrű foltos szőrű

képes két lábon állni nagy fülekkel rendelkező hosszú nyakú

csíkos szőrű éles karmokkal rendelkező őrlőfogú

éles metszőfogakkal 
rendelkező

úszni tudó vastag szőrű

fára mászó
vastagon párnázott 

mancsokkal rendelkező
éjjeli

éles látású úszóhártyás lábú téli álmot alvó

be tudja zárni 
az orrlyukait

mozgékony síkos bőrű

jó szaglású kellemetlen szagot árasztó
vizet raktároz 

a szervezetében

erős csontozatú nagy hangú
társas lény 

(csoportokban él)

kitartó barna szőrű kapaszkodó farkú

nagytestű nagyon vékony testű bajuszos

képes fél órán át 
visszatartani a lélegzetét

társas életet élő dühösen morog

Alkossunk állatokat – 1. segédanyag

Válogasd ki azokat a tulajdonságokat a listáról, amelyek egy általad 
tervezett, a megadott természeti környezethez alkalmazkodó állatra 
jellemzőek. Egy vagy több olyan fontos tulajdonságot is találsz, ami-
vel az állatnak mindenképpen rendelkeznie kell. Beszéld meg a ta-
národdal, ha úgy gondolod, hogy olyan további tulajdonságok is 
szükségesek, ami nem szerepel a listán. Ezeknek olyan tulajdonsá-
goknak kell lenniük, amelyek a természetben előfordulnak.
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Alkotó képzelet
1. mintafeladat

Alkossunk állatokat 
és növényeket!

szárazságtűrő vízkedvelő vizet raktározó

kiterjedt gyökérzetű mély gyökérzetű más növényeken élő

vízen lebegő víz alatt is megélő
évszakhoz kötődően 

 elszáradó

viaszos, hegyes levelű lombhullató örökzöld

széles levelű tűlevelű kúszó (talajhoz közeli)

vastag kérgű durva kérgű magvait szél szállítja

magvai nehezek
letört darabjai 
 kigyökereznek

horogszerű kampókkal 
 ellátott magvai vannak

indái gyökeret 
 eresztenek

kúszónövény kedveli az erős napsütést

árnyéktűrő magas sótűrő

gyümölcsöt termő 
(csonthéjas, bogyó termés)

virágos porzós

rovarevő ágas szerkezetű köveken élő

néhány napos 
az  életciklusa

színes zöld színű

kellemes illatú kellemetlen szagú színváltó

támasztógyökerű hajlékony ágú ragadós felületű

Alkossunk növényeket – 2. segédanyag

Válogasd ki azokat a tulajdonságokat a listáról, amelyek egy általad 
tervezett, a megadott természeti környezethez alkalmazkodó növény-
re jellemzőek. Egy vagy több olyan fontos tulajdonságot is találsz, 
amivel a növénynek mindenképpen rendelkeznie kell. Beszéld meg 
a tanároddal, ha úgy gondolod, hogy olyan további tulajdonságok is 
szükségesek, ami nem szerepel a listán. Ezeknek olyan tulajdonsá-
goknak kell lenniük, amelyek a természetben előfordulnak.
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Háttér

Ezt a feladatot egy posztgraduális képzésben részt vevő tanárjelölt tervezte. Egy 
kilencedikes osztály értékelésére használtuk, akik az USA-val foglalkozó nagy 
fejezet közepén tartottak, és a Mexikóból az USA felé irányuló vándorlást (mig-
ráció) tanulták. Az osztály ügyes volt, fogékony a Gondolkodtató földrajz felada-
taira. Néha kicsit féktelenek voltak, de a tapasztalatok megbeszélése óraszakasz-
ban magabiztos hozzászólásokat tettek.

Előkészületek

Nyomtassuk ki a 3. és 4. segédanyagot, csoportonként legalább 1 példányban.
Az atlaszokat még a diákok érkezése előtt kitettem a padokra. Ezekről nem tet-
tem külön említést. Amikor megkérdeztek, akkor is csak annyit mondtam, hogy 
ha szükséges használhatják őket.

Bevezetés

Amikor a diákok a terembe értek, mindenkinek odaadtam a 3. segédanyag fény-
másolatát, ami Pedro Moralesről, egy Kaliforniába kivándorló mexikói férfi ról 
szól. Mikor mindenki megérkezett és a legtöbbjük már elolvasta a történetet, 
feltettem néhány kérdést, hogy visszautaljak a korábbi munkájukra, melyben 
felhasználtak egy határkerítés alatt átkúszó emigránst ábrázoló fotót és egy rövid 
fi lmet Michael Palin: Utazás a Csendes-óceán körül című fi lmjéből.

Utasítások

A diákokat 4 fős csoportokba osztottam és elmondtam, hogy ők a Morales család 
tagjai, és el kell dönteniük, hogy Pedro mit vigyen magával a kaliforniai útra. 
A 4. segédanyag egy lista, amiből válogathatnak Pedrónak, de fontos, hogy csak 
annyit és olyat, amit el tud magával kézben vinni. Közöltem velük, hogy a leírt 
döntéseiket és az indoklásaikat értékeljük és jó lenne, ha megbeszélnénk az ér-
veléseiket.

A feladat irányítása

Ez az ügyes osztály nem igazán igényelt irányítást, azon kívül, hogy odamentem 
minden csoporthoz, hogy ellenőrizzem, hogyan haladnak, valamint lejegyze-
teljek néhány érdekes magyarázatot a tapasztalatok megvitatásához. Mialatt 
dolgoztak, gyakran megkérdeztem, miért vinnének el egy adott eszközt. Ezzel 
arra akartam őket sarkallni, hogy legyenek készek indokolni és igazolni a dön-
téseiket.

Tapasztalatok megvitatása

Két általam lejegyzetelt magyarázatot idéztem, és megkértem a két csoportot, 
hogy magyarázzák el az osztálynak, hogy miért esett erre a két dologra a válasz-
tásuk. Figyelmeztettem az osztályt, hogy alaposan fi gyeljenek oda, mert nekik 
kell majd értékelni a magyarázatokat. Meg kellett állapítaniuk, hogy mi az, ami 
jó volt, és mi az, ami jobb lehetett volna. Az építő jellegű ötleteket örömmel 

Alkotó képzelet
2. mintafeladat

Vándorlás – Bepakolás 
az utazáshoz

Ennek az osztálynak 
többnyire átfogó képe 
volt a tanulásról és nem 
voltak bizalmatlanok más 
tanulási feladatokkal 
szemben sem.

A fotó serkenti azokat a 
diákokat, akiknek jó 
vizuális/térbeli képes-
ségük van. Rendszerint 
segíti a memóriát és 
a gondolkodást.
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vettük, mivel segítették az értékelést. Egy diákot kivéve mindenki jól reagált a 
kritikára. (Azonban ő makacsul ragaszkodott a saját elképzeléséhez.) A legtöbb 
jó megjegyzést a hosszasabb érvelés során ki is fejthették, ami arra vonatkozott, 
hogy miért vinnének el valamit: tehát amikor az indoklást indokolták. Például 
az egyik diák azt mondta, hogy gyufát vinne, hogy tüzet tudjon gyújtani, mert 
melegen kell magát tartania és főznie is kell. Az osztály azt mondta, hogy ez egy 
jó magyarázat, mert indoklást adott (dicsérték a „mert” használatát). Elmond-
tam nekik, hogy én fel tudok melegedni, és főzni is tudok gyufa nélkül. Néhány 
„de”, „hogy”, „mert” elhangzása után az egyik lány a következőt tette ehhez 
hozzá: „Azért kell melegen tartania magát, mert lehet, hogy kint kell éjszakáz-
nia a sivatagban, ahol éjszaka nagyon lehűl a levegő, és ha kint tartózkodik, 
akkor tűzre lesz szüksége a főzéshez is.” Kitűnő ér velés.

Ellenőrzés

A házi feladatot, ami a döntéseik írásbeli kidolgozása volt, értékeltem, és az 
eredményt rögzítettem a naplóba. Megbeszéltük a fogalmazás szerkezetét: szük-
ség van bevezetésre és a végén összegezni kell, miért lenne hasznos a választott 
dolgok összessége.

Ez egy újabb példa arra, 
hogy a tapasztalatok 
meg beszélése során 
vissza jelzéseket kapnak a 
diákok, ami valószínűleg 
sokkal hatékonyabb, mint 
a füzetbe írt megjegy zé-
sek. Ez a tanulás 
értékelése.

Alkotó képzelet
2. mintafeladat

Vándorlás – Bepakolás 
az utazáshoz

A gondolkodás fejlesztése 
jó felkészülési lehetőség, 
és hidat teremt a fejlet-
tebb írás és műveltség 
eléréséhez.
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Alkotó képzelet
2. mintafeladat

Vándorlás – Bepakolás 
az utazáshoz

Amikor a bevándorlók megérkeztek Mexikóból, barátoknál 
vagy rokonoknál szálltak meg, ahol gyakran már számos csa-
lád élt összezsúfolva. Az első napokban mindenkit befogadtak 
és élelemmel láttak el, de egy idő után mindenkinek önállóan 
kellett saját magáról gondoskodnia. A határtól délre lévő vá-
rosokból özönlöttek be, hogy munkát keressenek. Semmijük 
sem volt a ruháikon, a batyujukon és azon az eltökélt szándé-
kukon kívül, hogy megtalálják a boldogulást az „Ígéret föld-
jén”, amiről azt hallották, hogy ott még a fákon is pénz terem, 
és aki ügyes, nagyon meggazdagodhat, és a Cadillacjével fu-
rikázhat egy szőke bombázóval az oldalán.

Azt azonban nem mondták el nekik, hogy minden egyes si-
kertörténetre jutott 50 olyan, aki földönfutó maradt és másik 
50, aki kudarcot vallott és hazament. Fogalmuk sem volt ar-
ról, hogy milyen nagy nehézség távol lenni a családjuktól, 
hogy néhány munkáltató hogyan csapja be őket, és hogyan 
üldözik őket az illegális bevándorlókat kereső hatóságok, hogy 
mekkora erőfeszítés újraegyesíteni a családjukat, és maguk 
mögött hagyni a barátaikat, a halottaikat. De még ha ezeket 
tudták volna is, valószínűleg még akkor is belevágtak volna 
az északi utazásba. Pedro Morales „drótvágó határsértőnek” 
nevezte magát, és szeretett arról mesélni, hogy hányszor jutott 
át a határon: olykor a Rio Grandén úszott át, máskor pedig 
kivágta a drótkerítést.

Abban az időben, amikor Pedro Morales először jutott el Ka-
liforniába, a mexikóiak még mindig úgy érezték, hogy terüle-
tüket követelik vissza. Az, hogy átsurrantak a határon, szá-
mukra nem bűnnek, hanem merész vállalkozásnak számított. 
Pedro Morales 20 éves volt, amikor először átjutott az USA-
ba; nem akarta a nagyapja és az apja nyomdokait követni és 
bérmunkásként dolgozni egy haciendán (gazdaságban). El-
döntötte, hogy északra utazik, dél-Kaliforniába, hogy munkát 
és jobb megélhetést találjon.

(Isabel Allende: The Inevitable Plan, 1993, HarperCollins)

Pedro Morales története

3. segédanyag
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*  Értékelés a 3. oktatási szakaszban

Alkotó képzelet
2. mintafeladat

Vándorlás – Bepakolás 
az utazáshoz

4. segédanyag*

Információ: Képzeld el, hogy te vagy Pedro Morales. Húszéves vagy, és eldöntötted, 
hogy kivándorolsz Kaliforniába egy jól fi zetett munkát keresni. Beszéltél olyan mexikóiak-
kal, akik már korábban jártak Kaliforniában, és ők négy különböző munkáról meséltek 
neked.

Feladat: Be kell csomagolnod az útravalókat. Eldöntötted, hogy még Mexikóban meg-
vásárolod a szükséges dolgokat, mert itt olcsóbb. Összesen 40 dollárt sikerült összespórol-
nod, és minden költséget ebből kell fedezned. Miután eldöntötted, hogyan jutsz el Kalifor-
niába, mit fogsz magaddal vinni és milyen munkát vállalsz, le kell írnod a döntéseid okát. 
Erről a tanárod részletesen tájékoztatni fog.

Két választási lehetőséged van arra, hogyan juss el Kaliforniába. Az egyik az, hogy átúszol 
a Rio Grandén, a másik pedig az, hogy kivágod a drótkerítést. Ha a Rio Grandét választod, 
akkor 1:10 az esélye annak, hogy elkapnak, ha pedig a drótkerítést, akkor 1:3. Ha elkapnak 
a határőrök, viszont megvesztegeted őket 20 dollárral, akkor továbbengednek.

MUNKÁK:

1. Szarvasmarhafarm A marhák gondozása a feladat, napi 5 dollárt fi zetnek, de nehéz 
a munka és hosszú a napi munkaidő. A barátaid azt mesélték, hogy a farm tulajdonosa 
valószínűleg kéri majd tőled a munkavállalási engedélyt, ami 20 $-ba kerül, de úgy is jó, 
ha azután szerzed be az engedélyt, miután már elkezdtél dolgozni.
A farm a Sacramento-hegységben található, nem messze El Paso városától. Forró, száraz 
és poros nyarak jellemzik, a hőmérséklet 28 °C körüli és a nyár folyamán nem hullik csa-
padék.

2. Gyümölcs- és gyapottermesztő gazdaság Gyümölcsöt és gyapotot kell szedni. 
Nehéz a munka és hosszú a napi munkaidő. Naponta 2,5 dollárt fi zetnek és a gazda nem 
kér munkavállalási engedélyt. 

A gazdaság a Colorado-folyó mentén található, a nyár nagyon forró (30 °C), de a nyári 
hónapokban is van csapadék.

3. Gyári munkás A Ford gyár San Diego városában található, közel a mexikói határhoz. 
Napi 20 dollárt fi zetnek és jók a munkakörülmények. Nem a tűző napon kell dolgozni, 
hanem fedett helyen. A gyár vezetői csak olyan munkásokat alkalmaznak, akiknek van 
munkavállalási engedélyük.

4. Bár A „Caesar’s Place Tacos Bar” felvesz mexikóiakat pultosnak, valamint pincérnek. 
Fárasztó munka és hosszú a napi munkaidő. Napi 2 dollár a fi zetés, de megtarthatod a 
borravalót. A tulaj munkavállalási engedély nélkül is foglalkoztat.
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Bevásárlólista (az árak USA $-ban)

Szállásköltségek (szoba reggelivel):
Munkásszálló (6 fő/szoba) ...…...…...…...........…. ,
Kétágyas szoba (2 fő/szoba) .....…...............….... ,
Saját szoba ...…...…...…...…...............…...…...…... ,

Étkezési költségek:
Reggeli .........…...…...…...…...…...…...…...….......... ,
Ebéd .........…...…...…...…...…...…...…...…..…........ ,
Meleg vacsora ..…..…..…..…..…..…..…..…..…....... ,

Felszerelés és ruházat:
Munkáskesztyű ..…..…..…...…..…..…..…..…......... ,
Védőcsizma ..…....…..…..…..…..…..…..…..…......... ,
Cowboy-csizma ..…..…..…..…...…..…..…..…......... ,
Kés ...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…......... ,
Vizespalack ........................................................ ,
Zokni .................................................................. ,
Kártyapakli ......................................................... ,
Alsónemű ........................................................... ,
Ing (elegáns) ...................................................... ,
Munkásing ......................................................... ,
Nadrág (elegáns) ................................................ ,
Munkásnadrág ................................................... ,
Könyv ................................................................. ,
Sombrero (széles karimájú mexikói kalap) ....... ,
Tisztálkodási szett (fogkefe, szappan, stb.) ....... ,
Főzőeszközök (lábas, tányérok, evőeszközök)... ,
Hálózsák ............................................................. ,
Pulóver ............................................................... ,
Rózsafüzér (imádkozáshoz) ............................... ,
Biblia .................................................................. ,
Drótvágó ............................................................ ,
Gyufa .................................................................. ,
Cigaretta ............................................................. ,
Térkép ................................................................ ,
Családi fénykép .................................................. 
Gitár ................................................................... ,

Alkotó képzelet
2. mintafeladat

Vándorlás – Bepakolás 
az utazáshoz

4. segédanyag
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Háttér

Ez a feladat továbbfejleszti a módszer döntéshozatali jellegét. Az összes érettsé-
giző osztálynál sikeresen használtuk kiscsoportos feladatként, amikor az életmi-
nőség javításának önsegítő rendszerét vizsgáltuk egy fejlődő ország városi/vidé-
ki nyomornegyedei kapcsán. Bár az itt bemutatott osztály vegyes képességű volt, 
mégis inkább a jobb képességűek dominálták. Ez volt az egyik leglelkesebb érett-
ségiző osztály, akiket valaha is tanítottam. Kiválóan teljesítettek az egész osz-
tályra kiterjedő megbeszélésekben, valamint a tapasztalatok megbeszélésekor, 
és úgy tűnt, hogy ezekből sokat is profi tálnak.

A korábbi órákon áttekintették:
• A szegénynegyedek legfontosabb problémáit;
• Miért élnek az emberek nyomornegyedekben és miért költöznek be egyre 

többen a városokba;
• Röviden áttekintették a nyomornegyedek életminőségének javítási mód-

szereit.

A feladattal két célt kívántunk elérni:
• A diákok tudomására akartuk hozni egyrészt azt, hogy a fejlődő országok 

milyen problémákkal szembesülnek a szegényebb városrészeik életminő-
ségének javításakor, valamint azt, milyen nehézségekkel találják magukat 
szemben azok a lakosok, akik megpróbálják a saját életüket jobbá tenni, és 
találékonysággal, kemény munkával ez többnyire sikerül is nekik.

• A diákok nyerjenek betekintést a döntéshozatal összetettségébe. Lássák át 
a döntéshozatal lépcsőit, valamint a döntések időtávlatának sokféleségét 
(rövid és hosszú táv). Tudják azt, hogy prioritásokat kell megállapítani, és 
azokat indokolni is kell tudni.

A mintafeladatban szereplő nyomornegyed teljesen általános tulajdonságokkal 
bír, ezért bármelyik fejlődő ország esetén használható.

A feladat egy dupla órát (100 perc) és a házi feladatot vette igénybe.

Előkészületek

Nyomtassuk ki az 5., 6. és a 8. segédanyagokat és készítsük el a kártyákat a 
nyomornegyed fejlesztési lehetőségeiről (7. segédanyag), amiket borítékokba 
helyezünk. A diákok ezekkel fognak dolgozni, ahogyan azt a Rejtélyek mód-
szerben tennék. Az a tapasztalatunk, hogy a diákok szeretik, ha meggondolhat-
ják magukat anélkül, hogy bármit is újra kellene írniuk. A papírdarabok mozga-
tása lehetővé teszi számukra, hogy új kapcsolatokat tárjanak fel. Ezért segíti a 
gondolkodást. 

Bevezetés

Szeretem valamilyen vizuális stimulussal kezdeni az órát, ezért ezt írtam a táb-
lára: „Ha itt élnél, milyen mindennapos nehézségekkel kellene szembenézned?”, 
majd kivetítettem egy nyomornegyedet bemutató fóliát. Gyorsan megbeszéltük 
a problémákat, és csoportosítottuk őket: mint például egészségügyi, oktatási, 
életkörülményekkel kapcsolatos stb. Sokan azt mondták, hogy koszos a hely, 
ezért kivetítettem egy másik képet, ami egy nyomornegyedben található, kifo-
gástalanul rendben tartott ház belsejét mutatta be. Ezzel az volt a célom, hogy 
más megvilágításba helyezzem a problémát.

Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben

Leat és Nichols (1999) 
vizsgálta az ilyen típusú 
feladatokban megjelenő 
gondolkodási folya-
matokat.
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Ezt követően azt akartam, hogy gondolkozzanak a kritériumokon. A tábla-
tisztítás három különböző módját mutattam be. Először letöröltem a szivaccsal, 
másodjára a kezemmel, harmadjára megpróbáltam lefújni a tábláról a krétát. 
Többen jót nevettek az erőlködéstől vörös fejű tanáron! Megkérdeztem, szerin-
tük melyik a legjobb módszer. „Az első.” „Miért?” „Mert az volt a legjobb.” „Igen, 
de miért?” A beszélgetés így folytatódott:

„mert gyors”;
„de ha kézzel törlöm, az is gyors”;
„kevésbé leszünk piszkosak”;
„a harmadik butaság”; 
„Miért?”; 
„Mert nem tisztítja le.”
…és így tovább. Ezután összegeztem, hogy a kritériumok, amelyek alapján 

értékeltük a három módszert a sebesség, a bepiszkolódás és a hatékonyság volt. 
Ezt követően arról beszélgettünk, hogy miért fontosak egy munka értékelése 
során a kritériumok és miért fontos ezeket még a munka elvégzése előtt átgon-
dolni, ismerni. Néha, amikor azt mondják, hogy nem tudják, mit kell csinálni, 
az azt jelenti, hogy nem értik, hogy mi magunk, a tanárok, mit is szeretnénk 
elérni.

Utasítások

Elmondtam a diákoknak, hogy egy mexikóvárosi nyomornegyed, Ariba közös-
ségének választott tagjai, ami azt jelenti, hogy nem csak a saját érdekeiket, ha-
nem az egész közösségét képviselniük kell. Ariba lakói úgy döntöttek, hogy javí-
tani szeretnének az életkörülményeiken, ezért egy önsegítő rendszert hoznak 
létre. 

Odaadtam a diákoknak Ariba térképét; a nyomornegyed fejlesztéseinek költ-
séglistáját; egy nyomornegyedekről szóló általános információs lapot és egy 
olyat, ami kifejezetten Aribáról szólt, valamint egy tervezési lapot (5., 6., 7. és 8. 
segédanyag).

Ez az osztály már ismeri a fontossági sorrend felállítását: mindig ezt csinálják, 
amikor a házi feladatukra kerül a sor. Megkértem őket, tanulmányozzák át az 
5., 6. és 7. segédanyagot. Beszéljék meg, hogy a feltüntetett problémák (mint 
például bűnözés, oktatással, egészségüggyel, foglalkoztatással, épületek minő-
ségével kapcsolatos problémák) mennyire fontosak a közösségnek. Ezután meg-
tervezték a prioritási sorrendet 3 időszakra és beírták a tervezési lapra a „Fej-
lesztési prioritások” alá (8. segédanyag).

Ezt követően arra kértem őket, tervezzék meg, mire és hogyan költik el a 
pénzüket (pontjaikat), amiről azt mondtam, hogy egy nem kormányzati nem-
zetközi fejlesztési ügynökség adományozta, de mivel világszerte annyi valós vész-
helyzet jelenik meg, nincs arra garancia, hogy az elkövetkezendő években még 
további támogatásokat kapnak.

A feladat irányítása

Amikor elkezdték a feladatot, sétálgattam a csoportok körül és ellenőriztem, 
hogy valóban a problémák rangsorolásával kezdtek-e. Ahogyan arra előre szá-
mítottam, néhányan nem ezzel, hanem a „bevásárlólistával” kezdtek, ezért őket 
leállítottam, és ismét elmondtam az utasításokat. Ezt követően minden rendben 
ment.

Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben

Az ilyen bevezetés nagyon 
jól segíti azt, hogy a diá-
kok lássák a tanulás 
széles körű, átfogó jelen-
tő ségét. Egyben nagyon 
jó szórakozás is.

A jól meghatározott krité-
riumok nagyon fontosak 
a Nemzeti Tantervben 
rögzített értékelési 
képességek fejlesztéséhez.

Ez nagyon jól illeszkedik 
a brit Nemzeti Tanterv 
képességekre vonatkozó 
előírásaihoz, mivel 
a többszintű igények 
miatt összetett jellegű.

Ez egy másik példa 
a tanári támogatásra, 
melynek során felhívjuk 
a diákok fi gyelmét a 
feladat kritikus részeire.

4foldrajz_gondol_2-2.indd   514foldrajz_gondol_2-2.indd   51 2011.03.28.   21:27:222011.03.28.   21:27:22



Alkotó képzelet52

A tapasztalatok megvitatása

Az első kérdésem az volt, hogy „Hogyan állítottátok fel a rangsorotokat?”, majd 
„Ez segített abban, hogy el tudjátok dönteni, mire költsétek a pontjaitokat (pén-
zeteket)? A válaszaik azt mutatták, hogy elolvasták az információt, és utána dön-
tötték el, melyek a sürgős szükségletek és mik azok, amelyek jó lenne, ha lenné-
nek, de lehet nélkülük is élni. A prioritások kiválasztása és rangsorolása 
csoportonként eltért, ami jó lehetőséget biztosított arra, hogy beszélgessünk a 
rangsorok indokairól. Én a háttérbe vonultam, kivéve egy alkalmat, amikor fi -
gyelmeztettem az egyik diákot, hogy fi gyeljen oda a többiekre. Mindenki azt 
mondta, hogy a fontossági sorrend felállítása segítette őket, mert így egy vagy 
két dologra koncentráltak egyszerre és ezt jól tudták kezelni.

Két csoport nagyon zavarónak találta, hogy nem tudtak mindent egyszerre 
megoldani a kevés pénz (pont) miatt. Néhányan felháborodtak, hogy kérésük 
ellenére sem adtam nekik többet. „Honnan?” – kérdeztem. Úgy érezték, hogy ez 
igazságtalan, mert nekik nagy szükségük lenne rá. Ez nagyon érdekes beszélge-
tést váltott ki, amiben fontos kérdések merültek fel és tisztázódtak: 

• a kormányok felelőssége és lehetőségei a segítségnyújtásban;
• a fejlődő országoknak számos, egyformán fontos szükségletük van, ame-

lyeket meg kellene oldani – talán az ipart kellene először fejleszteni, hogy 
tőkét teremtsenek, ami a jólét alapja (és még sok érvet említhetnénk);

• sok pénz folyik el;
• lehet, hogy az állami támogatás még több bevándorlót vonzana; Talán a 

forrásokat a vidék „jobbá tételére” is kellene elkölteni?
• miért nem kényszeríti őket a kormány arra, hogy elhagyják ezeket a terü-

leteket?

A diákok maguk tették fel ezeket a kérdéseket és a legtöbbjüket ők is válaszolták 
meg. Megkérdeztem, hogy milyen kritériumok voltak a fontosak Ariba lakóinak, 
mikor a nyomornegyed fejlesztését tervezték, valamint ezek hogyan különböz-
hetnek az ebben az országban dolgozó várostervezők kritériumaitól. Már talál-
koztak a fejlett országok belvárosainak problémáival, tehát erre a korábban ta-
nult anyagra építettek. Úgy tűnt, nagyon jól megértették a feladatot és hosszasan 
tudtak róla beszélni minden gond nélkül.

Ellenőrzés

Házi feladatként le kellett írni a döntéseiket, illetve azok indoklását. A várako-
zásoknak megfelelően változó volt a válaszok minősége, de valamilyen formában 
minden diák írt prioritásokat és igazolta a döntéseit. Sokan leírták, hogy a kri-
tériumok meghatározása hasznos volt és segítette őket.

Ez egy kognitív konfl iktus 
– állásfoglalásra készteti 
a diákokat.

Ez jól szemlélteti, 
mekkora értékük van 
a bonyolult témáknak 
abban, hogy kérdés-
alkotásra ösztönözzék 
a diákokat, illetve abban 
is, hogy a korábbi feltevé-
seiket és meggyőződé sü-
ket megkérdőjelezzék.

Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben
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Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben
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Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben

Fejlesztések a nyomornegyedben – 7. segédanyag

Ne felejtsétek el, hogy az első évben 200 pontot tudtok elkölteni és a második 
évben további 200-at.

100 m út 
---------30 pont -----------

100 m út lebetonozása
----------10 pont -----------

Egy tanár képzése
----------30 pont ----------

Gyakorló tanár egy évig
----------60 pont ----------

Orvosi rendelés 
heti 1  alkalommal

----------15 pont -----------

A házak kifestése
----------10 pont -----------

A terület bekötése az 
elektromos hálózatba

----------30 pont ----------

Egy épület bekötése 
az  elektromos hálózatba

----------10 pont -----------

20 x 20 méteres füves 
 terület kialakítása

----------10 pont -----------

Közösségi központ
----------25 pont ----------

Egy házhoz szükséges 
 építőanyag (beton és fa)

----------10 pont -----------

Egészségügyi ellátás
----------20 pont ----------

Kicsi, benzinnel működő 
elektromos generátor

----------20 pont ----------

Családtervezési központ
----------50 pont -----------

Helyi gyár (40 kétkezi 
munkást alkalmaz)

----------130 pont ---------

Helyben működtetett 
egészségügyi központ

----------35 pont ----------

Szennyvízcsatorna- 
hálózat

----------100 pont ----------

Helyi közkút
----------40 pont ----------

A víz bevezetése 
 épületenként

-----------20 pont ---------

Kormányzati tanácsadó/
szakértő egy hétre

----------40 pont -----------

Közvilágítás utcánként
----------30 pont ----------

Vízelvezető hálózat
---------100 pont ---------

Ápolónői látogatás 
 hetente

-----------5 pont -----------

Delegáció küldése 
a   városi hatóságokhoz

-----------5 pont -----------

Életkörülmények javítása 
a vidéki területeken

----------400 pont ---------
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Fejlesztési prioritások

Első év

Második év

Hosszabb távon

Fejlesztések az első évben Költség Indoklás 

Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben

8. segédanyag
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Fejlesztések a második évben Költség Indoklás 

A későbbi évekre vonatkozó tervek

Alkotó képzelet
3. mintafeladat

Fejlesztések egy nyomor-
negyedben
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Fejlesztések egy vidéki faluban

Ez egy döntéshozatali feladat a 7–11. osztályos diákok számára (3. oktatási sza-
kasz). Az iskolai tanmenetben van egy olyan fejezet, ami magában foglalja Brazí-
liát és Zimbabwét is, és az egyik lelkes kollégánk, aki már járt ezekben az orszá-
gokban, magára vállalta azt a feladatot, hogy a fejletlen országokról pozitív képet 
alakít ki a diákokban. A tanórai feladat színhelye Brazília. A munka kiterjesztése 
(házi feladat) az alapgondolatok új környezetbe ágyazását célozza meg Zimbabwe 
példáján. A módszer részletes (angol nyelvű) leírásáért és a hozzá tartozó segéd-
anyagokért látogassa meg a www.chriskingtonpublishing.co.uk weboldalt.

Alkotó képzelet
4. mintafeladat

Fejlesztések egy vidéki 
faluban
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Az Alkotó képzelet módszerének alkalmazása 
az értékelés során

Kiválasztottunk öt–hét olyan beadott munkát, ami jól tükrözte a diákok írásbe-
li válaszait, majd rangsoroltuk őket, így meg tudtuk határozni a jellemzőiket, és 
ezek segítségével a válaszadás 6 szintjét különböztettük meg. Bár ezeket a 2. 
mintafeladathoz fejlesztettük ki, az Alkotó képzelet és egyéb olyan módszerek 
feladatai esetén is alkalmaztuk őket, ahol a magyarázat a válaszadás szerves 
részét képezi. A diákok válaszadási szintjének tipikus jellemzőit a saját felada-
tainkra és az adott osztályra vonatkozóan 9. segédanyag jobb oldali oszlopába 
be tudjuk írni.

Black és Wiliam (1998) amellett érvelnek, hogy a formatív értékelés hozzá-
járul a diákok teljesítményének jelentős javulásához. A teljesítmény javításához 
elengedhetetlen, hogy segítséget nyújtsunk a diákoknak, célokat tűzzünk ki 
számukra, és tanácsokat adjunk a diagnosztikus értékelés fi gyelembe véte-
lével.

Az általunk javasolt megfelelő, formatív megközelítés az Alkotó képzelet 
feladataihoz a következő:

A–B szint Alkalmazzunk motivációs anyagokat, például állatokról és növényekről készült 
fotókat. Kérdezzük meg a diákokat, hogy az állatok vagy növények miért tudnak 
megélni az adott környezetben vagy tegyünk fel egy sokkal irányítottabb kér-
dést: „Gondolkoztatok már azon, hogy…?”

B–C szint Próbáljuk ki a Képzeletbeli mozi technikát, hogy a diákok sokkal jobban el 
tudják képzelni a helyzetet. Kérdezzük meg, hogy mit látnak, hallanak, milyen 
illatokat éreznek, és hogyan tudják ezeket az információkat hasznosítani, ami-
kor megtervezik az élőlényeket. Kérdezzük meg, hogy „Ha rendelkeznie kell X 
tulajdonsággal, akkor ebből adódóan még milyen egyéb tulajdonság is szüksé-
ges?”, például egy magas állatnak erős lába kell legyen.

C–D szint Biztassuk őket arra, hogy magyarázzák el a döntéseiket. Tegyünk fel olyan kér-
déseket, mint például „Ez a tulajdonság hasznos lesz számára minden olyan 
helyzetben, amibe belekerülhet?”

D–E szint Kérjük meg a diákokat, hogy gondolkozzanak el számos körülményen, például 
vajon az általuk tervezett egyenlítő környékén élő állat rendelkezik-e olyan tu-
lajdonságokkal, hogy túlélje a zuhogó esőt és az erős napsütést is. Ez lehetővé 
teszi számukra, hogy teszteljék az általuk választott jellemzők érvényességét. 
Kérjük meg őket, mutassák be a döntéseiket az osztálynak.

E–F szint A diákok itt már a gondolkodás magas szintjén állnak. A további fejlődést a 
tapasztalatok még behatóbb megvitatása és az ötletek alaposabb megosztása és 
összehasonlítása segíti.

Alkotó képzelet
4. mintafeladat

Fejlesztések egy vidéki 
faluban
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Értékelés – 9. segédanyag

A válasz szintje A szint indikátorai a diákok munkáiban

A szint
• Egyszerű, általános, de a 

témához nem kapcsolódó 
válaszokat adnak.

• Félreértéseket és félreértel-
mezéseket tartalmazhat.

B szint
• Az érvelés a témához kap-

csolódik.
• A befolyásoló tényezők nem 

egyértelműen kap csolód-
nak, ami arra utal, hogy 
nem teljesen  koherens 
a megértés.

C szint
• A legtöbb választást igazol-

ják a környezet/a hely tulaj-
donságai, ami a kérdéses 
helyzet átfogó  értékelésére 
utal.

• Az érvelés nincs bizonyíté-
kokkal alátámasztva és 
 hiányoznak a sajátosságok.

D szint
• Van néhány bizonyíték 

a választások igazolására.
• Az érvelés többféle tényezőt 

magában foglalhat és
a választások realisztikusak, 
valamint összeillőek.

E szint
• Megjelennek a választási 

folyamatra vonatkozó 
 általánosítások. Igazolható 
a fontossági sorrend 
 felállítása és a prioritások-
hoz illeszkedő választások.

• A diákok elkezdenek a saját 
ismereteikre  támaszkodni.

F szint
• Átfogó érvelési stratégia, 

számos azt  alátámasztó 
részlettel.

• Bizonyítékot találunk
a választások újra-
értékelésére.
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Az információszerzés 
a brit Nemzeti Tanterv-
ben rögzített általános 
képesség, ugyanakkor 
a földrajz egyik sajátos 
követelménye is.

Az ismeretszerzéssel 
kapcsolatos tananyag 
megtervezésének alapjait, 
illetve a megvalósításra 
vonatkozó ötleteket 
nagyszerűen bemutatja 
Davidson és Catling 
„Kérdésközpontú 
tananyag az általános 
iskolában” című fejezete 
(Fisher és Binns, 2000, 
5–14. oldal). 

Ez jól kapcsolódik a brit 
Nemzeti Tantervben 
rögzített értékelési 
képességhez.

Logikai alapok

Némiképp ellentmondásos, hogy az iskolában általában azok teszik fel a kérdé-
seket, akik tudják is rájuk a válaszokat, válaszolni viszont azok fognak – leg-
alábbis próbálnak –, akik nem tudják a válaszokat (lásd Dillon, 1988). Azonban 
a brit Nemzeti Tanterv a földrajzra a 3. oktatási szakaszban előírja, hogy

„A földrajzi információk megszerzéséhez a diákokat meg kell tanítanunk arra, 
hogy:

a) földrajzi kérdéseket tegyenek fel, és…
b) megfelelő kérdéssorrendet állítsanak fel” (DfEE NC, 1999).
E képesség fejlődése a tudásszintek leírásában tükröződik. Támogatnunk kell 

a diákokat abban, hogy az önálló földrajzi ismeretszerzés képességét elsajátítsák. 
Az érettségi vizsgák előtt erre építünk, amikor önálló projektek kidolgozása so-
rán továbbfejlesztjük ezt a nagyon lényeges képességet.

Napról napra azonban nagyon más helyzettel találkozunk az osztályokban, 
ahol általában az összes kérdést és azok sorrendjét is a tanárok határozzák meg, 
a vonatkozó forrásanyagokkal együtt. Ettől a tanítási modelltől elég nehéz el-
térni.

Az Öt kérdőszó egy olyan módszert mutat be, amely arra biztatja a diákokat, 
hogy kérdéseket tegyenek fel, valamint gondolkozzanak el azon, hogy bizonyos 
kérdéseket milyen logika szerint, milyen módon és milyen sorrendben teszünk 
fel. Segítheti a diákokat a „másodlagos bizonyítékok kiválasztásában és haszná-
latában” (Nemzeti Tanterv A 2d), ugyanis még mielőtt a rendelkezésre álló for-
rásokat megtekintenék, el kell gondolkozniuk, hogy mit és miért kell megtud-
niuk. Más szavakkal tehát a diákok megismerik a földrajzi információszerzés 
folyamatát.

Az Öt kérdőszó módszerének egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon köny-
nyen lehet más tanulási helyzetekre is alkalmazni, mind a földrajzban, mind 
pedig a többi tantárgyban is, így például a történelemnél, ahol a diákokat arra 
ösztönzik, hogy változatos adatokat értsenek meg és értékeljenek. Ez az infor-
máció és az ötletek rendező elve, amelynek segítségével összefüggő, jól szerkesz-
tett és részletes válaszok adhatók.

Az Öt kérdőszó nem csak a kérdezésről szól. Miközben a diákok önmaguk 
számára kérdéseket alkotnak, a keresett válaszokon is gondolkoznak. Megtanul-
ják, hogy a számukra hozzáférhető adatok nem feltétlenül tartoznak a tárgyhoz, 
illetve nem adnak teljes választ a kérdéseikre. Okosan meg kell vizsgálni és ér-
tékelni kell őket. Ezzel ellentétben, számos hagyományos tankönyvi feladat meg-
oldásához pontosan annyi adat szükséges, amennyi ott van. Ez egy „adatfüggő 
kultúra” kialakulásához vezet – annak passzív elfogadásához, azaz hogy a tanár 
mindig pontosan és csakis azokat az adatokat adja meg, ami a diákoknak szük-
séges. Az Öt kérdőszó módszerrel arra buzdítjuk a diákjainkat, hogy válogas-
sanak az adatok között, kérdezzenek rá az adatokra és adatforrásokra, kérdője-
lezzék meg azok megbízhatóságát és helytállóságát. Ezt már általános iskolában 
(3. oktatási szakasz) el lehet kezdeni, így fokozatosan hozzászoktatjuk ehhez a 
diákokat és nem érettségi előtt zúdítjuk rájuk.

Elképzelhető, hogy az osztállyal gyakoroltatni kell az együttműködést és a 
csoportmunkát. Ebben az esetben rajzoljunk fel T betű alakú táblázatot (ún. 
T táblázat), melynek egyik oszlopába írjuk fel, hogy „ilyennek látjuk”, a másikba 
pedig azt, hogy „ilyennek halljuk”, lásd az 1. mintafeladat Bevezetés részében.
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Háttér

Ezt a mintafeladatot egy vegyes képességű kilencedikes osztály tehetségesebb 
felével végeztünk el. A 40 perces óra a lemeztektonikával foglalkozó fejezet ré-
szeként, a tavaszi félévben került tárgyalásra. A diá kok már megtanulták, hogy 
hol és miért alakulnak ki a földrengések. A következő lépés az, hogy megismer-
jék, mi történik egy földrengés során és milyenek a hatásai. Amikor kitaláltuk 
ezt a feladatot, az iskola erről a földrengésről elegendő anyaggal rendelkezett, 
de ahogyan az 1989-es katasztrófa egyre inkább feledésbe merül és újabbak tör-
ténnek, az újabb esettanulmányok könnyen helyettesíthetik a régebbieket. Az 
osztály eddig még nem találkozott az Öt kérdőszó módszerével.

Előkészületek

Fő forrásként a GeoActive 26. számában megtalálható, az 1989-es San Franciscó-i 
földrengésről szóló cikket használtuk. Bár a cikk az érettségiző korosztályt cé-
lozta meg, de sokkal részletesebb és hitelesebb információt tartalmazott, mint a 
rendelkezésünkre álló tankönyvek. Csak néhány kifejezést kellett elmagyarázni 
nekik, mint például „központi üzleti negyed” és „államközi”. Bár maga a cikk 
minden olyan információt tartalmazott, ami az azt követő feladat megoldásához 
szükséges, további adatforrásokat is elérhetővé tettünk a könyvtári számítógé-
peken. A rendelkezésükre álló időben megtekinthettek olyan CD-ket, mint pél-
dául Az erőszakos Föld, Fizikai világ és Encarta.

A diákokat 4-6 fős baráti csoportokba ültettem.

Bevezetés

Ha az osztály nem szokott hozzá az építő jellegű és szorgalmas együttműködés-
hez (csoportmunka!), akkor ajánljuk az „ilyennek látjuk/ilyennek halljuk” T táb-
lázatot, ami jó kiindulópont lehet.

Kiscsoportos vagy egész osztályra kiterjedő feladat lehet. A lenti T táblázat 
nagyított mására lesz szükségünk. Kérdezzük meg a diákokat, milyennek látjuk 
és halljuk azt a csoportot, amelyik jól végzi a csoportmunkát.

Ilyennek látjuk Ilyennek halljuk

A javaslatokat ezután beírjuk a táblázatba. Az ötletek alapján összefoglaltam, 
hogy miből is áll a sikeres csoportmunka. Ezek után világossá tehetjük, hogy a 
következő feladatnál is ezt várjuk el. A táblázatot jól látható helyre tegyük, hogy 
a diákok is és mi is időről időre vissza tudjunk utalni rá.

Annak érdekében, hogy úgy vezessük be az Öt kérdőszó módszerét, hogy 
közben az összes tanulót részvételre ösztönözzük az ún. „gondolkodj–beszéld 
meg–oszd meg” technikát alkalmaztuk. Két percet adunk a diákoknak, hogy 
csöndben, önállóan gondoljanak a kérdőszavakra. Két perc elteltével minden 
diák megbeszélte a csoport egy másik tagjával a kigondolt szavakat. Ezután a 
párok megosztották ötleteiket a csoport többi tagjával. Végezetül minden egyes 
csoporttól kértem egy szót és felírtam a táblára. A leggyakrabban használt öt 
kérdőszó a Ki? Mit? Mikor? Hol? Miért? A tanulandó témától függően, ha 

Ez egyértelműen a Nem-
zeti Tantervben rögzített 
másokkal való közös 
munka kulcsképességének 
fejlesztése.

A Gondolkodás fejlesztése 
nevű feladat nélkül 
elképzelhető, hogy túl 
nehéz lett volna ez 
a forrás az önálló 
munkához.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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egy folyamatot vizsgálunk a Hogyan?, illetve ha döntéshozatal egy elemét vizs-
gáljuk, akkor a Melyik? kérdőszavakat is ide sorolhatjuk. Ezeket a „földrajzosok 
jogosítványának” is nevezhetjük.

Ezt követően jóváhagytuk, hogy a kérdőszavak alkalmasak olyan kérdések 
megalkotásához, amelyek egy eseményt vagy problémát vizsgálnak. Hívjuk fel a 
diákok fi gyelmét arra, hogy mindez nagyon hasonlít azokra a kérdezz-felelek 
játékokra, amikor kérdések alapján kell kitalálni a résztvevőknek a történet ele-
jét, hogy megtudjuk mi történt és ki a gyilkos (pl. Rejtélyes fejtörő feladatok).

Bár az óra fő célja nem ez, de a fogalmazás megtervezése, a vázlatkészítés, az 
esszé megszerkesztése, valamint az adott célközönséghez illő stílus megválasz-
tása is előkerült az óra második felében és az ellenőrzésben. Ez nagyszerű pél-
dája annak, hogyan fejleszthető az általános műveltség a földrajz révén.

Utasítások

• Megkértem a diákokat, képzeljék azt, hogy ők most újságírók, akik azt a 
feladatot kapták, hogy írjanak riportot a San Franciscót ért földrengésről. 

• Az Atlanti-óceán fölötti repülőúton meg kell tervezniük a vizsgálódásaikat, 
kérdéseiket. Ehhez rajzoltattam velük egy öt oszlopból álló táblázatot, 
melyben minden oszlopot egy-egy kérdőszóval címkéztünk fel. Megkértem 
őket, találjanak ki minél több olyan kérdést, amelyek segítenék azt, hogy 
azt olvasók megértsék a katasztrófát. Ezeket fel kellett írniuk a táblázat 
megfelelő oszlopába. Egyénileg, párban és csoportban is dolgozhattak, de 
csak 15 perc állt a rendelkezésükre, hogy elvégezzék a feladatot, mert utá-
na „a légiutas-kísérők meghozzák a szendvicseket, az italokat és elkezdődik 
a repülőn a fi lmvetítés”.

• A megadott idő leteltével minden egyes csoportot megkértem, hogy mond-
janak egy kérdést, majd az osztály ötleteit a táblán összegeztük. Ez a gyen-
gébb képességű diákoknak jó lehetőség volt arra, hogy más ötletekkel is 
kiegészítsék a sajátjaikat. Olykor ismétlődtek a kérdések, és nagyon hason-
lóak is voltak közöttük, de még a feladat elején megbeszéltük, hogy minden 
kérdés egyformán értékesnek tekintendő. Példák:

 Mikor történt? Mi károsodott? Kiket érintett? Hol volt a legerősebb? Kik 
a „hősök”? Mikor történhet meg újra? Ki fi zeti a keletkezett károkat? Mi-
lyen volt a mentés? Mit éreztek az emberek a földrengéskor? Mit csináltak 
utána? Mi volt a földrengés kialakulásának az oka? Miért maradtak 
egyes épületek állva, miközben mások összedőltek? Miért élnek az embe-
rek ilyen veszélyes helyeken? Milyen csodával határos megmenekülésről 
tudunk?

• Megkértem a csoportokat, hogy számozzák be a kérdéseket úgy, hogy azok 
logikus sorrendben következzenek egymás után. Megengedtem, hogy ki-
hagyják azokat, amelyek szerintük fölöslegesek. Elmondtam nekik, hogy 
később megbeszéljük, milyen sorrendbe rakták őket. Azonban ne felejtsük 
el, hogy erről a földrengésről a diákok mindaddig nagyon keveset tudnak, 
míg el nem olvassák a GeoActive-ban íródott cikket. Arra koncentráltak, 
hogy milyen információra lesz szükségük a riporthoz.

• Innentől kezdve egyszerű az óra menete. Kiosztottam a GeoActive cikkét, 
és a diákoknak válaszokat kellett benne találni a feltett kérdéseikre.

• 10 perc elteltével megkérdeztem, hogy van-e olyan kérdés, amit nem  tudnak 
a cikk alapján megválaszolni, és ha igen, akkor milyen egyéb forrásokban 
próbálnák meg megtalálni rájuk a választ? Megemlítették a tankönyveket, 
könyvtári könyveket, CD-ROM-okat, az internetes keresést, újságcikkeket 
és tévériportokat. Elmondtam, hogy házi feladatuk a további kutatás és 
hogy a jövő óra elején videón megnézzük a hírek egy részletét. (Utólag 

A gondolatok egymással 
való megosztása a Gon-
dolkodás fejlesztésére 
összpontosító feladatok 
egyik legfőbb erőssége. 
Mindenki, beleértve a 
tanárt is, tanulhat mások 
ötleteiből. Néha ezt „meg-
osztott kogníciónak” 
nevezzük.

Ez a folyamat az infor-
mációszerzés lényege. 
„Haladó szervező”-kké 
váltak.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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belegondolva már tudom, hogy sokkal hatékonyabb és motiválóbb lett vol-
na, ha még az óra második felében megnéztük volna.)

• 15 perccel az óra vége előtt azt a feladatot adtam nekik, hogy készítsenek 
vázlatot a riportjukról, de megemlítettem, hogy ezt később még ki kell egé-
szíteniük és lehet, hogy át is kell alakítaniuk.

A feladat irányítása

A padok között járkáltam, hogy fi gyelni tudjam, hogyan haladnak a csoportok, 
illetve hogy segítsek, ha szükséges. Ez néha abból állt, hogy arra buzdítottam 
őket, gondolkozzanak el, milyen válasz lehetséges az adott kérdésre. A nehezebb, 
átfogóbb kérdéseket segítettem konkretizálni, például „Milyen hatásai voltak a 
földrengésnek?” esetén feltettem a következő kérdést: „Mire vagy kire volt ha-
tással?”

Miközben mintakérdéseket írtam fel a táblára, észrevettem, hogy voltak olyan 
területek, amelyekre még nem kérdeztünk rá. Megpróbáltam úgy irányítani a 
diákokat, hogy ők mondják ki végül ezeket a kérdéseket. Ezért a következőt 
mondtam: „Nem gondoljátok, hogy jó lenne, ha valamit tudnánk…-ról?”

Néhányuknak segítenem kellett a segédanyagok kapcsán, mások viszont ön-
állóan használták őket. Nagyon fontos szempont volt, hogy a riport részletes 
legyen. Kihangsúlyoztam, hogy ha pontatlan és általános, akkor az újság szer-
kesztői nem fogják elfogadni – az olvasókat informálni kell arról, hogy pontosan 
mi történt és miért.

Néha a csoportok megpróbálják minden címszó alatt elrendezni a kérdései-
ket, ami nem jó, mert az oszlopok több kérdéstípust is tartalmaznak. Gyakran 
viták robbannak ki, ezért kéznél kell lennünk, hogy közbe tudjunk lépni.

Az alacsonyabb képességű diákoknak szüksége lehet segítségre a riport meg-
fogalmazásakor. Mutassunk nekik fogalmazási vázlatot.

Nagy kihívást jelentett a riportírás. A csoportoknak meg kellett beszélniük 
a riport szerkezetére vonatkozó ötleteiket, viszont bizonytalan volt, hogy úgy 
tekintenek-e egymásra, mintha ugyanolyan típusú újságnak lennének a ripor-
terei. Mi több, akik először mindig az újság végét kezdik el olvasni, sokkal in-
kább a sportriporterekre jellemző stílust ismerik, akik a második félidő közepén 
adott erősen vitatható büntetővel kezdik el a focimeccsről írt beszámolót. El-
képzelhető, hogy az olvasó csak jóval később tudja meg, hogy mi történt az első 
félidőben. Nem nehéz elképzelni olyan nemzeti újságokat, amelyek egy földren-
gés kapcsán először, egy hörcsög csodával határos, fi gyelemreméltó megmene-
külését mutatják be hasonló szellemben, ami a hörcsögkerék szerkezeti szilárd-
ságának volt köszönhető. Mi rábíztuk a diákokra, hogy ők maguk válasszanak 
ki egy adott olvasóközönséghez illő stílust. A feladat sokkal konkrétabban is 
megadható.

A tapasztalatok megvitatása

Három kérdést tettem fel a diákoknak:
Először: „Hogyan alkottátok meg a kérdéseiteket?”

A legtöbb válasz ezt emelte ki:
• Végiggondoltuk, milyen információkat szeretnének megtudni az olvasók, 

ezért olyan kérdéseket alkottunk, amelyek ezekre keresik a válaszokat;
• Biztosítottuk, hogy a kérdések olyanok legyenek, amelyek alapján egyér-

telmű válaszokat kapunk a földrengésről. Ön (a tanár!) javasolta, hogy ne 
csak a kérdéseken, hanem a lehetséges válaszokon is gondolkozzunk el.

Ez egy azonnali formatív 
válasz.

Sheila King „nagy kérdé-
sekről” és „kis kérdések-
ről” beszél (Teaching 
Geography, 24, 1999). 
Érdemes elolvasni.

Ez jól mutatja, hogy 
a föld rajz nagyban 
hozzá járulhat az írás-
tudás fejlesztéséhez.

Ez az végeredmény 
alapján történő valós 
differenciálás.

Annak előrejelzése, hogy 
a különböző érdeklődésű 
olvasók számára milyen 
információ a lényeges, 
egy újabb osztályozási 
feladat.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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Másodszor: „Hogyan döntöttétek el, hogy elég fontos-e az adott kérdés ahhoz, 
hogy bekerüljön a riportba?”

• Ellenőriztük, hogy a kérdés valóban arra az információra kérdez-e rá, ami 
nekünk szükséges;

• Azokat a kérdéseket választottuk ki, amelyek megválaszolása várhatóan a 
legtöbb információt biztosítja a földrengésről, illetve összefoglalja az ismert 
tényeket;

• Olyan kérdéseket választottunk, amelyekre részletes válaszok adhatók.

Harmadszor: „Milyen a jó kérdés?” 
• Olyan, amire nem csak egyetlen szó a válasz, hanem hosszabban ki kell 

fejteni, például magyarázatot adni;
• A jó kérdés egyértelmű, jól szerkesztett és értelmes;
• Olyan, amire jó, részletes és tényszerű válasz adható;
• Olyan, amire sokféle válasz adható.

Felfedeztünk némi szembenállást az első és az utolsó pontok között, ami nagy-
szerű alkalmat biztosított arra, hogy bevezessük a nyitott és zárt kérdések fogal-
mát, és ezekre számos példát is találtunk. A megbeszélés során is felismerhettünk 
lehetséges választípusokat, amelyek közül néhányat már bevezettünk a korábbi, 
gondolkodás fejlesztésével foglalkozó feladatokban, például a Tény vagy véle-
ményben, vagy a Rejtélyekben az események „kiváltó és háttértényezői” kap-
csán.

Kértem, gondolják végig, hogy a földrajzban és más tantárgyakban hol tudnák 
alkalmazni az Öt kérdőszó módszerét. Néhány ötlet:

• Ha vulkánkitörésről, árvízről, vagy éhínségről szeretnénk minél többet 
megtudni; (A katasztrófák a gyengéik!)

• Amikor elkezdünk egy projektet;
• A történelemben, amikor ki kell találnunk, hogy mi történt, vagy el kell 

döntenünk, hogy például egy dokumentum pontos és valós-e;
• A természettudományos tantárgyaknál, amikor egy saját kísérletet kell 

végrehajtani.

Örültem neki, hogy az osztály nem csak azt vette észre, hogy más tantárgyaknál 
is alkalmazható a módszer (transzfer), hanem azt is, hogy más földrajzi témáknál 
is jól hasznosítható. Az osztály később sokszor javasolta, hogy alkalmazzuk az 
Öt kérdőszó módszerét.

Értékelés

A felső tagozatos diákok esetében (3. oktatási szakasz) az Öt kérdőszó mód-
szerével kapcsolatos feladatok jól tükrözik a diákok képességszintjeit. Először is 
van egy írásos feljegyzésünk arról, hogy a diákok szerint melyek az értékes föld-
rajzi kérdések, másodszor az írott riportok tükrözik, hogy mennyire értették meg 
a tartalmat, illetve az alkotóelemek közötti kapcsolatokat. Az alacsonyabb szin-
tű válaszok egyszerűen csak elmondják a „földrengés történetét”, míg a maga-
sabb szintűeket adó diákok képesek arra, hogy ok-okozati viszonyokat állítsanak 
fel, megmagyarázzák a folyamatokat és értékeljék a földrengésre adott emberi 
reakciókat. Jelen esetben nem kértük a diákoktól, hogy a riportjaikban utaljanak 
más földrengésekre is, valamint azt sem, hogy végezzenek előrejelzéseket vagy 
mérjék fel a földrengés tágabb értelemben vett jelentőségét. Ezekkel magasabb 
képzési szinten lehetett volna elvégezni a feladatot. Pusztán kisebb módosítások 
végrehajtásával ez lehetővé is válik.

Ez a rész mutatja, hogy 
a diákok magabiztosan 
beszélnek a gondolkodási 
folyamatokról. A meta-
kogníciót alkalmazzák.

Itt lett volna érdemes 
megkérdezni a diákokat, 
hogy észrevettek-e arra 
vonatkozó célzásokat 
a tanár kérdéseiben, 
hogy milyen fajta válasz 
adandó rájuk.

Az Öt kérdőszó hatékony 
és rugalmas, megértést 
segítő – általános 
probléma megoldó mód-
szer. Rugalmasságát 
mutatja a válaszok 
sokfélesége.

Általában a felső tagoza-
tosoknál a történelmi 
ismeretszerzés és forrás-
feldolgozás alapvetően 
ugyanezeket a kognitív 
folyamatokat foglalja 
magába.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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Nem volt sem mennyiségi, sem minőségi felső határ a diákok által alkotott 
kérdésekre. A kérdések sorrendje is érdekes volt, mivel a legtöbb diák nem a 
kérdőszavak szerint tette sorrendbe a kérdéseket (tehát nem ugyanazzal a kér-
dőszóval kezdődő kérdéseket kérdezte előbb, majd utána egy másik kérdőszóval 
kezdődőket stb.), hanem valamilyen vizsgálati szempont szerint rendszerezte 
őket, mint például: Hol keletkeztek a legsúlyosabb károk? Milyen károk kelet-
keztek? Miért sérült meg néhány épület jobban, mint a többi? Ki ellenőrzi, hogy 
milyen az építés kivitelezése? Milyen óvintézkedéseket lehet annak érdekében 
tenni, hogy ez ne forduljon ismét elő? Nagyon meglepődtem, és lenyűgözött, 
hogy milyen jól ment ez a diákoknak. Úgy tűnik, hogy Gondolkodtató földrajz 
I. kötete ebben sokat segített.

Önértékelés

Ha megkérdezzük a diákokat, hogy az eredetileg feltett kérdéseik közül melyeket 
és miért vetették el, arra ösztönözhetjük őket, gondolkozzanak el a riportírás 
előtti óraszakaszon. Ezt követően átgondolhatják, hogy melyik kérdések bizo-
nyultak fontosnak, bár bizonyos fokig ez attól is függ, hogy mennyire változatos 
és milyen minőségű forrásanyag állt a rendelkezésükre. Azt is megkérdezhetjük, 
hogy a logikus volt-e számukra az a sorrend, ahogyan a kérdéseket feltették?

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
1. mintafeladat

Az 1989-es San Franciscó-i 
földrengés 
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Háttér

Ezt a mintafeladatot ismétlő feladatként használtuk egy átlagos és átlag feletti 
tanulókból álló tizenegyedikes középszintű érettségire készülő osztállyal. Egy 
hegyvidéki tájat ábrázoló fényképet elemeztünk. A tananyag következő részeit 
vették már át: eljegesedés, nemzeti parkok, hegyvidéki gazdálkodás Nagy-Britan-
niában, népesség és települések, közlekedés. Ez a feladat egyrészt azt a célt szol-
gálta, hogy integrálja az előbbi témákról megszerzett tudást és ismereteket, egyet-
len helyszínre koncentrálva, másrészt buzdítsa a diákokat, hogy vizsgálják meg, 
a témák hogyan kapcsolódnak össze.

Sokkal egyszerűbb számunkra a diákok fi gyelmét inkább a szövegre irányí-
tanunk, de mindez a fényképek földrajzi szempontú felhasználásának a rová-
sára megy (lásd Fényképek elemzése, Gondolkodtató földrajz I. kötet). 
 Néhány tankönyv nem használja fel a képeket, inkább csak dekoratív funk-
ciót töltenek be és nem gondolatébresztő segédanyagokként szerepelnek. Az 
Öt kérdő szó módszer segítségével arra ösztönözzük a diákokat, hogy elemző 
szemmel nézzenek.

Előkészületek

A Pennine-hegység északi részén található egyik völgyet ábrázoló képet válasz-
tottam ki (Uswayford, Northumberland) és vázlatot (2. segédanyag) készítettem 
a helyszínről (3. segédanyag) úgy, hogy kivetítettem egy falra tűzött A3-as lapra. 
A jellegzetes táji jellemzőket átrajzoltam egy vastag fekete fi lctollal. (Ezzel a tech-
nikával leplezni tudom, hogy nem tudok szép vázlatot rajzolni.) A rajzot utána 
akkorára kicsinyítettem, hogy be tudjam illeszteni az 1. segédanyagban a meg-
felelő helyre. Ezután kinyomtattam annyi példányban, hogy az egész osztálynak 
elegendő legyen. A 2. és 4. segédanyagról készítettem írásvetítő fóliákat is.

Az óra elején kiosztottam a feladatlapokat, mindenkinek egyet-egyet, illetve 
adtam vonalas lapokat a kérdések lejegyzeteléséhez.

Bevezetés

Elmondtam a diákoknak, hogy ezt a feladatot azért csináljuk, mert a földrajzban, 
a földrajzi vizsgálatokban (pl. az érettségin) és a vizsgakérdésekre adott válaszok 
minősége szempontjából is a hasznukra válik, ha önállóan, megfelelő kérdéseket 
tudnak feltenni és ezeket meg is tudják válaszolni.

Emlékeztettem az osztályt, hogy gyakran előfordulnak fényképek a vizsga-
feladatokban és gyakorolnunk kell, hogyan kell ezeket földrajzi szempontból 
elemezni. Ehhez azonban nem elég, ha teljes egészében szemléljük a képet, 
hanem részleteiben kell vizsgálnunk mind a természeti, mind a társadalmi, 
gazdasági elemek tekintetében. Könnyebben meg tudjuk érteni az ábrázolt tájat, 
ha vele kapcsolatos kérdéseket teszünk fel. Az osztálynak már van tapasztalata 
abban, hogy elképzelje, mi lehet a fénykép keretein túl és a fényképész háta 
mögött, valamint abban is, hogy megítélje, mennyire lehet reprezentatív és ti-
pikus a kép az egész tájra vonatkozólag. (Amellett is dönthetünk, hogy több 
képet mutatunk be.)

Ez alkalommal arra kértem őket, hogy párban dolgozzanak, de mindegyikük 
a saját vázlatán dolgozzon. Bekapcsoltam az írásvetítőt, kivetítettem a képet és 
besötétítettem.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
2. mintafeladat

Gazdálkodás a hegyvidéki 
területeken

Ez a feladat a Fogalom-
térképek módszer esetén 
is hasznosítható, mivel a 
különböző földrajzi 
koncepciókat egy eset-
tanulmányban vizsgálja.

Ez példa arra, hogy 
nagyon instrumentális 
témákhoz kapcsolód-
hatunk.
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Utasítások

• Megkértem a diákokat, alaposan tanulmányozzák a kivetített képet és mi-
nél részletesebb jegyzeteket készítsenek a tájról, megemlítve például „kőből 
épült lakóépület”, és „nagy, lombos fák” ahelyett, hogy csak azt írnák, hogy 
„épületek” és „fák”. A jegyzeteiket a lapszélre, a vázlat köré írattam velük.

• Ezután megkértem a diákokat, hogy párban írjanak az 5 fő kérdőszóval 
olyan kérdéseket a képről, amelyek az Észak-Pennine-ban lévő táj minél 
több jellemzőjére és a rá vonatkozó egyéb ismereteinkre kérdeznek rá. A cél 
az volt, hogy többet tudjunk meg arról, hogy mit jegyzeteltek ki a kép köré. 
(Ehhez a feladathoz félig húzzuk el a függönyt, vagy húzzuk fel a redőnyt, 
hogy jól lássanak a diákok.)

• A következő lépés a leírt kérdések értékelése. Tíz percet adtam nekik, hogy 
megbeszéljék a saját kérdéseiket a párjukkal, illetve a szomszédos pár által 
írtakat. Segítségül kivetítettem nekik a 4. segédanyagot.

• Ezt követően megkértem őket, hogy próbálják meg osztályozni a kérdé-
seiket és jelöljék őket A, B, C vagy D betűkkel a következők alapján:
A) azok a kérdések, melyekre rövid, tényszerű válasz adható, ami érdekes, 

de nem „hasznos”;
B) azok a kérdések, melyekre rövid, tényszerű válasz adható, ami „hasz-

nos”;
C) azok a kérdések, amelyek hosszabb magyarázatot igényelnek;
D) azok a kérdések, amelyek megválaszolásakor bizonyos helyekre, embe-

rekre, folyamatokra vagy tárgyakra kell utalni.
• Kértem, hogy mondjanak példát minden csoportra és gondolják át, vajon 

érdemes lenne-e mindegyik típusból kérdést feltenni akkor, „ha a fényké-
pet földrajzi szempontból szeretnénk elemezni”. (A felső tagozatos diákok 
még nem látják a téma átfogó jellegét, ugyanakkor 11. osztályban már tud-
ják, hogy bármi idetartozhat.) Ez körülbelül 7 percet vett igénybe, és né-
hányan olyan elvonatkoztatott kérdéseken gondolkoztak, mint például 
„Alkalmas lenne-e ez a hely egy lakókocsis kemping létesítéséhez?”.

• Megadtam a lehetőséget arra, hogy felírják a megfelelő kérdéseket, illetve 
a korábbiakat írják újra, ha szükséges.

• Ezt követően 5 percet adtam a pároknak, hogy csoportosítsák úgy a kérdé-
seket, hogy azokat rendezzék egy csoportba, amelyek ugyanarra a témára 
vonatkoznak, és ezután csoporton belül is tegyék őket logikai sorrendbe.

A feladat irányítása

A fent leírt 3. lépés érdekes volt. Két pár vonakodott attól, hogy kihagyja, vagy 
módosítsa a kérdéseit. Úgy gondolom, hogy azt érezték, hogy ha már végre „meg-
csinálták a feladatot”, akkor miért vennének el belőle? Talán nem egyértelműen, 
vagy túl bonyolultan tettem fel a kérdéseket. Azt vettem észre, hogy ha egy-egy 
kérdés kapcsán rákérdeztem, hogy ezt miért akarták megtudni, elkezdték újra-
fogalmazni vagy kihúzni őket, ami miatt kicsit kevés kérdésük maradt. Emiatt 
adnom kellett nekik még egy lehetőséget arra, hogy megnézzék a képet, ezért 
bekapcsolva hagytam a kivetítőt, hogy újabb kérdéseket tudjanak feltenni. Azt 
vettem észre, hogy időről időre a többi pár is ránézett a kivetített képre.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
2. mintafeladat

Gazdálkodás a hegyvidéki 
területeken

A leíró készség idővel 
egyre jobban fejlődik, 
ahogy a diákok egyre 
inkább megértik a „jel-
lemzők” fogalmát, illetve 
számos alkalom mal 
használják ezeket 
a jellemzésekhez.

Ez a megfi gyelés jó példa 
a diagnosztikus érté-
kelésre és az azt követő 
tanári segítség nyújtásra.
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A tapasztalatok megvitatása

Az óra utolsó szakasza azt a célt szolgálta, hogy kihangsúlyozzuk a feladat értékét. 
Ehhez olyan kérdéseket tettem fel, mint: 

„Mit gondoltok, mi lehet ennek a feladatnak a célja?”
„Miért kell magunktól kérdéseket feltenni?”
„Miért kell tisztában lennünk azzal, hogy milyen kérdéseket tehetünk fel?”

Valaki azt motyogta, hogy nem látta, mi értelme van a feladatnak akkor, ha nem 
ugyanez a kép lesz a vizsgán, de a társa rendreutasította: felhívta a fi gyelmét arra, 
hogy a „vizsgákon általában nem olyan képeket adnak, amit már pontosan is-
merünk, viszont most már tudjuk, hogyan lássunk neki a feladatnak akármilyen 
képet is kapunk. Most már lesz ötleted, hogy miről is írj.”

A második kérdéshez ezt a megjegyzést fűzték: „Ha kérdéseket teszünk fel 
magunknak, akkor megpróbáljuk megválaszolni őket, ami nem könnyű feladat. 
Mi magunk sem tudjuk mindig a válaszokat. Sokat kell gondolkoznunk, hogy 
rájöjjünk.”

A harmadik kérdés olyan beszélgetéshez vezetett, amelynek eredményeként 
végül tisztáztuk a nyitott és zárt kérdések fogalmát. A nyitott kérdésekről sokat 
kell beszélnünk, és meg kell mondjuk, miért történik meg valami (fenti C típus), 
míg a zárt kérdésekre egyszerű válaszok adandók, néha pusztán egyetlen szó 
(fenti B és D típusok). Sajnos nem volt elég időnk, hogy arról beszélgessünk, 
melyik lenne hasznosabb, azonban ezt napirendre tűztem a következő órákra.

Ellenőrzés

Házi feladatként/ismétlési feladatként a diákok azt kapták, hogy próbálják meg-
válaszolni a kérdéseiket a saját jegyzeteik, ismétléskor használt anyagaik, tan-
könyveik és más, az osztályteremben megtalálható anyagok, mint például Nem-
zeti Parkok gazdálkodással kapcsolatos szóróanyagai alapján.

Egy fényképelemzési 
modell alakul ki és ez 
növeli a transzfer 
lehetőségét.

Ha kérdéseket teszünk fel 
önmagunknak, fejlesztjük 
a belső beszédünket, ami 
a metakognitív folya-
matok egyik jellemzője.

Az Öt kérdőszó nagy se-
gít séget nyújtott az írás-
beli feladat szerke ze tének 
meghatározásánál ebben 
a mintafeladatban.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
2. mintafeladat

Gazdálkodás a hegyvidéki 
területeken
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Az Uswayford gazdaság Northumberlandben

3. segédanyag

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
2. mintafeladat

Gazdálkodás a hegyvidéki 
területeken

Az Uswayford gazdaság Northumberlandben

2. segédanyag
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Kérdésekre vonatkozó kérdések

4. segédanyag

• Olyan választ fog eredményezni ez a kérdés, ami segít nekünk 
valamit megérteni? (például egy kevésbé hasznos kérdés lehet 
az, ami a képen lévő személy nevére kérdez rá)

• Pontosan meghatározott választ (zárt kérdés), vagy bizonytalan, 
spekulatív választ (nyitott kérdés) kapunk-e rá?

• A kapott válasz újabb kérdés (főként a Miért?) feltételére kész-
tet minket?

• A kérdésre egy tény, jellemzés, magyarázat vagy spekuláció a 
válasz?

• A kérdés az okokra vagy a következményekre irányul?

• A szomszédodnak jobb kérdése van …-ról?

• Eszetekbe jut még bármi a tanultak közül, ami ehhez a kérdés-
hez kapcsolódhat?

Egyéb kérdés?

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
2. mintafeladat

Gazdálkodás a hegyvidéki 
területeken
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Háttér

A 9. osztályosoknak íródott Természeti környezet című fejezet számos különbö-
ző környezetet mutat be, illetve azzal is foglalkozik, hogy az emberek hogyan 
hatnak rájuk. A brit Nemzeti Tanterv (Nemzeti Tanterv, 3. oktatási szakasz 6e) 
minimumkövetelményként írja elő egy főbb biom megismertetését. A rendelke-
zésre álló három óra alatt a csoportok megtanulják a nekik kiosztottat és a többi 
csoport beszámolói alapján megismerkednek a többivel is. Mivel elég nagy a 
foglalkozás időkerete, ezért itt most csak az Öt kérdőszó módszerét alkalmazó 
kezdeti részt mutatjuk be. Ennek a 27 főből álló átlagos képességű kilencedikes 
osztálynak már volt tapasztalata az Öt kérdőszó módszerével más témák, mint 
például az 1. mintafeladat kapcsán.

Egy másik cél is lebegett a szemem előtt. Néhány diák elég nehezen működött 
együtt a többiekkel a csoportmunkák során. Néhány hónapja emiatt abba is 
kellett hagyjuk a csoportmunkát az egyik órán. Annak érdekében, hogy tudato-
sítsam bennük, hogy hogyan is dolgoznak és hogy felelősek a csoport munkájá-
ért, eldöntöttem, még egyszer megcsináltatom velük az 1. mintafeladatban be-
mutatott „ilyennek látjuk/ilyennek halljuk” T táblázatot, illetve, hogy végeztetek 
velük egy önértékelést a csoportmunkához való hozzájárulásukról (lásd 5. se-
gédanyag). Ez a csoportmunka bármelyik szakaszát követően alkalmazható, de 
azt is megtehetjük, hogy a fejezet legvégére hagyjuk. 

Előkészületek

Kinagyítottam a 6. segédanyagot A3-as méretűre, és minden csoportnak készí-
tettem róla egy másolatot (ezt könnyen a saját szükségleteinknek megfelelően 
testre szabhatjuk), illetve az önértékelési lapról (5. segédanyag) annyi másola-
tot készítettem, hogy minden diáknak jusson belőle.

Elég sok, természeti környezettel kapcsolatos segédanyagra van szükség 
 ahhoz, hogy a különböző csoportok egyidejűleg tudjanak dolgozni, de megéri 
a fáradozást. A szünetben csoportosítottam a segédanyagokat a különböző 
 környezetnek megfelelően, és kialakítottam egy általános, tájékoztató jellegű 
forráscsoportot is, amibe az iskolai könyvtárból élővilággal foglal kozó könyveket 
és atlaszokat válogattam bele. A számítógépre feltöltöttem az Encartát is. 

A korán érkezőket megkértem, rendezzék úgy a székeket, hogy egy asztalnál 
körülbelül 4 fős csoportok tudjanak dolgozni. A baráti csoportokkal a múltkor 
nem jártam sikerrel, ezért most mindenki kapott egy számot 1-től 7-ig a terem-
be érkezéskor, és azután a különböző számmal rendelkező diákokat különböző 
„bázisokra” irányítottam.

Bevezetés

Ez a korosztály kedveli a tévében látható élővilággal kapcsolatos műsorokat, ezért 
megkértem őket, hogy említsenek meg néhány olyan állatot, amit ilyen műso-
rokban láttak. Érdekes állatokat soroltak fel a levelibékától kezdve egészen a 
prérifarkasig. Kértem, képzeljék el, milyen lenne ilyen helyeken élni (úgy dön-
töttem, hogy a gyorsabb haladás érdekében most nem használom a Képzelet-
beli mozi technikát). A válaszok zöme azt fejezte ki, hogy „jó lenne oda elláto-
gatni, de ott élni nem”, aminek számos okát említették: veszélyek, hőség, hideg 
stb. Kihangsúlyoztam, hogy laknak ezeken a helyeken is emberek, de máshogyan, 
és nem olyan kényelmesen élnek, mint mi. Ez tűnt a megfelelő alkalomnak arra, 
hogy elmagyarázzam azt, hogy különböző környezetekkel fogunk foglalkozni, és 

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet

Ez egy ideális módja 
annak, hogy elősegítsük 
a kulcsképességeket: 
az önálló tanulás és 
teljesítmény fejlesztését.
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minden csoport az egyik környezet „szakértője” lesz. Ha az 5 fő kérdőszó se-
gítségével megfelelő kérdéseket tudnak kitalálni, akkor olyan dolgokat is tudnak 
kérdezni, amire a többi csoport nem fog tudni válaszolni. (Úgy tűnt, hogy ez 
tetszett nekik.)

Elmondtam nekik, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy mint a terület szak-
értői, bemutassák a többieknek, hogy miket tudtak meg. (Elismerem, ez egy kis 
beugratás, de jobban szeretem az ilyen megfogalmazást, mint a „majd azt kell 
csinálnotok, hogy…” utasítást, mert az utóbbi mindig kényszert fejez ki.) Azt is 
hozzátettem, hogy azok lesznek a legsikeresebb csoportok, akik a legjobban tud-
nak együtt dolgozni és mindenki hozzájárul a feladat elvégzéséhez.

Az „ilyennek látjuk/ilyennek halljuk” bevezető után nem igazán kellett több 
tanácsot adnom, mert a diákok már ismerték a kérdőszavakat. Ha a diákjaink 
számára még új ez a feladat, akkor az 1. mintafeladatban bemutatott módon is 
továbbhaladhatunk.

Utasítások

• Először az 1. mintafeladatban bemutatott „ilyennek látjuk/ ilyennek hall-
juk” feladatot végeztük el.

• Zsákbamacska segítségével osszuk ki a vizsgálandó természeti környezetet 
a csoportok között. Felírtam a környezetek nevét papírlapokra, és minden 
csoportnak húznia kellett egyet egy dobozból a következők közül: forró 
sivatag, egyenlítői esőerdő, magashegység, tajga erdő, tundra, szavanna és 
mérsékelt övi füves puszta. Más módon is kioszthatjuk őket, feltéve, ha 
kezelni tudjuk a gyakran előforduló panaszt, miszerint az egyik nehezebb, 
mint a másik. (A füves puszta nem tartozik a legkedveltebbek közé.) Csök-
kenthetjük a biomok számát, ha nagyobb csoportokat alakítunk ki (de en-
nek megvannak a veszélyei), illetve ha néhány környezetet duplán belete-
szünk a dobozba. 

• Kiosztottam a 6. segédanyagot és 15 percet adtam a diákoknak, hogy leg-
alább egy olyan kérdést írjanak minden négyzetbe, ami az 5 fő kérdőszó 
valamelyikével kezdődik.

• Mikor elkészültek, összeszedtük a lapokat és másik csoportnak adtuk oda, 
hogy ők is megnézzék a másik ökoszisztémára vonatkozó kérdéseket. Hagy-
tam nekik arra időt, hogy olvassák át a kérdéseket, és beszéljék meg a mó-
do sításokat, és írják is rá ceruzával a lapra.

• Ezután a lapok visszakerültek a tulajdonosaikhoz, akiknek néhány perc állt 
a rendelkezésükre ahhoz, hogy eldöntsék, megfogadják-e a társak által tett 
módosítási javaslatokat.

A feladat irányítása

Csak akkor kellett közbeavatkoznom, amikor valaki eltért a feladattól. Általában 
csak arra kellett emlékeztetnem őket, hogy mindenki vegyen részt a feladat el-
végzésében. Elég vegyes csoportok alakultak, néhánynak jobban ment, mint a 
többinek. Éppúgy, mint az 1. mintafeladatnál, odamentem mindegyik csoport-
hoz, hogy ellenőrizzem, hogyan haladnak. Emlékeztettem őket, hogy korábban 
mit állapítottak meg a kérdések jellemzőiről, például a nyitott vagy zárt kérdé-
sekről. Azoknak, akik gyorsan dolgoztak, javasoltam, hogy írjanak még több 
kérdést minden egyes kategóriához.

Amikor továbbadták a lapokat, néhányan megjegyezték, hogy nagyon hason-
lóak voltak a kérdések. Ragaszkodtam ahhoz, hogy megdicsérjem őket, mert 
rájöttek a nyitjára, hogyan kell földrajzi kérdéseket feltenni. Azt is hallottam, 

A visszajelzést itt 
a társaktól kapott 
értékelés jelenti.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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hogy néhány csoport felismert néhány olyan kérdést, amit az ő csoportjuk is 
használhat.

Arra nem számítottam, hogy ahol egy csoport kérdésmódosítást javasolt, 
lehetőséget kellene nekik biztosítanom, hogy megbeszéljék ennek okát. Például 
a „Milyen időjárás jellemzi?” kérdést „Milyen éghajlat jellemzi?”-re módosítot-
ták. Valójában a kérdés alkotói azt szerették volna megtudni, hogy vannak-e 
hurrikánok és tornádók a területen és a csoportok közötti rövid megbeszélés 
bizonyára segített volna tisztázni a szakszavak közötti különbséget, valamint 
olyan pluszkérdéseket eredményezhetett volna, amelyeket más csoportok is 
gyorsan lejegyzetelhettek volna. Legközelebb sokkal szabályosabban építeném 
be a csoportok közötti megbeszélést a feladatba. Úgy gondolom, hogy minden 
csoport számára hasznos, ha hallja, vagy részt vesz benne.

Öt percet adtam nekik a csoportmunkáról szóló kérdőív (5. segédanyag) 
kiosztása előtt arra, hogy felosszák egymás között, ki melyik kérdést fogja vizs-
gálni.

A tapasztalatok megvitatása

Megkérdeztem, hogy úgy gondolják-e, hogy a csoport közösen jobb kérdésekkel 
állt elő, mint amelyekkel ők önállóan, egyénenként tudtak volna. Majdnem min-
denki azt mondta, hogy igen. Az egyik tehetségesebb lány úgy nyilatkozott, hogy 
szerinte ő egyedül is jól teljesített volna, de mivel a feladat során meg kellett 
védenie a kérdéseit, illetve más kérdések ellen és a sajátjai mellett kellett érvel-
nie, sokkal magabiztosabb volt abban, hogy megértette a feladat lényegét.

Emlékeztettem őket a csoportmunka céljaira, nem csak az egész feladat, ha-
nem az Öt kérdőszó módszeréhez kapcsolódó óraszakasz miatt, és az 5. segéd-
anyagra irányítottam a fi gyelmüket. Elmondtam, hogy önállóan is kitölthetik, 
de a jövő óra elején kérni fogom, hogy nézzük meg. Örültem, hogy a legtöbbjük 
komolyan vette a visszajelzés ezen formáját, ugyanakkor az volt az érzésem (ta-
lán jogosan), hogy más csoportban jobban teljesítettek volna.

Ellenőrzés

A következő néhány óra a kutatással telt, amely során a könyvtárat, a tankönyvi 
szövegeket, CD-ROM-okat, fényképeket, földrajzi magazinokat és (ebédidőben) 
az internetet vehették igénybe. Minden csoportnak az volt a feladata, hogy ke-
ressenek válaszokat a kérdéseikre, valamint készítsenek egy rövid bemutatót az 
adott környezetről. Minden egyes óra végén néhány percet arra szántunk, hogy 
megbeszéljük, hogy haladnak a kutatással. Megbeszéltük, hogy milyen típusú 
kérdéseket könnyebb vizsgálni, melyek bizonyultak a leghasznosabb források-
nak, és milyen nem várt dologra bukkantak rá. (Például a szibériai meteoritkrá-
ter nagyon nagy érdeklődést váltott ki, bár a témától eltérítette a diákokat.) Arra 
is megkértem őket, hogy gondolkozzanak el azon, milyen tanulási készségeik és 
képességeik fejlődnek, és még hol lehetne ezeket hasznosítani.

A kész beszámolók a szokásosnál jóval nagyobb egyéni lelkesedésről tettek 
tanúbizonyságot. A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy ne hagyjam túl hosz-
szúra nyúlni az előadásokat. Az állatvilágról sok információt gyűjtöttek, viszont 
a növényvilágról és a kettő közötti kapcsolatról kevesebbet. Legközelebb korlá-
tozom két olyan élőlényre, amelyek különböző módokon, de jól alkalmazkodtak 
a környezethez. Az egyik csoport nem igazán lelkesedett azért a környezetért, 
amit kapott, ezért az előadásuk sokkal inkább csak monoton tényközléssé vált. 
Nem meglepő módon a csoport gyengébb képességű tagjai csak felolvasták az 
előre megírt szöveget.

Egy újabb példa a vissza-
jelzésre, ami a másokkal 
való közös munka kulcs-
képességéhez kapcsolódik.

A tapasztalatok meg-
vitatása segíti azt, hogy 
jobb rálátást szerezzünk 
a főbb képességekre, 
hozzájárulva a saját, 
önálló tanulás és 
teljesítmény fejlesztése 
kulcsképességhez.

Ez jól szemlélteti, hogy 
idővel jelentősen fejlődik 
a metakogníció.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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Értékelés

Néhány kolléga azt gondolhatja, hogy a csoportmunka értékelése nem a föld-
rajztanárok hatáskörébe tartozik, de valójában a csoportmunka a diákok szem-
pontjából egy nagyon fontos, élethosszig tartó képesség, amit fejleszteni kell. 
Ezért nem tehetünk úgy, mintha az értékelését nem lehetne elvégezni. Ez a brit 
Nemzeti Tanterv nyelv és irodalom tantárgyra vonatkozó egyik fontos előírása 
16 éves korig (4. oktatási szakasz). 

3./4. oktatási szakasz (11–16 év) követelményei nyelvből és irodalomból
1. Beszédkészség és a hallott szöveg értése
 Csoportos beszélgetés és interakció:
3. Annak érdekében, hogy a különböző csoportokban hatékonyan részt tud-

janak venni a diákok, meg kell tanítani őket arra, hogy:
a) különféle módokon járuljanak hozzá a csoportmunkához, a mondani-

valójukat a hallgatósághoz és a feladathoz igazítsák;
b) több különböző nézőpontot is vegyenek fi gyelembe, és ha szükséges 

módosítsák a saját nézeteiket az alapján, amit a többiek mondanak;
c) szűrjék ki, összegezzék és használják fel a leglényegesebb pontokat;
d) különféle szerepeket vállaljanak a csoport megszervezésében, megter-

vezésben és fenntartásában;
e) megfelelő közreműködéssel, mások ötleteinek tisztázásával és össze-

foglalásával, az ötletek előmozdításával és felhasználásával segítsék a 
csoportot a feladat elvégzésében, annak érdekében, hogy következteté-
seket tudjanak levonni, megegyezésre jussanak, vagy más véleményeket 
fogadjanak el.

 (DfEE NC, 1999, 46. oldal)

Az átadható (transzferálható) képességek oktatása (például helyesírás, nyelvtan, 
a különböző célcsoportokhoz igazodó írásbeli kommunikáció képessége) nem 
pusztán a nyelv- és irodalomtanárok feladata. A Gondolkodtató földrajz ponto-
san a transzferálható képességek fejlesztéséről szól. 

Az elkészített beszámolók a közös munka eredményei. A csoportok szabadon 
eldönthették, milyen módon mutatják be azokat. Csak néhány gyakorlati prob-
léma akadályozta meg az egyik csoportot, hogy egy PowerPoint beszámolót ké-
szítsen, de a többiek általában a poszteres bemutató mellett döntöttek. A feladat 
magába foglalta azt is, hogy a diáktársak kölcsönösen értékelték egymást. Azt 
tapasztaltuk, hogy a munkájuk értékelésekor a diákok nagyon kritikusak és ked-
veskedők is tudnak lenni egymással, ezért emlékeztetnünk kell őket, vegyék fi -
gyelembe a „kollégáik” erőfeszítéseit. Úgy gondoljuk, hogy az önértékelés és a 
csoporttársak értékelése segít eloszlatni azt a képzetet, miszerint csak azért ta-
nulunk, hogy a tanár kedvében járjunk.

A három tanórából álló egység végén megkértem a diákokat, hogy értékeljék 
a beszámolóikat, és tegyenek arra javaslatokat, hogyan lehetett volna rajta javí-
tani. Sokan arra panaszkodtak, hogy néhány kérdésre nehezen találtak választ 
és néhány forrást (például internetes forrásokat) nehezen értettek meg. Néhá-
nyan elismerték, hogy utólag úgy módosították a kérdéseiket, hogy a számukra 
érdekes és fontos információ legyen rá a válasz. Még most is el szoktam ezen 
gondolkodni. Ha egy rendőrnyomozó olyan bizonyítékot talál, amit eredetileg 
nem is keresett, akkor fi gyelmen kívül hagyja?

Több csoport is kritizálta valamelyik tagját azért, mert az nem vette ki a részét 
a munkából: ez egy érdekes módja annak, hogyan gyakorolnak nyomást az osz-
tálytársak a lustákra és arra a passzív hozzáállásra, ami néha erre az osztályra is 
jellemző.

Az eredmény alapján 
történő differenciálás 
megengedi a diákoknak, 
hogy a számukra tetsző 
módon mutassák meg 
a tudásukat. Szinte már 
rögeszmés az az igény, 
hogy a feladat elvégzé sé-
nek legyen írásos nyoma, 
bizonyítéka, azonban 
a teljesítmény mérésének 
ez a formája nem megbíz-
ha tóbb, mint mondjuk 
a szóbeli bizonyíték. Ezek 
mindkét esetben csak azt 
a tudásállapotot tükrözik, 
ami az írás, illetve 
a beszéd pillanatában 
jellemezte a diákot.

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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Záró gondolatok

Számos különböző korú és képességű osztályban használtam már az Öt kérdőszó 
módszerét. Néha óra eleji motivációként alkalmaztam, főként fényképekkel vagy 
műalkotásokkal együtt. Máskor az óra fő témája az Öt kérdőszó köré épült. Nem 
minden diák érti meg azonnal a feladat lényegét. Nem lustaságból, hanem egysze-
rűen csak azért, mert gyorsan szeretnének haladni a munkával, jobban kedvelik, 
ha megadják nekik azokat a kérdéseket, amelyekkel egyből a szükséges informá-
ciók után nézhetnek. Az évek során ez megszokássá és elvárássá is vált. Az Öt 
kérdőszó módszer abban segíti a diákokat, hogy aktív földrajzosokká váljanak.

A középszintű érettségire készülő diákokkal szemben már elvárás, hogy ter-
vezzék meg és hajtsák végre a saját vizsgálataikat, ami a legtöbb esetben primer 
és szekunder adatgyűjtést is magába foglal. Ennek tudatában az érettségire ké-
szülő osztályok esetén hozzátettünk még egy részt az Öt kérdőszó módszerével 
foglalkozó óraszakaszhoz. Azon kellett elgondolkozniuk, hogy milyen adatforrá-
sokból tudnák kideríteni a kérdéseikre a válaszokat. Ezt a kiegészítést bármelyik, 
az Öt kérdőszó módszerét alkalmazó feladat esetén meg lehetne tenni. Az 1. 
mintafeladatban a kilencedik osztályos diákok képzeletbeli újságírókká válnak 
és biztos vagyok abban, hogy ki tudták volna dolgozni, hogy milyen adatokat 
tudnának összegyűjteni a helyszíni látogatások alapján, az emberekkel, a ható-
ságokkal és a városi tisztviselőkkel folytatott beszélgetések során, a nyilvántar-
tásokból, a földtani térképekből, a szakértői véleményekből stb. 

Az alacsonyabb képességű diákok számára nehéz a kérdésalkotás. Elképzelhető, 
hogy kezdetben a javaslataikból hiányzik a földrajzi nézőpont. A kérdéseik gyakran 
zárt jellegűek és emberközpontúak. Sokat segít nekik, ha a kérdések témáját pon-
tosan meghatározzuk, tehát például a nehezebben megfogható, „Riport a San 
Franciscó-i földrengésről” (amire bármit és bárhogyan írhatunk) helyett „A San 
Franciscó-i földrengés hatásai” témát adjuk meg.

Biztos vagyok benne, hogy ha megtanítjuk, hogyan kell megfelelő kérdéstech-
nikát kialakítani, akkor az érettségiző osztályok jobban meg tudják érteni, hogy 
pontosan mire is kíváncsi a vizsgáztató. Az Öt kérdőszó módszer egyik lehet-
séges ésszerű kibővítése, ha az érettségire készülő diákok úgy alkotják meg a 
saját kérdéseiket, hogy ehhez segítségként a korábbi vizsgadolgozatok főbb uta-
sításszavait használják fel. Az utasítások megértése alapvető fontosságú, hogy 
az érettségizők földrajzi ismeretei és tudása a lehető leghitelesebb legyen. Eny-
nyire sokoldalú ez az egyszerű, gondolkodást fejlesztő feladat.

Eddig még nem találkoztam olyan diákokkal, akik azt gondolták volna, hogy bajt 
hoznak a saját fejükre, ha nehéz kérdéseket tesznek fel, vagy, hogy ha többet kér-
deznek, akkor többet is kell megválaszolni. Ezek együttműködésen alapuló feladatok, 
ezért a teher is megoszlik a diákok között. Általában azért pozitív a diákok hozzáál-
lása a feladathoz, mert nem a tanár kérdéseire válaszolnak, hanem a sajátjaikra.

Az Öt kérdőszó egyszerű, de ugyanakkor hatékony módszer, ami lehetővé 
teszi a diákoknak, hogy kidolgozzák az információszerzés módját a saját kutatá-
sukhoz. Ennek során megtanulják, milyen kérdésekkel milyen válaszokat lehet 
megtudni, hogyan kell célirányosan, a keresett információ kiszűrésére koncent-
rálva olvasni, illetve átgondoltan, célirányosan írni. A módszer szembeszáll azzal 
az általánosan jellemző tendenciával, hogy a diákok gondolkozás nélkül felhasz-
nálják a témával kapcsolatban talált összes anyagot. (Ez sajnos különösen igaz az 
internetes forrásokra, amelyek sokszor nem megfelelő minőségűek.) Úgy gondol-
juk, hogy a módszer hasznos az érettségi vizsga kérdései szempontjából is, mivel 
ezek általában ugyanolyan módon épülnek fel, és könnyű, adat-visszakérdező fel-
adattal kezdődnek. Ezek biztosítják a hátteret a következő, már kihívást jelentő 
kérdésekhez, amelyek jóval gondolkodtatóbbak, elemzést és magyarázatot várnak 
el a diákoktól. Ha a diákok megfi gyelik az utasításszavakat, akkor sokkal egy-
értelműbb lesz számukra, hogy milyen válaszokat vár tőlük a feladat.

A „kihívás és kötelezett-
ségvállalás” a témája két, 
3. oktatási szakaszbeli 
alapozó tantárgyi 
modulnak is. Az egyes 
témák iránti belső 
érdeklődésnél is sokkal 
motiválóbb, ha a tanulási 
folyamat élvezetes.

A módszerben megjelen-
nek a tervezés, a vázlat-
írás és módosítás, a szer-
kesztés és a közzététel 
fontos elemei, amelyeket 
összefoglalóan az írás 
folyamatának nevezzük 
(Wray és Lewis, 1997).

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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Állítás
Egyáltalán 
nem értek 

egyet

 Teljesen 
 egyetértek

Nagyon jó volt ebben a csoportban  dolgozni.

A rendelkezésünkre álló időt hasznos  munkával 
töltöttük.

Jól szerveztük meg a csoportmunkát.

Ötletesen oldottuk meg a feladatot.

Mindannyian részt vettünk a feladatokban.

Érdekesnek tartottuk a feladatokat.

Odafi gyeltem mások mondanivalójára.

A többiek meghallgatták a  mondanivalómat.

A véleményemet nem mondtam el a  többieknek.

A csoportnak közösen több ötlete volt, mint  nekem 
egyedül.

Mindannyian részt vettünk a döntéshozatalban.

Okosan tisztáztuk a nézeteltéréseket.

Befolyásoltam a döntéseket.

Bizonyos dolgokkal akadályoztam a csoport munkáját.

Néhány csoporttag dominált a csoporton belül.

Jók lettek a végeredmények.

Csoportmunkára vonatkozó kérdőív – 5. segédanyag

Dátum: .................................................................................................................

Név: ................................................................................................................

Tegyél pipát a jobb oldali oszlopban a véleményednek megfelelő 
helyre, jelezve ezzel, hogy mennyire értesz egyet a következő állí-
tásokkal!

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet

Többet segíthettem volna a csoportnak, ha…

Jobban dolgozhatott volna a csoport, ha…

Ha legközelebb ismét csoportmunkában veszek rész, akkor…
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6. segédanyag

HELY ÉGHAJLAT

Az adott környezet elhelyezkedése Az időjárás évszakos változása

TÁJAK FLÓRA

A felszín tulajdonságai, felszínformák Növényvilág

FAUNA ÉLELEM

Állatvilág

EMBERI KÉPZŐDMÉNYEK VÍZ

Figyelemre méltó, ember által létrehozott 
alkotások

Ebben a környezetben

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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TELEPÜLÉSEK KÖZLEKEDÉS

Hogyan élnek ebben a környezetben? Hogyan történik a közlekedés?

TÁRSADALMI ÉLET GAZDASÁG

Életminőség és szokások Megélhetés

KÖRNYEZETI HATÁSOK BIZTONSÁG

Az emberi tevékenység hatásai Az itteni élet veszélyei

SZABADON VÁLASZTHATÓ SZABADON VÁLASZTHATÓ

Egyéb dolog, amiről tudni szeretnél Egyéb dolog, amiről tudni szeretnél

Öt kérdőszó
(Ki? Mit? Mikor? 
Hol? Miért?)
3. mintafeladat

Természeti környezet
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Logikai alapok

A Tabu sok család kedvelt játéka, és néha a tévében is láthatjuk. A legnagyobb 
előnye az, hogy ha csapatjátékként játsszák (mi is így mutatjuk be), akkor a di-
ákok barátságos verseny keretében együtt gondolkodnak. A sikeres és maradan-
dó élményt nyújtó játékok lényege az, hogy kellő szellemi kihívást jelentenek a 
játékosoknak, míg azokat, amelyek nem ilyenek hamar megunjuk. Gondoljunk 
csak a Cluedo társasjátékban alkalmazott következtetésekre és a Monopoly-ban 
szükséges esélylatolgatásokra és bizonytalan befektetésekre. A Tabu gondol-
kodtató, ugyanakkor egyszerűen használható, minden korosztálynak és bármi-
lyen képességű családtagnak jó szórakozást biztosít.

A Tabu olyan játék, melyben úgy kell a megadott szavakat körülírni, hogy 
nem használhatók azok a szavak, amelyek egyből az eszünkbe jutnak róluk. Ha 
nem ismerjük ezt a játékot, akkor képzeljük el azt, hogy a pizza szót kell körül-
írnunk úgy, hogy nem használhatjuk a következő szavakat: kerek, lapos, para-
dicsom, tészta vagy Olaszország. Képzeljük csak el, hogy milyen lenne a „párol-
gás” szót körülírni a víz, pára, hő vagy gáz szavak használata nélkül. Kissé 
természetellenesnek tűnhet, hogy pontosan azoknak a szavaknak a használatát 
nem engedjük a diákoknak, amelyeket szeretnénk, hogy használjanak, ha körül-
írnak, vagy elmagyaráznak valamit. Milyen módszer húzódik meg a háttérben?

Egyik mostanában íratott középszintű érettségi feladatlapon a „jellemezd” és 
„magyarázd el” utasításszavak 19-szer jelentek meg, az emelt szintűben pedig 
nem kevesebb, mint 33-szor. Ebből is egyértelműen látszik, hogy ezek a képes-
ségek alapvető fontosságúak. Bár a vizsgázóknak csak két defi níciót kellett meg-
adniuk, számtalan lehetőség volt arra, hogy a válaszaikban a megfelelő földrajzi 
szakszót használják. Tapasztalataink alapján a diá kok sokszor összekeverik a 
defi níciókat, a leírásokat és a magyarázatokat, még akkor is, ha jól írták le őket 
a füzetükbe. Az is elképzelhető, hogy nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy a tan-
tárgyra jellemző nyelvezetet használják.

A Tabu egyik előnye az, hogy nem magas szintű írni-olvasni tudásra épül és 
ezért olyanok is könnyen használhatják, akik gyengébben olvasnak, viszont egyéb-
ként jók a szóbeli képességeik. A diákoknak el kell gondolkozniuk és beszélget-
niük kell a szavak jelentésén, aminek a segítségével a földrajzi szakszavakat és 
fogalmakat sokkal jobban megértik, tisztázzák. Képessé válnak arra, hogy maga-
biztosan használják a földrajzi szaknyelvet leírásokhoz és magyarázatokhoz.

Amellett, hogy földrajzi célokat szolgál, könnyen belátható, hogy a Tabu 
fejleszti az általános műveltséget is. A brit Nemzeti műveltségi stratégia szerint 
a művelt diák érdeklődik a szavak és azok jelentése, valamint bővebb szókincs 
fejlesztése iránt. A felső tagozatban a stratégia célkitűzése a szavak szintjén, hogy 
választékos szavakat és kifejezéseket használjanak a diákok, amelyek sokkal pon-
tosabbak és érdekesebbek, mint a megszokottak. Mondatszinten a világos és 
pontos fogalmazás érdekében a diákoknak meg kell beszélni, korrigálni és szer-
keszteni az írásaikat (NLS, 2000). A Tabu jelentősen hozzájárul e célok eléré-
séhez.

A Tabu a diagnosztikus értékelés egyik hatékony eszköze lehet. Amikor 
a  diákok választhatják ki a saját tabu szavaikat (mint a 2. mintafeladatban), 
a tanár azonnal következtethet a diákok közti különbségekre a tabu szavak lis-
tájának hosszúsága és összetétele alapján. Ezen felül a téves értelmezést, a fo-
galmak összekeverését is könnyű észrevenni. 

A beszéd a természetes 
közvetítő közeg, amelyen 
keresztül a jelentések 
egyértelművé tehetők.

Ez jól szemlélteti, hogy 
a sikeres vizsga éppúgy 
foglalkoztatja a gondol-
ko dás fejlesztésével fog-
lal kozó tanárokat, mint 
bárki mást. A gondol-
kodás fejlesztése nem 
melléktevékenység, 
hanem a teljesítmény 
növelésének fontos 
módszere.

A Tabu visszajelzést ad a 
tanárnak és a diákoknak 
is, valamint lehetőséget 
biztosít arra, hogy haté-
ko nyan alkalmazzuk az 
értékelést. (Lásd Black 
és William, 1998; és Hay 
McBer, DfEE, 2000, 
írásait.)
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Ebből következik, hogy formatív szerepe is van. Segítségével meg tudjuk ál-
lapítani, hol szorulnak még fejlesztésre a diákok. Amennyiben egy magyarázatot 
elkapkodtunk, vagy nem terveztünk meg kellően, biztosak lehetünk benne, hogy 
megmutatkozik ebben a feladatban és tudni fogjuk, mit kell újra átnéznünk, vagy 
másként elmagyaráznunk.

Tapasztalataim szerint azok a diákok, akik nem tudnak jól csoportban vagy 
párban dolgozni, általában nem a legmegfelelőbb tabu szavakat választják ki, 
ezért a tapasztalatok megvitatása során hangsúlyozzuk ki a megbeszélés fontos-
ságát, ami magába foglalja a beszédkészséget és a hallás utáni szövegértést is.

Végül is a módszer arra ösztönzi a diákokat, hogy:
• defi niálják a földrajzi kulcsfogalmakat;
• alkalmazzák a korábbi ismereteiket és tudásukat;
• vonjanak párhuzamokat és analógiákat;
• mutassák be az esettanulmányokra vonatkozó ismereteiket;
• fejlesszék a szókincsüket;
• a saját világukkal kössék össze az ismereteiket (ne pedig a mieinkkel: ta-

nárokéval);
• egy vidám játékban vegyenek részt és közben magabiztossá váljanak;
• javítsák a fent említett 33 utasításszóra adott válaszaikat…

Lásd még Norton, Hundy 
és Adams cikkét: 
Teaching Geography 
23/4, 1998. október.

4foldrajz_gondol_2-2.indd   824foldrajz_gondol_2-2.indd   82 2011.03.28.   21:27:242011.03.28.   21:27:24



Tabu 83

Háttér

Jelen esetben egy olyan témánk van, ami kilencedik osztályban kerül elő, és amit 
a tanárok alkalmanként úgy oktatnak, hogy gyorsan elhadarnak egy magyará-
zatot, aztán lemásoltatják a diákokkal az ábrát a füzetbe, a könyv alapján felírat-
ják rá a feliratokat és feladják házi feladatnak, hogy tanulják meg. A legtöbb diák 
a „megfelelő helyen” használja a szakszavakat, azonban mi ezzel nem vagyunk 
elégedettek. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy egyrészt sok diák őszintén azt hitte, 
hogy az összes csapadék a hegyekben hull, másrészt úgy tanulták meg a szavakat 
és az ábrán elfoglalt helyüket, hogy alig vagy egyáltalán nem értették, hogy az 
egyes folyamatok, mint például az evapo-transzspiráció, valójában hogyan mű-
ködnek, még akkor sem, ha korábban találkoztak a fogalommal. Más szavakkal 
tehát úgy tanulták meg az ábrát és a rajta lévő feliratokat, hogy nem is értették 
teljesen, mit jelent. (Ezt jól le tudjuk ellenőrizni, ha egy olyan ábrát töltetünk ki 
velük, aminek más irányú az elrendezése, és nincsenek rajta nyilak, valamint 
szövegdobozok.)

A Tabu használatának másik oka az volt, hogy egyszerű módszert szerettünk 
volna bemutatni azoknak a tanároknak, akik csak most kezdtek el a gondolkodás 
fejlesztésével foglalkozni. Bár egy jó képességű 9. osztályban próbáltuk ki egy 50 
perces órán, kisebb változtatásokkal nagyon jól alkalmazható minden csoport-
ban, még akár egy érettségiző osztályban is ismétlő feladatként.

Magától értetődőnek tűnhet, de segít, ha még a feladat elvégzése előtt meg-
ismertetjük a diákokkal a témára jellemző fogalmakat!

Előkészületek

A Tabu ebben a formában nem igazán igényel irányítást, bár néhány dolgot 
előre át kell gondolni:

• Ellenőrizzük le, hogy a Tabu kártyákon lévő fogalmak megfelelnek-e an-
nak, ahogyan mi tanítottuk az anyagot. Mi csak azokat válogattuk ki, ame-
lyeket a tanítás során felhasználtunk. Ha szeretnénk, egyszerűen készíthe-
tünk másik kártyákat a felszíni lefolyásnak, vagy a beszivárgásnak, illetve 
bármelyiket helyettesíthetjük másikkal.

• A csoportok összetétele: ez egy olyan feladat, aminél a diákok megbeszélés 
során tisztázzák az egyes szavak jelentését, így elképzelhető, hogy a vegyes 
képességű csoportok mellett döntünk. Azt is megengedhetjük, hogy ők ala-
kítsák ki a csoportokat, de ekkor a gyengébb képességű csoportoknak 
„könnyebb” szavakat (fogalmakat) célszerű osztanunk. A háromfős cso-
portnagyság az ideális. Ha négynél többen vannak, általában valaki nem 
veszi ki a részét a munkából.

• Minél professzionálisabban néznek ki a kártyák, annál jobb. Színes lapra 
nyomtattam, utána lamináltam és kivágtam őket. Ilyen módon tartósabbak 
lesznek (1. segédanyag).

• Döntsük el, hogyan adunk az osztálynak visszajelzést a defi níciókról és 
hogyan pontozzuk a csoportokat (lásd később).

• Tegyenek el minden tankönyvet, füzetet és egyéb segédanyagot. Ez általá-
ban népszerű utasítás.

• Elegendő papírt biztosítsunk minden csoportnak.
• A döntések megkönnyítése céljából készítsünk egy tanári példányt is a kár-

tyákon lévő szavakról.

Tabu
1. mintafeladat

A víz körforgása

A diákoknak számos 
tévképzete van a felhő- 
és csapadékképződéssel 
kapcsolatban, melyek 
közül néhány sajnos a 
tanárok hibájából rögzül.

Ez ismét arra példa, hogy 
célirányosan használunk 
egy, a Gondolkodtató 
földrajzban bemutatott 
módszert.
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Bevezetés

Mint minden egyes csoportmunkánál, itt is fel kell keltenünk a diákok érdeklő-
dését, hogy részvételre ösztönözzük őket. Követve azt az elvet, hogy a feladatot 
a diákok érdeklődéséhez és tapasztalataihoz kapcsoljuk, a következőféleképpen 
történt a bevezetés:

Tanár: „Közületek hányan szeretik a pizzát? (Bólogatások és nagy nyelések min-
denfelé.) Egy társatokkal írjátok le azt a hat legmegfelelőbb szót, amivel a 
pizzát jellemeznétek egy olyan embernek, aki korábban még sosem látott ilyen 
ételt (de valamilyen véletlen folytán beszél a nyelveteken)”.

(2 perccel később) Jelentkezzetek, ha használtátok a „sajt”, „paradicsom”, 
„Olaszország”, „szalámi”, „kerek” vagy „lapos” szavakat.

Most gondolkozzatok el azon, hogy milyen szavakat vagy kifejezéseket hasz-
nálnátok a pizza jellemzésére, ha ezeket a nyilvánvaló szavakat nem szabad 
alkalmaznotok.

Ha láttátok a „Beugró” című műsort a tévében, akkor emlékezni fogtok rá, 
hogy a végén van egy játék, amikor egy jellemzés alapján a csoporttagoknak 
ki kell találniuk, hogy ki szerepel a kártyán. Ez a feladat hasonló ehhez, azzal 
a különbséggel, hogy nem használhatjuk a kártyán lévő szavakat, mintha pél-
dául David Beckhamet úgy kellene jellemeznünk, hogy közben nem említhetjük 
meg a Posh vagy a futball szavakat.

Néhány perc elteltével megbeszélhetjük, hogy milyen szavakat találtak a pizza 
jellemzésére.

Utasítások

• Mivel kilenc kártya van, bontsuk az osztályt kilenc csoportra és biztosítsuk, 
hogy mindegyik csoportnál elég papír legyen a jellemzések leírásához, va-
lamint legyen még egy, hogy felírják a többi csoport által jellemzett és ki-
talált kulcsszavakat. Jelöljünk minden csoportot egy betűvel vagy számmal.

• Mondjuk el az osztálynak, hogy minden csoport kap egy kártyát, aminek a 
tetején látni fognak egy, a víz körforgásával kapcsolatos kifejezést, illetve 
ez alatt lesz egy szólista. Ezt a kifejezést kell jellemezniük vagy elmagya-
rázniuk, de úgy, hogy a listán szereplő szavak bármelyikét, illetve azok 
variációit tilos használniuk.

• Adjunk körülbelül öt percet a csoportoknak, hogy megtervezzék a kulcs-
szóra vonatkozó jellemzésüket/magyarázatukat, amit később elő kell ad-
janak a többi csoportnak, akiknek pedig meg kell próbálniuk kitalálni a 
kifejezést.

• Válasszunk szóvivőket, vagy hagyjuk jóvá, hogy a csoporttagok egymás 
között felosztva mondják el a jellemzésüket.

• Magyarázzuk el a pontozási rendszert annak elkerülése végett, hogy a cso-
portok pontatlan, vagy bizarr jellemzéseket készítsenek. A következő pon-
tozási módszert javasoljuk:
 Pontozás:
 1 pont jár annak a csoportnak, aki kitalálja a körülírt kifejezést;
 1 pont jár a jellemzést készítő csoportnak, ha a másik csoport kitalál-

ja a kifejezést (összesen annyi pont, ahány csoport kitalálta);
 Ha valaki tabu szót használ, akkor az adott kártya után nem kaphat 

pontot.
• Adjunk körülbelül öt percet a csoportoknak, hogy megbeszéljék és meg-

egyezzenek a kulcsszavuk jellemzéséről. 

Tabu
1. mintafeladat

A víz körforgása

Nagyon motiváló, ha 
olyan feladatokat és 
játékokat ismételünk, 
amit a diákok ismernek 
és szeretnek. Valószínűleg 
kevés olyan tanár van 
az országban, aki még 
ne ajánlotta volna föl 
a diákoknak a „közönség 
segítségét” vagy a 
„telefonos segítséget”.
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• Kérjük meg a csoportok szóvivőit, hogy kétszer egymás után, lassan olvas-
sák fel a jellemzéseiket, hogy addig minden csoportnak elég ideje legyen 
megbeszélni és leírni azokat a kulcsszavakat, amelyeket felismernek.

A feladat irányítása

A diákok néha megpróbálják úgy megkerülni a feladatban rejlő kikötéseket és 
kihívásokat, hogy más tantárgyakból merítenek ötleteket, például a H2O-t hasz-
nálják, amikor a „víz” szó tabu, vagy egyszerűen csak lefordítják valamilyen más 
nyelvre. Míg más esetekben támogatnánk ezeket a módszereket, jelen feladatban 
határozottan meg kell őket tiltanunk.

Azokat a csoportokat, amelyek gyorsan végeznek, kérjük meg, hogy tömörít-
sék vagy tegyék átfogóbbá a jellemzéseiket, illetve fogalmazzák újra úgy, hogy 
„földrajzosabb” legyen. Azokat, akik elakadnak, úgy segíthetjük, hogy megkérjük 
őket, mondják el, mit is jelent a kulcsszó, például: „Akkor valójában mi is a 
vízpára?” Előfordulhat, hogy korábban már tanult esettanulmányokra, történe-
tekre vagy ábrákra kell emlékeztetnünk őket. Ebben a szakaszban minden cso-
portnak nagyon hasznos a megerősítés.

Hallgassuk ki a beszélgetéseiket, de ne lépjünk közbe, csak akkor, ha nem a 
feladatról beszélgetnek. Ilyen módon sokat megtudhatunk arról, hogy az isme-
reteik mennyire állnak biztos lábakon és hogy a csoport mennyire tud együtt-
működni a feladat végrehajtásánál. Ha fi gyelünk, akkor néhány értékes kifejezést 
is hallhatunk, amelyeket érdemes lejegyeznünk, mert hasznosak lehetnek a ta-
pasztalatok megvitatása során.

A feladat végén minden csoportnak kilenc leírt kulcsszóval kell rendelkeznie. 
Szabadon eldönthetjük, hogyan pontozzuk a csapatokat, de szerintem úgy a leg-
könnyebb beazonosítani, hogy melyik csoportnak kell pontot adni, ha csopor-
tonként kijelölünk egy diákot, aki jelentkezik, ha jól kitalálták a másik csoport 
által felolvasott jellemzés alapján a kulcsszót.

A tapasztalatok megvitatása

Ez most sokkal inkább a megszokás miatt iktattuk be, mivel ezt a mintafeladatot 
kezdőknek és nem szakértőknek terveztük.

Amikor egy osztályban először használom a Tabut, általában a következővel 
kezdem: Általában azt várom el tőletek, hogy, amikor valamit jellemeztek, vagy 
elmagyaráztok, akkor a lehető legmegfelelőbb szavakat használjátok. De akkor 
mi lehet ennek a játéknak az értelme? Eltekintve azoktól, akik azt hiszik, hogy 
az a lényege, hogy megnehezítsem az életüket, általában azt mondják, hogy az a 
cél, hogy elgondolkodjanak és megbeszéljék, hogy valami mit jelent. Ez nekem 
tökéletesen elég!

Ezen az órán utána megbeszéltük, hogy miért a győztes csapat nyert. A „csal-
tak” bekiabálásoktól eltekintve a diákok arra jutottak, hogy a győztesek meg 
tudták határozni a jellemzések alapján a kulcsszavakat (emlékeztek rájuk), ami-
vel tulajdonképpen elismerték, hogy precízek és kellően találékonyak voltak.

Megkértem a diákokat, hogy önállóan, írásban válaszolják meg a következő 
kérdéseket. A tapasztalataim szerint így a lustább diákoknak is dolgozniuk kell, 
és nem hagyhatják a nehéz munkát másokra.

• Hogyan késztetett téged ez a feladat gondolkodásra?
• Mit kellett tenned azért, hogy „sikeres” legyél?
• Mi jellemzi a „jó” magyarázatot?
Ezt követően megbeszéltük a válaszaikat.

Tabu
1. mintafeladat

A víz körforgása

Nagyon fontos, hogy 
támogassuk  és kihívás 
elé állítsuk a csoportokat, 
ugyanakkor ez a képes sé-
günk idővel fejleszthető.

A tapasztalatok meg-
vitatása során azonnali 
visszajelzést adhatunk, 
ami akkor a leghatéko-
nyabb, ha a diákokban 
még frissen élnek a 
kapcsolódó gondolatok.
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A feladat hatására alaposan elgondolkodtak azon, hogy milyen módon lehet 
jellemezni a dolgokat, illetve hogyan beszéljék meg a csoporttal, mit jelentenek 
a kulcsszavak. Néhányan azon a véleményen voltak, hogy a példák segítettek, 
legfőképpen azok, amelyeket a korábbi órák során én használtam a magyaráza-
taimban. (Ez megnyugtató bizonyítéka annak, hogy odafi gyeltek!) Egyetértet-
tünk abban, hogy ezek a vizsgakérdések megválaszolásakor is hasznosak. Néhá-
nyan rámutattak arra, hogy ha nem ismerjük a kulcsszót, akkor még akkor se 
tudnánk jellemezni, ha a tabu szavakat használnánk. Így arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a legjobb magyarázatok és jellemzések azoknál a szavaknál szü-
lettek, amelyeket a legjobban értettek. 

Úgy érezték, hogy néhány szóval könnyebb volt dolgozni, mint a többivel. Ez 
egy érdekes dolog, amin el lehet gondolkozni. Míg néhány szakszó rövid, a köz-
napi beszédben használt és könnyen felidézhető, addig ugyanennek a szónak a 
magyarázata bonyolult lehet. Vitathatatlan, hogy a „lecsapódás” szót nem nehe-
zebb kiolvasni vagy megérteni, mint a „párolgás” szót, a diákok azonban mégis 
hamarabb elsajátítják az utóbbit, mert jobban megértik azt.

Mielőtt ismét alkalmazzuk a Tabut a csoporttal, érdemes felfrissíteni az em-
lékeiket erről a beszélgetésről. A tapasztalatok megvitatása továbbfejleszthető, 
ha a következő két mintafeladatban leírt változatokat használjuk.

Ellenőrzés

Azt a feladatot adtam nekik, hogy készítsék el a kulcsszóról a lehető legjobb 
jellemzést. Használják fel a saját jellemzéseikben alkalmazott szavakat és a Tabu 
kártyákon lévőket is. Ennek az volt a célja, hogy felhasználják a diákok a jó ma-
gyarázat jellemzőit, amelyeket megbeszéltünk a tapasztalatok megvitatása során. 
Ezeket a meghatározásokat a sajátjuknak érezték. Ha kifutnánk az időből, házi 
feladatnak is feladhatjuk. Próbáljuk meg összehasonlítani a diákok által írt meg-
határozásokat azokkal, amelyeket a tankönyvekben találunk. A diákok általában 
örömmel fedezik fel, hogy a sajátjaik teljesebbek és könnyebben érthetők.

Általában minél több 
Tabu szót alkotnak 
a diákok, annál jobban 
értik a fogalmat vagy 
a folyamatot.

A műveltség fejlesztése itt 
egyértelműen megjelenik.

Tabu
1. mintafeladat

A víz körforgása
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CSAPADÉK PÁROLGÁS

eső
jégeső
hó
víz
felhők
gáz
kondenzáció
folyékony

víz
teáskanna
hő
gáz
pára
gőz
fürdés
tusolás

NÖVÉNYZET ÁLTAL 
 FELFOGOTT  CSAPADÉK

PÁROLOGTATÁS 
 (TRANSZSPIRÁCIÓ)

FELSZÍNI MÉLYEDÉSEK-
BEN TÁROLT VÍZ

víz
levelek
ágak
fák
raktározni
növények
talajt elérő csapadék

víz
növények
levelek
izzadás
légzés
fák
gyökerek
hő

víz
felszín
telített
áztat
fekvés
tócsa
felszín
mélyedés

LECSAPÓDÁS
(KONDENZÁCIÓ)

EVAPO-TRANSZSPIRÁCIÓ TALAJVÍZÁRAMLÁS

víz
folyékony
gáz
fürdő
vízforraló kanna
gőz
szállítás
hideg

párolgás
párologtatás
víz
növények
levelek
izzadás
légzés
szállítás

szállítás
talajvízszint
kőzet
víztartó réteg
mozog
áramlik, folyik
visszatart
beszivárgás

FELSZÍN ALATTI 
 LEFOLYÁS

FELSZÍNI LEFOLYÁS BESZIVÁRGÁS

talaj
áztat
víz
szemcsék
szállítás
mozog
beszivárgás
föld

víz
felszín
futás
folyás
felett
legmagasabb pont
mozog

víz
beszivárog
csepeg
átszűrődik
terek
bele
talaj
felszín

1. segédanyag
Tabu
1. mintafeladat

A víz körforgása
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Háttér

Ez az 1. mintafeladat továbbfejlesztése, melyben a csoportok megbeszélik és 
eldöntik, hogy melyik szavakból alkossanak tabukat. Ezt a verziót egy tizedikes, 
érettségire készülő osztálynak terveztük, és itt is próbáltuk ki. Számos gyengébb 
tanuló is járt az osztályba. A félév nagy részében egy olyan fejezettel foglalkoz-
tunk, ami a települések növekedését és változását tárgyalja. Az év végi vizsgák 
közeledte miatt a Tabut nem csak ismétlésre, illetve a témákhoz kapcsolódó 
ismeretek és fogalmak megszilárdítására használtuk, hanem arra is, hogy tisz-
tázzuk, mit is jelentenek, és mit igényelnek tőlünk a vizsgákon használt utasítá-
sok. A vizsgázók néha nem látják tisztán, hogy mit várnak el tőlük, még az emelt 
szintű érettségiken sem.

A játék ezen típusánál a diákok a feladat elején használhatták a füzeteiket, 
mert túlzás lett volna azt elvárni tőlük, hogy részletesen emlékezzenek rá, hogy 
mit jelentenek a kulcsszavak. Ennek következtében a Tabu az ismétlési folyamat 
szerves részévé vált. Amennyiben az osztályok már korábban elkezdték az ismét-
lést, akár úgy is dönthetünk, hogy nem használhatnak segédanyagokat.

Egy másik osztályomban eléggé hullámzó volt az órai részvétel, ezért megen-
gedtem nekik, hogy további segítségként használják a tankönyveket. Egyébként, 
ha ezt nem tettem volna, akkor nagyon korlátozottan tudták volna a társaik által 
adott jellemzések alapján kitalálni a kulcsszavakat.

Előkészületek

Kinyomtattuk a Tabuhoz tartozó, kilenc kulcsszót tartalmazó 2. segédanyagot 
és azután kivágtuk az egyes kártyákat. A rajtuk szereplő egyetlen kulcsszótól 
eltekintve üresek voltak. Elegendő Tabu kártyát nyomtattunk ahhoz, hogy min-
den csoport kettőt kapjon, de ez persze a rendelkezésünkre álló idő alapján sza-
badon módosítható.

Azt nem mérlegeltük előre, hogy néhány feladatrész elvégzéséhez a diákoknak 
azokra a már betelt füzeteikre lett volna szüksége, amelyeket otthon tartottak, 
ezért többen dolgoztak ugyanabból a füzetből. Legközelebb nem felejtem el fel-
hívni a fi gyelmüket arra, hogy következő órára hozzák el magukkal a régebbi 
füzeteiket is.

Adjunk minden egyes csoportnak papírt, hogy le tudják írni az ötleteiket.

Bevezetés

A bevezetésben elmondtam, hogy ezen az órán ismételünk és készülünk a vizs-
gára. Azt is közöltem a diákokkal, hogy ezzel a feladattal meg tudják állapítani, 
hogy mit szükséges még átismételniük ebben a témában, valamint ellenőrizhet-
nek néhány olyan utasításszót, ami előfordulhat a vizsgán. Az a csoport nyer, aki 
a legtöbb pontot gyűjti össze (éppúgy, mint az 1. mintafeladatban).

Utasítások

• Bontsuk az osztályt 3-4 fős csoportokra, és mindegyik csoportnak adjunk 
egy azonosító betűt: A, B, C stb.

• Mindegyik csoportnak adjunk egy kártyát (ha úgy gondoljuk, akkor kettőt).
• Adjunk nekik 5-10 percet arra, hogy megbeszéljék a kulcsszavak jelentését 

és felírjanak minden olyan szót, ami segítene körülírni azokat.

Tabu
2. mintafeladat

Település

A Tabu hatékony módja 
az adott témához 
kapcsolódó kulcsszavak 
átismétlésének.

A diákoknak az ismét-
lésről általában nem 
az élvezetes munka jut 
eszébe.

4foldrajz_gondol_2-2.indd   884foldrajz_gondol_2-2.indd   88 2011.03.28.   21:27:242011.03.28.   21:27:24



Tabu 89

• Közöljük velük, hogy most 4–8 szót ki kell válasszanak a listáról Tabu 
szónak.

• Hívjuk fel arra a fi gyelmüket, hogy a lehető legegyértelműbben magyaráz-
zák el a kulcsszavakat, hogy ki lehessen találni őket.

• Ezután írassuk fel a csoportokkal a Tabu szavakat kártyákra. Tegyenek el 
minden könyvet.

• Adják tovább a saját kártyájukat az ábécé következő betűjével jelölt cso-
portnak. A legutolsó betűvel jelölt csoport az A csoportnak adja oda.

• Az 1. mintafeladatban javasolt módon haladjunk tovább, minden csoport-
nak ki kell dolgoznia egy magyarázatot a kulcsszóra úgy, hogy az előző 
csoport által meghatározott Tabu szavakat nem használhatják.

• Amikor pontozásra kerül a sor, közöljük velük, hogy a csoportok nem kap-
nak pontot a saját kulcsszavuk felismeréséért. (Az is lehetséges, hogy a 
másik csoport által adott jellemzés alapján nem is ismerik fel!) 

A feladat irányítása

A feladat ezen típusában az a nehézség, hogy mérsékeljük néhány csoport arra 
irányuló lelkesedését, hogy nagyon megnehezítse a kulcsszó körülírását. Kita-
lálhatunk egy büntetési rendszert, ha egy csoport egyszerűen képtelen a tabu 
szavak használata nélkül jellemezni a kulcsszót, de eddig nekem még nem kellett 
ezt alkalmaznom. Ez is tükrözi a diákok találékonyságát. Miközben a padok kö-
zött járkálunk, érdemes egy pillantást vetnünk a kártyákra írt tabu szavakra. Ha 
szükséges, akkor „szerkesztői intézkedéseket” hajthatunk végre, vagy ellenőriz-
hetjük, hogy a csoportok értik-e az adott szakszavakat. A listáik rövidségéből, és 
a tartalmából észrevesszük, ha nem értik őket.

Azonban időről időre előfordul, hogy egy csoport nem érti a kulcsszót, és arra 
is képtelenek, hogy kitalálják. Ekkor sincs minden veszve. Ha a következő cso-
port olyan listát kap, amelyen nem megfelelőek a tabu szavak, ennek ellenére az 
általuk adott pontos jellemzés felüdülés lesz és az első csoport is megtudja, hogy 
valójában mit is jelent a kulcsszó.

A tapasztalatok megvitatása

Mivel a diákok választják ki a tabu szavakat, ezért az általuk választott szavak nem 
feltétlenül ugyanazok, mint amelyeket mi magunk választanánk. Megjelenhetnek 
a dialektusok és a szleng is. A „dzsentrifi káció” kifejezést többször is úgy jellemez-
ték, hogy utalást tettek az udvari vécék lebontására, mindezt igen színes nyelve-
zettel. A tapasztalatok megvitatása lehetőséget ad arra, hogy megbeszéljük, mikor, 
milyen szövegkörnyezetben, milyen nyelvi formák alkalmazása a megfelelő.

Arra a kérdésre, hogy „Hogyan döntöttétek el, hogy melyik szavakat válasz-
szátok ki tabunak?”, a csoportok azt válaszolták, hogy nehéz, de ugyanakkor 
érdekes volt azon gondolkozni, hogyan, milyen módokon lehetne a kulcsszót 
jellemezni. Azt is megpróbálták kitalálni, a másik csoport hogyan fog gondol-
kodni, hogy ily módon akadályozzák őket. Ez egy érdekes csavar a feladatban.

Arról is beszélgettünk, miért könnyebb bizonyos szavakat jellemezni, mint a 
többit, és végül azt szűrtük le, hogy ez attól függ, hogy mennyire jól értjük meg 
a kulcsszavak jelentését. Volt néhány érdekes suttogás. Az egyik arról szólt, mit 
is jelent pontosan az urbanizáció és, hogy ennek kapcsán nem elég pusztán a 
városokra gondolni. Akik kevésbé értették a kulcsszót, 8 szót is nehezen tudtak 
a kezdőlistára tenni. A következő csoportnak könnyebb megoldani a feladatot, 
ha csak néhány tabu szó szerepel a kártyán. Visszatekintve azt gondolom, jobban 
kellett volna segítenem a gyengébb csoportot.

Tabu
2. mintafeladat

Település

Az ilyen típusú ellenőrzés 
újabb példa a diagnoszti-
kus értékelésre.

Itt elég szokatlan módon 
alkalmazzák a kreatív 
gondolkodást.
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Az esettanulmányok felhasználása nagyon népszerű módokat adott arra, 
hogy hogyan próbálják meg körülírni a kulcsszavakat csoportok. Ennek során 
felhasználták a korábban alkalmazott módszereket, illetve a saját környezetük-
ben hallott olyan példákat is, amelyeket én nem ismertem. Például egyszer a 
„dzsentrifi  káció” kifejezést úgy írták le, mint „ami kint folyik, ott, ahol a lecsú-
szottak voltak”.

Ellenőrzés

Ahogyan az 1. mintafeladatnál is, a csoporttagok együtt dolgoztak azon, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt a legjobb jellemzést, magyarázatot vagy meghatáro-
zást írják meg a lehető legkevesebb szóval.

Az eredményeiket és a másik csoport által adott tabu szavakat a 3. segéd-
anyag mutatja be, hogy láthassuk, mennyire ment jól a feladat. Ugyanakkor 
ezeket a kártyákat közvetlenül fel is használhatjuk az 1. mintafeladathoz. Nem 
kell hozzá mást tennünk, csak vágjuk le a kártyák alján lévő magyarázatot. Ter-
mészetesen más kapcsolódó feladatokhoz is jók.

A módszer alkalmazása

Ez egy annyira egyszerűen alkalmazható módszer, hogy nem szükséges egy har-
madik mintafeladatot bemutatnunk. A legjobb mintafeladatok úgyis saját készí-
tésűek.

Bevezethetünk egy másik lépést is, ha megengedjük a diákoknak, hogy a sa-
ját válaszaikat egészítsék ki azokkal a Tabu szavakkal, ami szerintük valójában 
a kártyán szerepelnek: ez egy hasznos módszer arra, hogy ellenőrizzük, mennyi-
re megfelelő a földrajzi szókincsük. A tréfa kedvéért kipróbálhatjuk azt is, hogy 
ugyanazt a kulcsszót kétszer is kiosztjuk, de más Tabu szavakat adunk meg 
hozzá.

A diákok az általuk már 
ismert dolgokra építik 
a magyarázataikat. 
Nem csak megtanulják 
a defi níciókat, hanem 
hozzákapcsolják őket 
az ismereteikhez.

Tabu
2. mintafeladat

Település

4foldrajz_gondol_2-2.indd   904foldrajz_gondol_2-2.indd   90 2011.03.28.   21:27:242011.03.28.   21:27:24



Tabu 91

2. segédanyag

VÁNDORLÁS (MIGRÁCIÓ) HASONLÍTSD ÖSSZE! HELYSZÍN

ÉRTÉKELD! URBANIZÁCIÓ DZSENTRIFIKÁCIÓ

FEKVÉS TELEPÜLÉS MAGYARÁZD EL!

Tabu
2. mintafeladat

Település
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VÁNDORLÁS (MIGRÁCIÓ) HASONLÍTSD ÖSSZE! HELYSZÍN

utazni
költözés
elhelyezkedés
vonzó tényezők
kényszerítő tényezők
életminőség

különbség
hasonlóságok
ellentét
azonos
ugyanaz
valamilyennek látszik

elhelyezkedés
hely
terület
táj
irányok
funkciók

Olyan tevékenységre használjuk 
a kifejezést, amikor más ország-
ba mennek munkát keresni 
( lehetséges, hogy ehhez a közle-
kedési eszközöket használják)

Antalnak barna haja van és 
Istvánnak vörösesszőke. 
Mit csináltam a hajszínükkel?

Ezt építkezési vagy használati 
céllal választjuk ki, mivel erre 
a célra megfelelő tulajdonsá-
gokkal rendelkezik.

ÉRTÉKELD! URBANIZÁCIÓ DZSENTRIFIKÁCIÓ

összehasonlít
ellentétbe állít
értékel

nagyvárosok
migráció
népesség
vidéki
nyomornegyedek
növekedés
költözés
kisváros

újjáépítés
régi házak
felújítás
újratervezés
új házak
jobb
fejleszt

Ellenőrzünk és igazolunk 
 valamit. Összegzünk és követ-
keztetünk. Megnézzük, hogy 
megfelelő-e a feladathoz.

Egyre több ember él beépített, 
fejlett területeken.

Az ingatlanok feljavítása.

FEKVÉS TELEPÜLÉS MAGYARÁZD EL!

helyzet
található
térkép
terület
atlasz
elhelyezkedés
körülveszi

város
hely
terület
nagyváros
lakóhely
fejlődés

jellemez
jegyzetel
információ
részletek
okok

Ahol Te, vagy valami más van 
egy régión belül: szárazföldi, 
hegyvidéki, sík stb.

Ahol az emberek élnek; az 
emberek élőhelye; egy hely-
szín, amit azért építenek, hogy 
ott éljenek

Elemezni, és alapos, végső 
következtetést levonni.

Tabu
2. mintafeladat

Település

3. segédanyag
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Lépcsőzetes döntéshozás

Logikai alapok

A döntéshozás minden középiskola osztályban egyre fontosabb részévé válik a 
földrajzi tantervnek. Olyan készségről van szó, amelyet a brit Nemzeti Tanterv 
3. oktatási szakaszában, számos érettségi és emelt szintű érettségi tanmenetben 
is említenek. A döntéshozás feladatai egyre fontosabb részévé válnak a vizsgák-
nak és az órai munka során megjelenő összegző értékelési folyamatnak. A dön-
téshozás gyakran arra bátorítja a döntéshozókat (a diákokat), hogy egy jól kitáb-
lázott utat kövessenek, az út során emésszék meg az adatokat, amely egy döntés 
meghozatalában végződik. Ez a folyamat gyakran túl egyszerűek, és nem rejteget 
kihívást a diákok számára.

A Lépcsőzetes döntéshozás mögött meghúzódó elképzelés szerint egy 
összetettebb, kihívásokkal telítettebb, előre nem látható és olykor akár stresszes 
folyamatot tárunk a diákok elé úgy, hogy legyen értelme a feladatnak. A diákok 
számos döntést hoznak a számukra adott időben elérhető információk alapján. 
Az adatok változhatnak, vagy frissebbé válhatnak (a tanár új információt közöl) 
ahogy a tevékenység halad előre. Ez sokkal jobban tükrözi a való világ döntés-
hozási folyamatait. Tehát ez a feladat kihívás elé állítja a diákok döntéshozatali 
folyamatának megértését, azokat a készségeket, amelyeket a tapasztalatok ösz-
szefoglalásával fejleszteni lehet. Konfl iktusmegoldási megközelítések (6. segéd-
anyag) bemutatásával segítünk a diákoknak megérteni, hogyan jönnek létre a 
megállapodások. Ezek minden olyan döntéshozatali folyamatban és helyzetben 
fontosak lehetnek, ahol az érdekkonfl iktusok kulcskérdést jelentenek. A döntés 
meghozatala után, a diákok érvek és ellenérvek megfogalmazásával értékelhetik 
az általuk (vagy mások által) alkalmazott konfl iktuskezelési módszert, illetve 
megoldási alternatívákat fogalmazhatnak meg. 

Ez a stratégia számos különböző szinten alkalmazható, valamint a diák és a 
tanár számára is bonyolult lehet. A tapasztalatok hatékony megvitatása növel heti 
a diákok tudatosságát és megértését a döntéshozatali folyamatokról, segítheti a 
nagy koncepciók (ok és okozat, egyenlőtlenség, tervezés, fejlődés és rendszerek) 
összetételében fontos tényezők és változók jobb megértését is. A tapasztalatok 
sikeres megvitatása segítheti az elsajátított koncepciók alkalmazását az iskolai 
tanterv más területein, vagy akár az iskolán kívül is. A módszer potenciális elő-
nyöket rejteget, és jelentős a tervezés és a kivitelezés során is. Úgy gondoljuk, a 
végeredmény tovább mutat annál, minthogy csupán igazolja a módszer haszná-
latára fordított erőfeszítéseinket. 

A döntéshozás a gondol-
kodási készségek maga-
sabb szintjén valósul 
meg. Ez a nagy földrajzi 
koncepciók egyike 
(amelyet a brit Nemzeti 
Tanterv földrajzra 
vonatkozó részének, 
3. oktatási szakaszának 
2. paragrafusa fejt ki 
bővebben). A döntéshozás 
megjelenik az érettségi 
tanmenetében, valamint 
az emelt szintű érettségi 
vizsga alapja is. Ne 
vállaljunk döntés hozást 
a diákjaink kockázatára!

Az „informált állam-
polgár”-rá válás egyik 
fontos eleme, hogy 
a diákok kifejlesszenek 
egy kritikus tudatosságot 
azokra a folyamatokra, 
amelyek a személyes 
életüket, a szomszéd-
ságukat és tágabb 
közösségi környezetüket 
befolyá solják (DfEE 1999, 
brit Nemzeti Tanterv, 
184–185 oldalai).

Bemutathatjuk a „Plusz, 
Mínusz és Érdekes” vagy 
az „Alternatívák, Eshető-
ségek, Választási lehető-
ségek” módszereket, hogy 
fejlesszük a gondol kodási 
készségeket (de Bono, 
1992).

A szimulációk minél 
inkább megközelítik 
a való ságot, annál inkább 
összetettebbekké válnak.
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Lépcsőzetes döntéshozás94

Háttér

A feladat során a diákoknak David Stuart szerepével kell azonosulniuk, aki a 
család hősének számít. Új munkát kapott északkeleten (de ez bárhol máshol is 
történhetne) és ezért új házat kell vennie. A folyamat két lépésből áll. A diákok-
nak egy sorozatnyi kritériumot (David kritériumai) meg kell vizsgálniuk ahhoz, 
hogy döntést tudjanak hozni. Majd a döntést felül kell vizsgálni, ha nyilván valóvá 
tesszük, hogy a család többi tagja nem teljes mértékben elégedett David dönté-
sével, mivel saját elvárásaik is vannak, amelyeket szintén fi gyelembe kell venni.

Ezt a feladatot különböző képességű 7., 9. és 10. osztályos csoportoknál is 
használtam már, például a településeket és saját régiónkat taglaló leckék része-
ként. Ebben a mintafeladatban leírt órán 9. osztályos, alacsony és közepes ké-
pességű diákokkal dolgoztam a településekkel kapcsolatos órán. Mindannyian 
meglehetősen motiváltak voltak, csak néhányukat kellett ösztökélni. Az óra 
60 percig tartott. 

Előkészületek

A településekre vonatkozó általános „elméletet” már tanulták a diákok, ezért volt 
némi rálátásuk arra, hogy a szolgáltatásokkal való ellátottság változik a városo-
kon belül, illetve a falusi és városi területek között is: de a beszélgetések alatt is 
formálódott a véleményük. 

A segédanyagok előkészítése lényegre törő volt. Minden csoportnak adtam 
egy lapot az utasításokkal (1. segédanyag), és a diákok kérhettek egy összeha-
sonlító táblázatot (4. segédanyag) is – ezzel csökkentve a „fontos” feladatokra 
elpazarolt időt. A jobb képességű osztályoknak kevesebb utasításra volt szüksé-
gük, és önállóan is ki tudtak dolgozni egy táblázatot. A 2. és 3. segédanyagból 
is minden csoport kapott egy példányt. Az is fontos volt, hogy az 5. segédanyag-
ból is rendelkezésre álljon a fénymásolat, hogy a megfelelő időben oda lehessen 
adni. A feladat helyszíne könnyen megváltoztatható: cseréljük ki a helyi térképet, 
vágjunk ki néhány eladó ház hirdetését a helyi újságból, és „Bob legyen a nagy-
bácsid”. Mivel az 1. és az 5. segédanyag nem utal konkrétan egyetlen helyre vagy 
városra sem, így azok átalakítás nélkül használhatók.

Bevezetés 

Váratlanul azt kérdeztem, hogyan viszonyulnak egy farmervásárláshoz. Nagyjából 
ilyen sorrendet állítottak fel a prioritásokra: márka (milyen: szánalmas/menő), 
stílus, üzlet, ár. Nyilvánvalóan a tanárok rossz szakmát választottak. (Le merem 
fogadni, hogy az olvasók többsége legalább egyszer az életében viselt már valami 
szörnyűséges ruhadarabot csak azért, hogy „laza” legyen. Gyerünk! Ismerjük be!) 
Megállapítottuk, hogy ezek kritériumok. Ezek után megkérdeztem a diákokat, 
költözködött-e már valaki közülük, és miért? Megbeszéltük a tapasztalataikat és 
megtárgyaltuk milyen különbségek vannak abban, ha valaki csak egy másik 
szomszédos utcába költözik, vagy ha az ország másik részére, és azt is megbe-
széltük, hogy melyek a legmeghatározóbb tényezők (a munka és pénz) a költöz-
ködés során.

A „kiköltözéses” lapot (1. segédanyag) szétosztottam és megkértem a diáko-
kat, olvassák át. A feladat sikeres eredményének kulcsa, hogy a lehető legrea-
lisztikusabb döntést hozzák a diákok. Azonosulniuk kellett a főszereplő szemé-
lyiségével, tehát megkértem, hogy Davidként gondolkodjanak. Hasznos lehet, 
ha megkérjük a diákokat, csukják be a szemüket és próbálják meg el képzelni 
Davidet – hogyan nézhet ki, mivel keresi a kenyerét, milyen zenét hallgat stb.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik

Ez a feladat egyik „buk-
tatója”. A feladat számos 
diák esetében a személyes 
tapasztalatokon alapszik.

Ebben a feladatban több 
is van, mint a meg lepetés. 
Megpróbál össze köttetést 
teremteni a diákok 
tapasz talatai egy kevésbé 
ismert hely zet, környezet 
között.

Az empatikus képesség 
egybeesik a Személyes, 
társadalmi és morális 
állampolgár tantervben 
megfogalmazott dimen-
zió céljaival.
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Lépcsőzetes döntéshozás 95

Utasítások

A feladat első fele (meghozni David döntését) nem igényelt sok utasítást. Szét-
osztottam az 1., 2., 3. és 4. segédanyagokat. (A brit Térképészeti Szolgálat erre 
a területre vonatkozó térképeit is használtam − Landranger térképlap, 88.) 
A 4. segédanyag egy táblázat, amely kapcsán elmondtam a diákoknak, hogy 
David házválasztási kritériumai a lap bal oldalán vannak, a választható házak 
pedig a lap tetején vannak felsorolva. Ha az adott ház megfelelt egy kritériumnak, 
akkor az adott négyzetbe egy pipát kellett tenniük. Végül az a ház lesz a legjobb 
választás, amelyik a legtöbb pipát kapta (lásd A feladat irányítását lejjebb).

Amikor a csoport már meghozta a döntését David kritériumlistája alapján, 
ideje volt, hogy megismerkedjenek egy új konfl iktuselemmel: David családjával. 
Egyszerűen megfogalmazva, David családja nem értett egyet David választásával. 
A család minden egyes tagjának a saját életstílusának megfelelő követelmények-
re alapozva saját elképzelése volt arról, hogy melyik lenne az ideális hely a család 
számára. A kulcsszó most a „kompromisszum” lett. A diákok elolvasták „A hős 
hazatér” (5.) segédanyagot és az egész osztály együtt gondolkodott el az olva-
sottakon. Megkértem őket, hogy 3 vagy 4 fős csoportokat alakítsanak ki: a cso-
port minden tagja azonosuljon a család egy tagjával, és közösen hozzanak egy 
olyan döntést, amely a család minden tagja számára elfogadható lesz. A diákok 
módosíthatták is a táblázatot, vagy akár egy teljesen új táblázattal is előállhattak. 
Amennyiben szükség volt rá, a csoportok tanácsokat kérhettek tőlem.

A feladat irányítása

A feladatot nagyon fi gyelmesen építettem fel. A bevezető rész megadta az óra 
keretét, és a diákok megismerkedhettek azokkal a kulcskoncepciókkal, amelyek-
kel foglalkoztunk az óra folyamán. Viszonylag gyorsan megoldották a feladat első 
felét és röviden megbeszéltük a tapasztalatokat. Az óra első fele meglehetősen 
célirányosan zajlott. Közben fi gyeltem, ki mit és hogyan csinált, hogy a megfi -
gyelteket majd hasznosítani tudjam a feladat megbeszélése során. Nehézség 
esetén segítettem a csoportoknak. Például az egyik csoport úgy gondolta, hogy 
bizonyos kritériumok fontosabbak voltak, mint a többi. A „problémát” megvi-
tattuk, és úgy oldottuk meg, hogy elhatároztuk, melyik kritériumok érnek egy és 
melyek két pipát. (Én ekkor nem használtam a „súlyozás” kifejezést, de lehet, 
hogy kellett volna.)

A feladat második fele nem igényelt túl sok irányítást azon felül, hogy segítsek 
a feladattal küszködő diákoknak, illetve, ne hagyjam őket a feladattól eltérni. 
A sok információ egyidejű fejben tartása volt az egyik olyan kulcsfontosságú 
terület, amely nehézséget okozott. A segítségem leginkább abban merült ki, hogy 
arra ösztönöztem őket, írják le, ki mit részesít előnyben, és változtassanak a 
táblázaton is. A diákok zöme nem tudta például, hol vannak az uszodák a kör-
nyéken, úgyhogy csináltam néhány fénymásolatot a Yellow Pages információs 
kiadványból és a Thomson helyi telefonkönyvéből. Amennyiben lehetőség van 
az internethasználatra az órán, a diákok a Yell oldalain is keresgélhetnek.  

Az egyes feladatokra szánt időt nagyban befolyásolja, milyen képességű osz-
tályról van szó, és hogy hány házat teszünk a feladatba. Ahhoz, hogy beleférjek 
egy órába, a feladatnak mindkét részét le kellett rövidítenem mielőtt minden 
csoport minden házat fi gyelembe vett volna. Még ennek ellenére sem maradt 
annyi idő a megbeszélésre, mint amennyivel én számoltam! Az óra hosszához 
mérten módosítsuk a választási lehetőségek mennyiségét. 

Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik

A tárgyalási folyamat 
megértése segít a diákok-
nak, hogy a való világban 
ezt hogyan alkalmaz-
hatják.

A kritériumok értékelése 
fontos az Értékelési 
készségek fej lesz tésében 
(brit Nemzeti Tanterv 
Oktatási Straté giája)

Ez egy általános prob lé-
ma. Nem jellemző, hogy 
ölbe tett kézzel kell várni, 
hogy elmúljon az utolsó 
öt perc is az órából. 
A Gon dolkodtató földrajz 
feladatai differenciál ha-
tók, nyitottak és képe sek 
élénk vitát generálni. 
Olyankor nagyon 
szorosan kell tartanunk 
a gyeplőt, hogy maradjon 
idő a tapasztalatok 
megvita tására is.
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Lépcsőzetes döntéshozás96

Ellenőrzés

Az óra összefoglalásának legegyértelműbb módja, ha a diákok megfogalmazzák 
és megindokolják a döntéseiket. Megkértem őket, hogy a következő héten egyik 
este nézzék meg a híradót, és válasszanak ki egy konfl iktust, és írják le. Írják le 
a megjelenő szemléletmódokat és a konfl iktuskezelés bevált vagy lehetséges 
módjait (6. segédanyag).

A tapasztalatok megvitatása

A tapasztalatok megvitatása ebben a feladatban folyamatosan történt, melynek 
három fő szakasza volt. 

A feladat elején arról beszéltünk, hogy a diákok milyen tapasztalatokkal ren-
delkeznek a költözködésről, valamint a kritériumok fontosságáról. 

A tapasztalatok megvitatásának második szakasza az első feladat után követ-
kezett, vagyis miután David eldöntötte, milyen házat vegyen. A diákoknak feltett 
legfőbb kérdés így hangzott: „Hogyan jutottál erre a döntésre?”. Megbeszéltük, 
hogy a diákok saját családjainak milyen kritériumai lennének a megfelelő ház 
kiválasztása során. Miután kiosztottam azt a lapot, amelyiken „A hős hazatér” 
volt rajta, megbeszéltük, hogy valószínűleg a család nem minden tagja lesz elé-
gedett  a döntéssel, mint ahogy az a legtöbb család esetében is így lenne. Ekkor 
megkérdeztem a diákokat (egy kicsit felélénkítve az órai folyamatokat), mit gon-
dolnak, melyek lehetnek egy átlagos és a királyi család kritériumai és ezek hogyan 
változhatnak. Ennél a pontnál mondta ki az egyik diák a „kompromisszumkötés” 
kifejezést (amelyet a királyi család esetében nem kell fi gyelembe venni). Mielőtt 
rátértünk volna a feladat utolsó részére, előre fi gyelmeztettem a diákokat, hogy 
az óra végén meg fogom kérdezni, hogyan jutottak döntésre. 

A tapasztalatok megvitatásának harmadik szakaszát teljes mértékben annak 
szenteltük, hogy átbeszéltük, hogyan hozták meg a döntést. Elég sok időt vett 
igénybe ez, ami arra utalt, hogy az osztály szívesen beszélt a gondolatairól. Kevés 
idő maradt az összegzésre. Ha több idő maradt volna, használtam volna a 
„Konfl iktusmegoldási módszereket” (6. segédanyag), és megkértem volna a cso-
portot, hogy azonosítsák be, ők melyik konfl iktusmegoldási módszert alkalmaz-
ták. Ez segítséget jelentene a döntéshozatali szótár kialakításában is. Az, hogy 
előre nem tudjuk, mi kerül a felszínre a tapasztalatok megvitatása során, a Gon-
dolkodtató földrajz használatának egyik sajátos tulajdonsága.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik

Ez egy tudatos módszer: 
egy folyamat vagy egy 
konfl iktus végkifejletének 
elemzésekor  szerzett 
tudást új szituációkba 
transzformálják a diákok.

Egy újabb lehetőség 
a tanár számára, hogy 
kiszélesítse a diákok 
döntéshozási folyamatok 
egyetemességére vonat-
kozó tudatosságát.
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Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik

David Stauart (42) a család hőse lett: ápolási menedzserként 
most kapott egy izgalmas munkát egy nagy, regionális kór-
házban. Davidnak és a  feleségének, Marynek (37) két eleven 
gyereke is van: Rachel (14) és Mark (12). 
David elutazott, hogy megtudja az új munkájára vonatkozó 
részleteket, és hogy elkezdjen egy megfelelő házat keresni. 
Vett magának egy térképet (2. segédanyag) és megnézte a he-
lyi újság ingatlankínálatát is (3. segédanyag). Miközben a fel-
kínált lehetőségeken gondolkodik, az alábbi  kritériumok van-
nak a fejében:

• Ne legyen 50 km-nél távolabb a kórháztól, amely 
a városközponthoz van közel;

• 4 hálószobás háznak kell lennie;
• különálló családi háznak kell lennie;
• csendes környéken, nagy kerttel;
• lehetőleg egy kellemes faluban;
• tetszik neki az öreg ház ötlete is;
• 130 000 és 150 000 £ között legyen az ára;
• két garázzsal kell rendelkeznie;
• lehetőleg olyan helyen, ahonnan a Nemzeti Park 

könnyen megközelíthető, mivel szabadidejében 
szenvedélyesen szeret túrázni a dombos vidéken.

Tanulmányozd át azoknak a házaknak a részleteit, amelyeket 
David az újságban talált (3. segédanyag) és David fent leírt 
kritériumait. Használd a Házválasztási táblázatot (4. segéd-
anyag), és tegyél egy pipát azon a házak mellé, amelyek meg-
felelnek a kritériumoknak és tegyél egy x-et, ha egyértelműen 
nem felelnek meg. Amennyiben nem teljesen világos, hogy a 
ház megfelel-e az adott kritériumnak, használhatod a ?-et. 

Amennyiben a ház nem minden tulajdonsága világos számod-
ra, kérdezz bátran!

Végezetül add össze, hogy melyik ház hány pipát kapott.

Melyikre fog legnagyobb valószínűséggel David választása is 
esni?

A Stuart család elköltözik

A Stuart család elköltözik

1. segédanyag
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2. segédanyag
Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik
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3. segédanyag

1. STAMFORDHAM 2. OVINGTON 3. SLALEY

Moor tanya

Jövedelmező kisbirtok a hagyomá-
nyos tanyasi házzal és gazdasági 
épületekkel, amely kiváló lehetősé-
get nyújt a lótartáshoz vagy kismé-
retű mezőgazdasági termeléshez. 
A tanyán lévő ház: 4 hálószoba; 
2 nappali; konyha; fürdőszoba; 
mosókonyha. Kőből épült istálló 
magtárral; tejcsarnok; istálló a szé-
nának, borjúistálló; garázsok, 
7,6 hektár

Egyedi stílusú, kőből épült épület, 
amely megtartotta a kora jellemző 
vonásait. Fenséges kilátás a Tyne 
folyó völgyére. A házban van: 
 nappali kemencepadkás kő-
kandallóval, tanyai jellegű konyha/
ebédlő, mosókonyha, 4 hálószoba, 
2 fürdő szoba, dupla üvegezésű 
ablakok. Saját kert.

Különálló családi ház Hexhamtól 
délre falusias  környezetben, dél 
felé néző kilátással, tágas lakhatási 
lehetőséggel: nappali, ebédlő; 
munkaszoba; konyha; mosó-
konyha; fürdőszoba, dupla garázs. 
Kert. Központi olajfűtés.

150 000 £-os ajánlat 139 950£ 139 950 £

4. WHICKHAM 5. HEXHAM 6. HEPSCOTT

Fellside Beaumont Park Morpeth északi része

Különálló németalföldi stílusú 
 családi faház. Központi gázfűtéssel. 
Az ablakok egy része dupla üvege-
zésű. Nappali; társalgó; ebédlő; 
üvegház; tölgyfaberakásos regge-
lizőkonyha; másik nappali; 3 háló-
szoba; fürdőszoba; kertek; garázs. 
Az ár magába foglalja a függönyö-
ket és a szőnyegeket is.  

Elragadó modern, különálló 
 családi ház egy magasra emelt 
sarkon, a ház elegendő helyet kínál 
egy család számára: előszoba, 
 raktár/WC, 2 nappali, reggeliző-
konyha, 4 hálószoba, fürdőszoba. 
Szép kertek, dupla garázs, közpon-
ti gázfűtés.

Elbűvölő korabeli rezidencia, 
 számos különlegességgel. 3 nap-
pali, konyha, ebédlő, nagy háló-
szoba, további három  kisebb háló-
szoba, fürdőszoba. Dupla garázs. 
Épített és karbantartott kertek. 
Cserelehetőség is számításba 
 jöhet.

160 000 £ 129 500 £ 170.000 £ körüli ajánlatok

7. NORTH SHIELDS 8. FENHAM 9. OTTERBURN

Dophin Quay Moorside déli része Különálló ház földekkel

Fenséges 4 hálószobás penthouse-
lakás a 4. emeleten panoráma kilá-
tással a Tyne folyóra. Közös bejárati 
ajtó 24 órás biztonsági kame rával, 
kaputelefon és lift a 4. emeltig. 
A nappaliba vezető előszoba; elbű-
völő 6,5 m széles társalgó/ebédlő 
a folyóra néző kilátással, kijárattal 
a teraszra, teljesen felszerelt kony-
ha, bebútorozott nagy hálószoba 
beépített fürdőszobával és kijárattal 
a teraszra, 3 további kisebb háló-
szoba (2 hálószoba beépített búto-
rokkal és egy közös beépített fürdő-
szobával), a 3. hálószoba barack-
színű berendezéssel. Elektromos 
fűtés. Szigetelt, dupla üvegezés. 
Garázs és egy kocsibeálló. 

Ikerház gyönyörű kerttel. Kocsifel-
hajtó a dupla hosszúságú garázs-
hoz, mosókonyha, tuskabinos für-
dőszoba/WC. Bejárati tornác, hall, 
ebédlő, nappali, reggelizőszoba, 
konyha. Négy hálószoba, WC, 
gardrób. Gázfűtés. Betörés elleni 
riasztó.

A legvonzóbb modern, kőből épült 
nyaralóház 2 hektár  legelővel 
 fenséges falusias környezetben, 
impozáns  ragyogó kilátással. 
 További szomszédos legelőterüle-
tek megvásárolhatók. Az ingatlan 
tágas lakhatási lehetőséget nyújt 
azoknak, akik esetleg érdekeltek 
a lovak tartásában.

145 000 £ 145 000 £ Irányár: 125 000 £

4foldrajz_gondol_2-2.indd   994foldrajz_gondol_2-2.indd   99 2011.03.28.   21:27:242011.03.28.   21:27:24



Lépcsőzetes döntéshozás100
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Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik
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MARY. Mary egy közjegyzői irodában dolgozik. Ő majdnem 
minden városban kaphat munkát. Nemrégen volt egy autó-
balesete. Bár a  sérüléseiből már felépült, de elbizonytalano-
dott a vezetésben. Olyan házat szeretne, ahonnan gyalog 
sincs messze a munka, a boltok, az iskola. Ő egy modern há-
zat szeretne, amit könnyű karbantartani és tisztítani. Ragasz-
kodik a gázzal történő központi fűtéshez és főzési alkalma-
tossághoz. 

RACHEL (14). Rachel nem örül a költözködésnek. Ő nagyon 
szeretne vidéken élni. Szeret lovagolni és egy olyan házat sze-
retne, amelyhez nagy földbirtok is jár, hogy tudjon lovat tar-
tani. Habár most kezdett el  esténként szórakozni járni. Olyan 
gyorsan szeretne elköltözni otthonról, amilyen gyorsan csak 
lehet.

MARK (12). Mark kiskorától kezdve a Leicester City futball-
csapat  szurkolója, nagyon jó úszó és már számos érmet is 
nyert. Számára nagyon fontos, hogy közel lakjon egy olim piai 
méretű uszodához, mivel heti 3  alkalommal edz. Olyan helyen 
szeretne lakni, ahonnan könnyen megközelíthető egy Pre-
miership futballpálya. 

David Stuart visszatért leicesteri otthonába, ahol nagy lelkese déssel 
 meséli, milyen az új ház, amelyet kiválasztott. Azonban otthon egy 
nagy sokk éri: a család egyik tagja sem ért egyet a választá sával. 

3 vagy 4 fős csoportokba rendeződve döntsétek el, hogy ki melyik 
 családtag nézőpontjából tekint David választására.

A családtagok:

A hős hazatér 

5. segédanyag
Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik
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Nyers erőszak
A legnagyobb hatalommal (gyakran fi zikai) rendelkező személy vagy  érdekeltségi 
csoport mindent elnyer, és mindent megkap.

Enyhítés
A győztesek felelősséget vállalnak a változás hatásainak csökkentése érdekében, 
pl. egy csúnya új épület eltakarása a kerítés kialakításával és fákkal.

Kompenzáció
Az egymással ellentétes érdekek pénzzel vagy más kézzelfogható előnnyel 
 történő kivásárlása.

Helyettesítés
Ha a változás következtében valamilyen vagyontárgy, például egy játszótér vagy 
egy erdő megsemmisül, egy másik területen újjáépíthetik vagy kialakíthatják. 

Időbeli korlátozás
Az eltérő érdekeltségi csoportok más és más időszakokban férhetnek  hozzá a 
szóban forgó előnyökhöz/ingatlanokhoz (épületekhez vagy területekhez).

Zónák kialakítása
Az érdekcsoportok megegyeznek abban, hogy a kérdéses előnyök/területek 
különböző részeit használják.

Ígéretek
Egyes érdekcsoportok úgy jutnak előnyhöz, hogy ígéretet tesznek a többieknek 
valamilyen jövőbeni tevékenységet vagy előnyt illetően, amelyet aztán vagy 
 betartanak, vagy nem.

Törvényesség
A törvények, függetlenül az érdekcsoportok kívánságától, megkövetelhetnek 
vagy megtilthatnak bizonyos változásokat (pl. a nem biztonságos épületek 
 lebontását, a vámkorlátok és kvóták eltörlését).

Status quo Semmi sem történik. A változás kérdését is visszavonták. 

Konfl iktusmegoldási módszerek

6. segédanyag

A földrajztanulás során gyakori, hogy azt kell megérteni, hogyan alakultak ki a 
meglévő dolgok, és hogyan változnak meg. Amennyiben ez az embereket is érin-
ti, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a különbözőképpen érintett csoportok 
(érdekeltségi csoportok) között véleménykülönbség (konfl iktus) lesz. 

Az hogy hogyan simítják (oldják meg) a konfl iktusokat, attól függ, milyen 
módszert használnak az érdekeltségi csoportok. Azokban az esetekben, ha az 
érdekeltségi csoportok hatalma és befolyása között nagyon nagyok a különbsé-
gek, az a szélsőséges megoldás is megtörténhet, hogy az egyik érdekeltségi cso-
port mindent megkap a másik csoport rovására. A másik szélsőséges eset, ha 
mindenki ad is valamennyit és kap is valamennyit. Tulajdonképpen az érdekelt-
ségi csoportok viszonylagos hatalma dönti el, mi lesz a végeredmény − olykor a 
média befolyásolásának formájában. Gyakran több módszer kombinálásával 
oldhatók meg a konfl iktusok. 

Lépcsőzetes döntés-
hozás
1. mintafeladat

Vándorlás:
A Stuart család elköltözik
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Háttér

A változások gazdaságot, társadalmat és a környezetet érintő hatásai visszatérő 
témák a földrajzban. Már megjelent néhány, különböző korcsoport számára ki-
alakított példa a döntéshozási feladatokra. Ezt a csoportos feladatot a 9. osztályos 
és az emelt szintű érettségire készülő osztályoknál is használtam, amelyekben 
az amazóniai esőerdők ökoszisztémáját, illetve a fejlesztések bennszülöttekre 
kifejtett hatását tanulják. Az idősebb diákok sokkal összetettebben érvelnek, több 
tapasztalatból merítenek és sokkal átgondoltabb döntést hoznak, mint a fi ata-
labbak, akik hajlanak a kissé extrém álláspon tok felé! Azon túl, hogy kiemelik a 
profi t és a politikai érdekek hatalmát, a diákok szembeállítják a saját értékeiket 
a polgári jogokkal, kisebbségekkel, fejlesztési koncepciókkal és a környezet-
védelemmel. 

A most bemutatott változatot egy 40 perces órán használtam a 12-es osztály-
lyal, ahova 14 eltérő lelkesedésű és képességű diák járt. Voltak, akik földrajzot 
szeretnének tanulni az egyetemen, voltak akik azért vették fel az emelt szintet, 
hogy meglegyen a kötelező óraszámuk. A feladat egy összetett, háromlépcsős 
döntéshozatali folyamat. Meglepően kis háttértudással is meg lehet csinálni, 
habár minél kevesebb a háttértudás, annál több segédanyagra lehet szükségük, 
hogy segítséget nyújtson a vizsgálatokban, hiszen a feladat során számos kérdés 
felmerül. A hangsúly a döntéshozatali folyamaton van, nem a tartalom megér-
tésén és interpretálásán. A tapasztalatok összefoglalása több ideig tarthat, mint 
maga a feladat elvégzése. 

Ez a mintapéldány a www.chriskington publishing.co.uk honlapon számító-
gépes formátumban is elérhető. Hasznos lehet, ha kipróbáljuk és megbarátko-
zunk vele, mielőtt használni kezdenénk a papír alapú formát is. Esetleg a diákok 
maguk is megcsinálhatják a feladatot az iskolában, de akár otthon is.

Előkészületek

Az előkészületek nagyon fontosak, különben szörnyű problémába keveredhe-
tünk. A diákoknak kevés felkészülésre van szükségük, hiszen nagy háttértudásuk 
van Amazóniát illetően. Nekünk tisztán kell látnunk, hogy melyik segédanyagot 
mikor használjuk. Minden segédanyagból minden csoportba kell egy másolat, 
még akkor is, ha nem biztos, hogy a 2. és 3. szint minden útvonalát fel fogjuk 
használni. Nagyon hasznos lehet, ha minden egyes „szint és útvonal” segédanya-
got különböző színű papírra nyomtatunk ki és feldaraboljuk, habár a helyszűke 
miatt ebben a könyvben mi többet is egy oldalra tettünk. Ismerkedjünk meg a 
feladat átfogó szerkezetével!

Eligazítás (7. segédanyag)

1. lépcső: Döntések (8. segédanyag)
 Választások:
 • „megszabadulni” a problémát okozó falvaktól  = 1. útvonal
 • tárgyalni és átköltöztetni a falusi embereket = 2. útvonal
 • megtéveszteni a kormányt  = 3. útvonal

2. lépcső: Döntések (11. segédanyag)
 Választási lehetőségek az 1. útvonal számára:

• nincs kegyelem, nincsenek túlélők
• ajándékozzunk fertőzött ruhákból álló ajándékokat
• csak az épületeket romboljuk le és reménykedjünk abban, hogy ennek 

világos az üzenete

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!

Nagy előnynek számít, 
hogy a Gondolkodtató 
földrajz könyv módszerei 
számos eltérő képességű 
és korú osztályban alkal-
mazhatók. A módszereket 
többször is használhatjuk 
(olykor akár teljesen 
ugyanazokat is) és 
az előrelépés a diákok 
érvelését illetően 
érzékelhetővé válik. 

Ez a feladat összeköttetést 
teremt a fenntartható 
fejlődés és a fenntartható 
társadalom fogalmai 
között. A mintafeladat 
során erős állampolgári 
dimenziót is meg kell 
megvitatni.

A Gondolkodtató földrajz 
bátorítja a diákok és 
a tanárok kockázatvál-
lalá sát – és ezt nem csak 
kognitív értelemben teszi.
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 Választási lehetőségek a 2. útvonal számára:
• vesztegessük meg a törzsekben az időseket, hogy költözzenek el
• fi zessünk kompenzációt és „adományozzunk” új területeket
• vonjuk be az állami hivatalnokokat, hogy ők költöztessék el a falvakat 

helyettünk
 Választási lehetőség a 3. út számára:
 • hazudjunk a kormánynak a terület geológiai instabilitását illetően
 • mondjuk el az igazat és ajánljuk azt, hogy máshol legyen az építkezés 

3. lépcső: Következmények (12. segédanyag)
 Az 1. útvonal esetén nincs választási lehetőség
 • a sajtóba kiszivárgott hírek felfedik az aljas tettet
 Választási lehetőségek a 2. útvonal számára:

• az idősek nem akarnak költözni, és a világ tudtára akarják hozni a ter-
vünket

• átköltöztetéssel kapcsolatos történetek az A, B, C vagy D helyszínekhez 
köthetően

• a kormány szerint ez a mi „problémánk”
 Választási lehetőségek a 3. útvonal számára:

• a kormány elfogadja a mentséget, de egy csapatot küld az eset kivizsgá-
lására

• a kormány azt mondja, amennyiben nem mi teszünk valamit, felmond-
ják a cégünkkel megkötött más projektre vonatkozó szerződéseket is, és 
akkor búcsút mondhatunk a bevételeinknek. 

Bevezetés 

Elmagyaráztam, hogy minden döntés következményekkel jár – néhánynak vár-
ható, néhánynak meglepetésszerű negatív vagy pozitív következménye van. Min-
den egyes következmény kívánatos bizonyos érdekcsoportok számára, míg más 
csoportok ugyanazt negatívan ítélik meg. Emlékeztettem a diákokat, hogy évek 
óta a brazil kormánypolitika szerint fejleszteni kell Amazónia gazdasági szerepét, 
amely magába foglalja az utak építését, faanyag feldolgozását, az ásványi anyag 
kitermelését és az erdők kiirtását annak érdekében, hogy Brazília más területé-
ről ide érkező gazdák területhez juthassanak a földműveléshez és állattenyész-
téshez. Az új fejlesztésekhez energiára van szükség. Ha az erdőt nem akarjuk 
energiaforrásként kitermelni, akkor valamilyen más módon kell ezt megoldani. 
Van valamilyen ötletünk? Röviden megtárgyaltuk az alternatívákat: napenergia: 
erős a napsütés, de olykor felhős lehet az ég, és naponta csak 12 órán át termel-
het; szélenergia: általában szabálytalan időközönként fúj a szél, és akkor is in-
kább viharosan; vízenergia: egész éven keresztül sok van belőle. Jó választás.

De ki számára jó? Hogyan tekintene a bennszülött lakosság egy ilyen fejlesz-
tésre a saját területükön? Elmondtam az osztálynak, hogy az óra célja az, hogy 
megtapasztalják milyen egy döntéshozási folyamat, amelyben ők a (kitalált) Bra-
zil Energetikai Vállalat képviselői, akit a brazíliai nemzeti kormány megbízott, 
hogy az Amazonas állam távoli délnyugati részében, Vera Cruz városához közel, 
a Purus folyón (az Amazonas mellékfolyóján) építsen egy vízerőművet. Azt a 
területet ajánlották a gát megépítésére, ahol a széles, lankás oldalú folyóvölgy 
folyásirányába élesen leszűkül. A diákok dolga eldönteni, hogyan hajtsák végre 
a tervet a helyi társadalmi ellenállás ellenére is.

Miután felfrissítettük az emlékeinket a konfl iktuskezelési módszerekről 
(6. segédanyag), készen álltunk a feladat megoldására. 

A földrajzi kérdések 
morális és etikai oldalait 
nem gyakran érintik az 
órákon, pedig a földrajz 
nem mentes az érté kek-
től: a földrajz nagyban 
hozzájárulhat az értékek 
és az attitűdök felderíté-
séhez, amely fontos a 
diákok személyes 
fejlődésében. Ez szorosan 
összefügg a brit Nemzeti 
Tanterv ben Állampolgári 
tan menetével is.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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Utasítások

• Rendezzük az osztályt 3 vagy 4 fős (de nem nagyobb) csoportokba.
• Osszuk szét a 7. segédanyagot (eligazítás) és a 9. segédanyagot (térkép-

vázlat), hogy a csoportok fi gyelmesen el tudják olvasni.
• Beszéljük meg a téma által kiváltott első reakciókat.
• Osszuk szét a 8. segédanyagot (1. lépcső döntéshozatali lap), hogy a cso-

portok elolvassák és megbeszéljék. Mutassuk be a Döntéshozatali tábláza-
tot (10. segédanyag) és kérjük meg a diákokat, hogy a Tapasztalatok meg-
beszélése előtti oszlopba részletesen írják le, milyen döntést hoztak és 
milyen érvek alapján. A maradék három oszlopba: A tapasztalatok meg-
beszélése utáni oszlopokba kerül a döntéseik értékelése, amelyet a követ-
kezmények megismerése után végeznek majd el.

• Adjunk 5 percet, hogy meghozzák és leírják az 1. lépcsőben hozott dönté-
süket. 

• Azzal foglaljuk össze ezt a részt, hogy megkérdezzük kinek az érdekeit 
vették fi gyelembe, és mi lehet a 3 különböző választási lehetőség követ-
kezménye.

A tanár szerepe itt kezd kissé érdekessé válni!
• Mondjuk el a diákoknak, hogy hoztak egy döntést. Szembe kell nézniük 

annak a következményeivel, illetve hívjuk fel a fi gyelmüket arra, hogy aho-
gyan a 2. lépcső lehetőségeit kezelik, annak a 3. lépcsőben lesznek követ-
kezményei. Minden csoportból hívjunk ki egy képviselőt, hogy további 
információhoz jutassuk. A 2. lépcsőben azokat az egységeket válasszuk ki, 
amelyek megfelelnek a csoport által kiválasztott útvonal számozásának 
(pl. ha az 1. lépcsőben a 2. útvonalat választotta a csoport, akkor a 2. lépcső 
2. útvonalhoz tartozó információt adjuk oda a képviselőjüknek).

• Ugyanannak a képviselőnek kell a csoport 2. lépcsőjében meghozott dön-
téséről beszámolnia felénk, annak érdekében, hogy a megfelelő 3. lépcső-
beli eredményt kapjuk (pl. ha egy csoport a 2. lépcső 2. útvonalán a 3. op-
ciót választotta, akkor a 3. lépcső 2. útvonalának [12. segédanyag] 
3. eredményét adjuk nekik oda).

• Döntsük el, hogy az osztály (vagy mi magunk) élhet-e a lehetőséggel, hogy 
felülvizsgálja a döntéseket, és visszalépjen egy szinttel, hogy megváltoztas-
sa egy korábbi döntését. 

A feladat irányítása

A legnagyobb kockázat a feladat során, hogy összekeveredünk a különböző pa-
pírok között, ezért ajánlottuk az eltérő színű papírokat, vagy legalább valamilyen 
szimbólum használatát a segédanyag sarkában. Ha már egyszer elkezdtük a fel-
adatot, és minden csoport halad a maga útján, nem könnyű megállítani a felada-
tot, úgyhogy a bevezetőben elmondott utasításoknak egyértelműeknek kell len-
niük. A tanárt kérdésekkel bombázhatják, hogy új adatokat tudjanak meg. Azt 
ajánlom, hogy egy kis csoporttal próbáljuk ki a feladatot, mielőtt egy nagy cso-
porttal is nekivágnánk!

Attól függően, hogy a döntéshozatal előtt a csoportok milyen mélységig be-
szélik meg a választási lehetőségeket és azok következményeit, a feladatnak ez 
a része körülbelül 10-20 percig tarthat. A következő szint információját kérő 
csoportot először kérjük meg, osszák meg velünk az érveiket. Ha elégedetlenek 
vagyunk, mert úgy érezzük, nem gondolták át elég komolyan a dolgokat, meg-
kérhetjük a csoportot, hogy gondolják át még egyszer a választásukat. Nem kell 
megváltozatni a döntésüket, csak hozzanak fel több érvet a döntésük mellett. 

Meg kell jegyezni, hogy 
ez csak egy elképzelt 
térképvázlat

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!

A felszínes gondolkodás 
értelmetlenné teszi 
a felada tot. Nem minden 
osztály kedveli ezt 
a típusú feladatot és 
néhány csoportnak 
több motivációra van 
szüksége, mint másoknak. 
Ahhoz is bátorság kell, 
hogy félbehagyjuk a 
feladatot, ha a döntéseket 
nem a bizonyítékok 
értékelése alapján hozzák 
meg. Ilyenkor adjuk fel 
a küzdelmet, és vegyük 
úgy, hogy nyertünk egy 
tapasztalatot.
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Erről bizonyítékokat is találhatunk azokból a jegyzetekből, amelyet a lapra dön-
téshozatali táblázatba írtak fel. Ha egy csoportot visszaküldünk egy lépéssel, 
akkor az azt jelzi a többi csoport számára, hogy biztosnak kell lenniük az érve-
lésükben. Ez nem egy gyorsasági verseny, ahol az győz, aki elsőnek fejezi be a 
feladatot. 

Sok kérdést tehetnek fel a diákok a környezetre, eljárásokra. Próbáljuk arra 
bátorítani a diákokat, hogy beszéljük meg a felmerülő gondolataikat, de ne old-
juk meg helyettük a feladatot. 

A tapasztalatok megvitatása

Minden diák magával hoz egy vagy két személyes mentális modellt a döntéséhez. 
Farmernadrág-vásárláskor, vagy miközben eldöntjük, hogy melyik csatornát 
nézzük a családi tévén más megközelítésmódot használhatunk, mint amikor 
olyan döntést kell hoznunk, amelyek forgatókönyvére nincsenek személyes ta-
pasztalataink és amelyek esetén nehezen láthatjuk előre az érdekeltségi csopor-
tok lehetőségeit. A fi atalabb diákok könnyebben tudnak az 1. mintafeladat szi-
tuációjával azonosulni, mint a 2. minta feladatáéval. Azonban a döntéshozás 
során a résztvevőknek mindig el kell maguktól vonatkoztatniuk és meg kell szün-
tetniük a személyes elfogultságukat is, el kell fogadniuk más érdekcsoportok 
motivációjának sérthetetlenségét – akármennyire is ellenszenves lehet néhány. 
Néhány diák nagyon kifi nomult modellt hozott magával, amelyet egy részről 
olyan iskolán belüli vagy iskolán kívüli szociális tevékenységek során fejlesztet-
tek ki, mint például a drámaklubokban, ifjúsági klubokban, a brit Woodcraft 
Folk ifjúsági mozgalom tagjaként, csapatkapitányként vagy kadétként. Más rész-
ről pedig azt a mintát hozták magukkal, ahogyan a családban megegyeztek bi-
zonyos kérdésekben. Ezek önmagukban is megérnének egy beszélgetést. 

A mintafeladattal kapcsolatos tapasztalatok megvitatása első lépéseként meg-
kértem a diákokat, hogy a csoportjukban közösen állítsanak fel egy sorrendet az 
érdekcsoportokra, azok alapján, hogy ki mekkora hatalommal rendelkezik. Ezek 
után megkértem, gondolják át, hogy melyik érdekcsoport honnan kapta a hatal-
mát. Mindez egy érdekes beszélgetéshez vezetett a demokratikus rendszerek 
kormányainak legitimációjáról. Néhány diák még akkor sem tudott túllépni az 
elméleten, miszerint a politikusok „a maguk malmára hajtják a vizet”, ha nem 
tudott más személyes hasznot megnevezni, mint azt, hogy újraválasszák őket. 
Mások úgy látták, hogy a nemzeti érdekeket a kormánynak ki kellene szolgálnia, 
habár ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Sok diák ellenszenvesnek tartotta, 
hogy az energetikai vállalat csak a haszon elérésére törekedett, anélkül, hogy 
fi gyelembe vette volna: a vállalat felelősségét a részvénytulajdonosokkal szemben 
(akárkik is legyenek azok); illetve a haszon szerepét a vállalkozások ösztönzésé-
ben és a jólét megteremtésében. Egyik csoport szerint lehet, hogy a bennszülött 
emberek örülnek a „fejlesztésnek”.

Megvizsgáltuk azokat az okokat, hogy néhány csoport miért lépett vissza egy 
lépcsőt és változtatta meg a döntését. Arra jutottak a diákok, hogy ennek az az 
oka, hogy nem látták előre, milyen következményei lehetnek a döntéseiknek. 
A feladat előrehaladtával néhány csoport morálisan idealisztikusabbá vált, és 
jobban védték a kisebbségek érdekeit, míg mások csak az önfenntartásukra gon-
doltak, mivel a kormány felől „nyomás nehezedett rájuk”. A tapasztalatok meg-
beszélése három tényező leszögezésével zárult: vagyis minél több oldalát ismer-
jük egy kérdésnek, annál jobb döntést lehet hozni; a hatalom egyenlőtlenségéből 
adódóan olyan döntések születhetnek, amelyek igen hátrányosan befolyásolhat-
ják a leggyengébb csoportot; a valóságban nem lehet visszamenni és megváltoz-
tatni a döntést. Mindannyiunknak a döntések következményeivel kell élnünk, 
amelyek gyakran több döntéshozatali forgatókönyvön is túltesznek.

Az állampolgárság 
témája erősen áthatja 
ezt a feladatot.

A diákokat itt a külön-
böző érdekcsoportok 
(beleértve magunkat is) 
hipotézisei állítják 
kihívás elé.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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Néhány diák nagyon indulatba jött a feladat során felmerülő kérdések kap-
csán, főleg amikor az egyik diák hangsúlyozta, hogy a vízenergia megújuló ener-
giaforrás, amely előállítása során nem termelődnek üvegházhatású gázok, és 
hogy az egyre magasabb tengerszint mellett nekünk, itt Nagy-Britanniában nem 
lenne szabad ellene érvelnünk, inkább üdvözölnünk kellene. Örömmel láttam, 
hogy a feladat felélénkítette a diákokat mind érzelmileg, mind szellemileg és 
érvelni kezdtek. Annak is örültem, hogy az érveket át tudták vinni a különböző 
szituációk és szintek között. 

Ellenőrzés 

A diákok elgondolkodhatnak és értékelhetik az egyes lépcsők által nyújtott vá-
lasztási lehetőségeket. Mennyire voltak ezek realisztikusak? Milyen más válasz-
tási lehetőségek vannak még?

Záró gondolatok

A mintafeladatok természetesen képzeletbeliek. Habár, számos hivatalos föld-
rajzi modellhez hasonlóan, ezek a mintafeladatok is egy általánosított folyama-
tot próbálnak meg leírni. Keretet nyújtanak az esettanulmányok vizsgálatához, 
amelyek az ok-okozati összefüggésekre, a döntéshozatali folyamatban megjele-
nő hatalmi egyenlőtlenségekre és a munka során fellépő tényezők összetettsé-
gére hívják fel a fi gyelmet, jóllehet a mintafeladatok eltúlzott helyzeteket mutat-
nak be, hogy könnyebben „érzékelhetők” legyenek. 

Ebben a témában 
rengeteg többértelmű 
adattal találkozhatunk. 
A könyv írásakor még 
mindig vannak olyan 
tudósok, akik akár 
a nemzeti rádió 
műsoraiban is leplezik 
a globális felmelegedést. 

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!

4foldrajz_gondol_2-2.indd   1074foldrajz_gondol_2-2.indd   107 2011.03.28.   21:27:242011.03.28.   21:27:24



Lépcsőzetes döntéshozás108

Mi értünk az energiához!

Csoporteligazítás 

Te a Brazil Energetikai Vállalat képviselője vagy. 
A BEV egy jól működő vállalat, amely a vízener-
gia termelésére, valamint masszív gátak és táro-
zótavak építésére specializálódott. Annak hírében 
állsz, hogy nehéz körülmények között is „jó ered-
ményeket érsz el”. 

A kormány által végzett helyszíni munkák során 
 kijelölték a megfelelő helyszínt, és téged szer-
ződtettek, hogy építs egy hatalmas víz i erő művet 
Vera Cruzban, Amazonas állam egy távoli és fej-
letlen régiójában. Azt remélik, hogy ez majd ösz-
tönzi a  régió gazdasági fejlődését. Mivel ez a 
kormány regionális fejlesztési politikájának az 
egyik  legjelentősebb pontja, mindenképpen siker-
re kell vinni a tervet. Nyomás alatt állsz, hogy jó 
döntést hozz, azonban van némi szabadságod, 
hogy a  projekt nagyságát a helyi körülményeknek 
 megfelelően alakítsd. Habár a lehetséges bevétel 
nagysága egyenes arányosságban áll a tervezett 
duzzasztó nagyságával.

Mi értü

Csoporteliga

a Brazil E
BEV jó

BEV
A B
gia
zót
álls
mé

A k

Te 
A B

Brazil 
Energetikai 
Vállalat

Eligazítás

7. segédanyag

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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1. lépcső: Döntések

8. segédanyag

A vállalatod már elfogadta a szerződést, miszerint Vera Cruznál egy 
vízerőművet és egy víztározó medencét épít. Mivel a kormány csak 
egyszerű térképet és némi anyagot adott a területről, amelyet 
elárasztana a víz, kiküldted a szakértői csoportodat, hogy tudjanak 
meg többet a területről. Itt találod a beszámolójukat.

SZAKÉRTŐI BESZÁMOLÓ

Az elárasztásra szánt völgy számos bennszülött törzs otthonának ad helyet. A törzsek közül 
csak egyik beszél portugálul. Generációk óta az esőerdőben élnek, nem érintkeznek a kül-
világgal, habár egy-két személynek valahonnan van pólója vagy egy bekeretezett képe Stingről. 
Teljes mértékben az esőerdőtől függ a megélhetésük és a fennmaradásuk. Jelenleg arról sem 
tudnak, hogy az emberiség villamos áramot használ. 

A völgyben körülbelül 6000 fő él, és jelenleg nehéz megmondani, hogyan reagálnának arra, 
ha gátat építenénk a folyón és elárasztanánk a földjeiket, mindenesetre nem néznek ki fenye-
getően. Úgy gondoljuk, hogy a méretgazdaságosságból kiindulva, a projektnek minél na-
gyobbnak kellene lennie.

S Z I G O R ÚA N  B I Z A L M A S !

1. útvonal  Egy csoport félelmetes kinézetű személy kereste fel a szakértői csoportodat, épp 
mikor azok már a terepjáróikban ültek és éppen elhagyni készültek a területet. 
Gyors megoldást ajánlottak. Egy bizonyos összegért eltüntetik a falvakat és min-
den bizonyítékot arra, hogy Te is érdekelt voltál a dologban. Bízol bennük?

2. útvonal  Megpróbálhatod rábeszélni a falvak lakóit, hogy költözzenek át egy másik terü-
letre, a kialakítandó víztározó területén kívülre. Azonban így a környezetvédelmi 
csoportok megtudnák, mekkora erdőterület kiirtásával és hány ember elköltözte-
tésével járna a projekt kivitelezése, ami minden bizonnyal fokozott érdeklődéshez 
és ellenálláshoz vezetne a részükről. 

3. útvonal  Elhalaszthatnád a projekt elkezdését, húzhatnád az időt azzal, hogy „mérnöki 
problémákra” hivatkozol a kormánynak, miközben arra vársz, hogy egy kevésbé 
bonyolult projekttel keresnek meg.

Tanulmányozd át a térképet, hogy megtudd, hol találtak a szakértők törzsi településeket! 
Gondold át, minden törzset érintene-e a változtatás! 

Most elkezdhetsz gondolkodni az első döntésen. Az alábbi három választási 
lehetőséged van. Semmilyen körülmények között sem szabad ezek bármelyi-
kének nyilvánosságra jutnia.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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10. segédanyag
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hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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2. lépcső, Úgy döntöttél, hogy elfogadod a „helyi vállalkozók” tanácsát, és „megszabadulsz”
1. útvonal a falvak problémájától. Ennek 3 módja van, amelyek közül egyet kell kiválasztanod. 

Vagy  visszamehetsz, és megváltoztathatod a döntésed.

1. lehetőség Alkalmazd a helyi orgyilkosokat, akik a házak felgyújtásával, a törzsek kevéske 
 termésének tönkretételével és az emberek lelövésével eltörölik a föld felszínéről 
a  falvakat és a lakosait. Nem maradna túlélő, aki be tudna számolni a mészárlásról. 
A probléma egyszerűen  megszűnik. 

2. lehetőség Annak érdekében, hogy ne tűnjön fel a gaztett, a vállalkozók olyan ajándékokat adnak 
a  törzseknek, mint például olyan betegségekkel fertőzött ruhák, amelyek ellen a  törzsek 
immunrendszere védtelen. 

3. lehetőség Alkalmazzuk a „vállalkozókat”, hogy elpusztítsák a falvak épületeit, így a törzsek 
tagjai  otthonaikat vesztve túlságosan félnek továbbra is itt maradni.

2. lépcső, Azt választottad, hogy hátráltatod a kormányt és valamilyen módon időt kell nyerned.
3. útvonal  Két lehetőséged van:

1. lehetőség Az előrelépés attól függ, hogy mikorra végzik el a völgy pontos geológiai  feltérképezését. 
(A korai eredmények ígéretesek voltak.) Azt mondhatod a kormánynak, hogy az erdő 
 sűrűsége, a geológusok lebetegedése és a terepjárók pótkerekeinek beszerzése igencsak 
lelassította a folyamatokat. 

2. lehetőség Elmondod a kormánynak az igazat a falvakról. Azt ajánlod, hogy a gátat egy másik 
völgyben építsék fel.

2. lépcső, Úgy döntöttél, hogy megpróbálod a tervezett elárasztott területen kívülre  költöztetni 
2. útvonal  a  törzseket. Ezt három módon érheted el:

1. lehetőség A törzsek idős tagjait meghívják egy találkozóra, ahol meg lehet beszélni a tervezetet 
és  annak a völgyre kifejtett hatásait. Mivel a falvak lakói azt teszik, amit az idősek 
mondanak,  megpróbálhatod őket személyesen olyan ajándékokkal megvesztegetni, 
mint például egy Rolex utánzat vagy „nyugati” ruhák. Ez a megoldás nem kerülne 
sokba. Vajon ez tetszene-e nekik, és elköltöznének?

2. lehetőség Attól tartasz, hogy a falu lakói ellent fognak állni és nehéznek fogják érezni, hogy 
segítség nélkül költözzenek el. Megbízod a vállalkozóidat, hogy a munkagépjeiket 
felhasználva jóval a tó szintje felett készítsenek elő letelepedésre alkalmas  területeket, 
és felajánlod a falu  lakóinak, hogy minden holmijukat odaszállítod. A vállalkozók 
készségeit arra használnád, hogy segítsenek az új területen új épületeket építeni. 

3. lehetőség Informálod a kormányt arról, hogy amíg a falvak lakóit nem költöztetik ki, addig nem 
 haladhat a terv, és követeled, hogy küldjenek egy csapatot, akik elvégzik a  kilakoltatást. 
Ez nem az energetikai vállalat kötelessége.

2. lépcső: Döntések

11. segédanyag
Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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3. lépcső, 1. útvonal

Azt választottad, hogy a vállalkozók által ajánlott egyik módszerrel „megszabadulsz” a falvak és a 
törzsek által okozott problémától. Azonban a művelet híre eljutott a sajtóig. Egy „barátságos” újságíró 
a brazil sajtóirodából az alábbi üzenetet küldi neked faxon:

„Egyik tudósítónk azt mondja, hogy egy olyan történetbe futott bele, amelyben a Brazil Ener-
getikai Vállalat is érintett: bizonyos, Santa Cruz környéki falvak felégetésével és az emberek 
lemészárlásával kapcsolatos a hír. A tudósító szerint mindössze egy szemtanú vallomására van 
még szükség és már meg is jelenteti a cikket. Engedélyt kért rá a főnöktől, hogy kibéreljen egy 
Cessna magánrepülőgépet, hogy az Manausból felvigye a Purus völgyébe.”

El sem tudod képzelni, hogyan szivárgott ki a hír, de annyi bizonyos, hogy Brazíliából ered. Tudod, 
hogy hamarosan a vezető nemzetközi hírek közé kerül. A vállalatod kapcsolatai az összeomlás szélén 
vannak.

3. lépcső, 2. útvonal

1. választás Azt választottad, hogy megpróbálod lefi zetni az időseket, hogy az egész falujukat 
költöztessék máshova. Mindenki megharagszik rád, amiért azt indítványoztad, hogy 
hagyják el a spirituális otthonaikat és az ősi idők óta meglévő temetkezési helyeiket 
csak azért, hogy a völgyet el lehessen árasztani vízzel. Ők inkább harcolnak és meg-
halnak, mintsem elhagyják a területet. Mindezt elmesélik minden környező falunak és 
kapcsolatba lépnek a törzs egyik gyermekével, aki Manausba költözött, hogy ott dol-
gozzon. Rajta keresztül az egész világ értesül az ügyről. 

3. lépcső, 2. útvonal

2. választás  Azt választottad, hogy kárpótlásban részesíted és áthelyezed a falut. 

Az alábbiakban két nemzeti tévé híradójában elhangzott beszámoló leírását láthatod két faluról, ame-
lyeket az újságírók egy évvel a költözködés után látogattak meg. 

Az első falu: „Ott ahol régebben laktunk, most hogy már a Nagy Tó van, és kitölti a völgyet, minden a 
víz alatt van. Amióta ideköltöztünk, az életünk nyomorúságos lett. Nincs a közelünkben folyó, amiből 
halat foghatnánk, és az időnk nagy részét azzal töltjük, hogy vízért járunk. A vizet csak óvatosan hasz-
nálhatjuk, vagy meg kell várnunk a délutáni esőt, hogy megmoshassuk magunkat. Azt mondták nekünk, 
hogy senki nem él itt, de más törzsek itt vadásznak és itt gyűjtik az élelmet maguknak, és emiatt már 
sok nézeteltérésünk volt velük, sőt harcba is keveredtünk. Úgy tűnik, nincs olyan sok állat ezen a terü-
leten, mint amennyi amott volt. A talaj sem annyira termékeny, mint a régi helyünkön volt. Nem sok 
év telhetett el azóta, hogy más emberek kitisztították itt a területet és megművelték a földet, mert az 
erdő még nem nőtt vissza teljesen. A vállalat csak ideszállított minket, és itt hagyott.”

A második falu: „Amikor az energetikai vállalat értünk jött a traktorjaival és a pótkocsis teherautóival, 
természetesen szomorúak voltunk, hogy el kellett jönnünk, de már korábban is elköltöztünk, amikor 
a körülöttünk lévő földben már nem nőtt jó termés. A modern gépeikkel nagyon gyorsan kitisztították 
nekünk az erdőt, és fagerendákat vágtak, hogy új otthont építsenek nekünk. Még egy utat is csináltak 
a lakhelyünk és a tó között, úgyhogy már nem olyan nehéz lejutnunk a vízhez, ahol halászunk, mosunk, 
és ahol eladjuk az erdő néhány terményét a folyón érkező csónakoknak. A saját magunk készítette 
dolgokat is el tudjuk adni a munkások üzletében, ami a gátnál van. A vállalat még szerszámokat is 
adott nekünk, hogy megkönnyítse a munkánkat.”

3. lépcső: Következmények – 12. segédanyag
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3. lépcső, 2. útvonal

3. választás Úgy döntöttél, hogy a kormányra hagyod, oldja meg a falvak átköltöztetését. 

A kormány igen határozott módon válaszol a kérésedre. A levél egy részletét itt olvashatod:

„Sajnáljuk, hogy nehézséget okoz Önnek néhány falusi lakos elköltöztetése. Sze-
retnénk emlékeztetni a szerződésünk azon pontjára, amely arra utal, hogy köte-
lességük elhárítani a terv kivitelezését akadályozó tényezőket. Amennyiben nem 
tud a szerződésben foglaltaknak megfelelően haladni a kivitelezés, a szerződés 
érvénytelenné válik, és a BEV-nek kifi zetett előleget kötelesek visszafi zetni”.

A vállalat fennmaradása forog kockán. Nem engedheted meg, hogy elveszítsd a megbízást. 

3. lépcső, 3. útvonal

2. választás  Őszintén elmondtad a kormánynak a törzsi falvak problémáját és azt ajánlottad, hogy 
a vízerőmű megépítése egy másik völgyben kerüljön kivitelezésre. 

A kormány válasza az üzenetedre gyorsan megérkezik az energiaügyi miniszter, Rosa 
Sanchez „telefonhívásának” formájában. Ő egyértelművé teszi a kormány álláspontját:

„nem tűnik úgy, hogy ez a múltban is problémát jelentett volna, vagy mégis? 
Ugye nem kell emlékeztetnem az Earthwatch terepmunkásai által készített fény-
képekre, amelyeket ma is őriznek az Államügyészségen, és amelyek arról tanús-
kodnak, hogy miben sántikáltak az Önök munkásai Amapa államban? Amíg a 
BEV be nem bizonyítja, hogy milyen jó a meggyőzőképessége, addig nincs ér-
telme, hogy szerződést kössünk, ugye? Nekünk eredményekre van szükségünk. 
Ezt várják tőlünk a szavazóink.”

3. lépcső, 3. útvonal

1. választás Azt mondtad a kormánynak, hogy a geológiai vizsgálatokat végző csapat számos ne-
hézségbe ütközött, amely következtében a projekt kivitelezése jóval elmarad a tervezett 
ütemezéshez képest. 

A kormány válasza viszont váratlanul, rájuk nem jellemző módon segítőkészségről 
adott tanúbizonyságot. A főirodába érkező e-mailjükben ezt olvashatod:

„Kissé csalódottak vagyunk az előrehaladás hiánya miatt, azonban teljes mér-
tékben megértjük, hogy ilyen távoli és nehéz terepen nehézségek lépnek fel a 
munka során. Mivel a gát építését be szeretnénk fejezni a választások előtt, 
amelyek 3 év múlva lesznek, útnak indítjuk a Brazíliai Geológiai Kutatók egyik 
csapatát, hogy támogassa Önöket a tevékenységükben. A csapat a felszereléssel 
együtt csütörtökön helikopterrel érkezik Manausból.”

Lépcsőzetes döntés-
hozás
2. mintafeladat

Szabjunk gátat
a következményeknek!
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Háttér

Ez a mintafeladat számítógépre íródott és internetes formátumú. A mintafeladat 
elérhető a www.chriskingtonpublishing.co.uk honlapon. A döntéshozás négy 
lépcsőjét tartalmazza, amelyekről végül egy „Független tanácsadó” mond ítéle-
tet. A feladatot már kipróbáltuk kilencedikes, tizenegyedikes és az emelt szintű 
érettségire készülő osztályokkal is. Olyan a felépítése, mint a 2. mintafeladat-
nak, viszont nincs probléma a papírok összekeveredésével. A diákoknak nem 
kell annyit mozogniuk a teremben, és a tanár szabadon mozoghat a teremben 
megfi gyelve a diákok munkáját. Ebben az esetben az emelt szintű érettségire 
készülő osztályban tartott óráról számolok be. A témát egy valós, a hétköznap-
okban sokat vitatott kérdés szolgáltatta, miszerint a Newcastle United egy új 
stadion építését tervezi a jelenlegi futballpálya szomszédságában lévő közpark 
területére. 

Előkészületek

Ha szerencsések vagyunk, és van internet-hozzáférésünk az osztályban, meg-
szervezhetjük a feladatot úgy is, hogy a diákok párban legyenek, és felváltva 
használják a gépet, és csak akkor foglaljuk össze a tapasztalatokat, miután már 
mindenki sorra került. Ellenkező esetben előre le kell foglalni az óra időpontjá-
ra az internetes számítógéptermet. 

Ezen felül, ha már hozzászoktunk a döntéshozás összetettségének bemuta-
tásához, minimális előkészületre van szükségünk. A konfl iktusokra és azok meg-
oldási módjaira vonatkozó előzetes ismeret nem előfeltétel, de hasznos lehet. 
Tulajdonképpen, ez lehet az egyik fő eredménye a feladatnak. A „szép játékban” 
való érdekeltség szándékos csapda a feladatban. A magasba emelt kezek meg-
mutatták, hogy ugyanannyi lány tartozik valamelyik futballklub szurkolói közé, 
mint ahány fi ú. Azok, akiket nem érdekelt a foci, leginkább olyan érdekeltségi 
csoportokkal azonosították magukat, amely ellenezte a tervet, vagyis ők sem 
voltak kirekesztve a feladatból.

A segédanyagok elkészítése hatalmas feladatnak bizonyult és weboldal szer-
kesztési képességeket is igényelt, de tudom, hogy a diákok javára vált a haszná-
latuk. Az a sok-sok próbálkozás és gyötrelem, amíg beállítottuk a feladatot a 
gépen is, megérte a fáradságot, ha más tanárok és diákok is kipróbálják és örö-
müket lelik benne. A diákoknak csak arra van szükségük, hogy egyszerű internet-
funkciókat használhassanak és legyen egy fénymásolatuk a 10. segédanyagról. 
Viszont az nagyon ajánlott, hogy először mi magunk próbáljuk ki a feladatot.

Bevezetés 

Ehhez a témához kevés bevezetésre volt szükség, hiszen korábban folyamatosan 
a regionális tévé fókuszpontjában volt. Ha most kellene felvezetni a témát, azok-
ra a jogi csatározásokra utalnék, amelyek a futballklub és a bérletes jeggyel ren-
delkezők között zajlanak, akiket ki akarnak tenni megszokott székeikből, hogy 
helyet adjanak a vállalati vendégeknek. „Hülyék” – kiabálták a szurkolók. Ezt a 
konfl iktust valószínűleg el lehetett volna kerülni, ha a klub engedélyt kapott 
volna az új stadion megépítésére! A bevezető beszélgetéshez bármely helyi ter-
vezésre vonatkozó kérdés megfelel. Nagyon fontos leszögezni, hogy mit tudnak 
a tervezésről/döntéshozási folyamatokról.

Megkértem a diákokat, fi gyelmesen nézzék meg az 1. és a 2. képernyőt 
(13. segédanyag), és próbálják meg előre jelezni, hogy mi lesz a végeredmény. 
Arra kértem őket, írják le egy papírra az érveikkel együtt, hogy fel tudjuk hasz-
nálni a tapasztalatok megvitatása során.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
3. mintafeladat

Új stadion a Middleton 
Unitednek?

Ehhez a feladathoz nem 
szabad fél vállról hozzá-
állni. Nagy erőfeszítést 
kíván a tanártól, abban 
az értelemben, hogy szá-
mos lehetséges (és való-
ságos) választási módot 
kell átgondol nia, amelyek 
gyakran a múlt dönté-
seinek következ mé nyei. 
Ehhez hasonlóan a Rejté-
lyek során is számos 
olyan útvonalat kellett 
meg alkotni, amelyen 
  keresztül elérhetővé 
vált a végeredmény.
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Utasítások

• Osszuk fel az osztályt párokra és mondjuk el nekik, hogy ideális esetben 
ugyanannyi időt kell dolgozni a ceruzával, mint az egérrel. 

• Miután bejelentkeztünk a gépekbe és a kezdőoldalra léptünk, érdemes fel-
hívni a fi gyelmet a célokra, és az első két oldal esetében vezetni a diákokat, 
hogy biztosan tudják, mit kell csinálniuk.

• Osszuk szét a 10. segédanyagot, amelyen 5 üres oszlop van. A diákok ide 
írják be a választásaikat a döntéshozás különböző szintjein. Először az első 
két oszlopot kell kitölteniük. Miután megerősítették a döntésüket és fel-
fedték a számítógép válaszát, a diákoknak meg kell beszélniük, hogy erre 
mit reagáljanak és azt a jobb oldalon lévő, fennmaradó három oszlopba 
kell feltüntetniük.

• Bátorítsuk őket, derítsék ki az egyes érdekcsoportok és egyének vélemé-
nyét, amely során világossá válik számukra számos ellenérv és támogató 
érv a projektre vonatkozóan (bal oldali oszlop a képernyőn).

• Miután meghozták és leírták a döntésüket (de semmiképpen sem előtte!) 
a diákok ráklikkelhetnek a választásukra, hogy megnézzék a következmé-
nyeket. Most el kell gondolkodniuk a döntésükön és ki kell tölteniük a 
fennmaradó oszlopokat.

• Látható, hogyan működik a feladat, a saját tempójukban is haladhatnak a 
megbeszéléssel és a döntés lejegyzésével mindaddig, amíg a „független ta-
nácsadó” meg nem hozza a végső döntését.

A két másik mintafeladattal szemben, itt a diákok nem tudják visszavonni lépé-
seiket. A tapasztalatok megbeszélése során gyakran kiderül, hogy a diákok fruszt-
rálttá válnak, amikor a döntéseik következményeinek ismeretében értékeljük a 
döntéseiket. 

A feladat irányítása

A diákok végig ülve maradtak. Az első döntéshozási lépcsőig folyamatosan irá-
nyítottam őket, hogy megértsék, hogyan működik a feladat. Ezek után már csak 
akkor segítettem a pároknak, ha szükségük volt rá. Hasznos lehet, ha megbe-
széljük az egyes megnyilvánulásaikat, elsősorban a frusztrációjukat, amiért nem 
a terveik szerint alakulnak a dolgok. Az is hasznos, ha megbeszéljük a különbö-
ző konfl iktusmegoldási módszereket.

A tapasztalatok megvitatása

Az a célunk, hogy a diákok megértsék, hogy egy összetett döntéshozatali folyamat 
során valószínűleg nem minden csoport érdekei lesznek teljes mértékben kielé-
gítve. Szükség van néhány engedményre. Számos kérdést használtam a folyamat 
elemzéséhez:

• Mit gondoltatok, mi lesz a következmény?
• Ez is lett az eredmény? Ha nem, miért nem?
• Mit gondoltok a végeredményről? Becsületes és ésszerű volt?
• Ha tehetnétek, hogyan változtatnátok meg a döntéseiteket?
• Hogyan sikerült a partnere(i)tekkel megegyezésre jutni?
• Milyen módszert használhattatok volna, hogy meggyőzzétek partnereiteket 

az álláspontotok elfogadásáról?

Ez a feladat érinti 
a földrajz, az állam-
polgársági ismeretek és 
a brit Nemzeti Tanterv 
tanítási módszereinek 
számos különböző célját.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
3. mintafeladat

Új stadion a Middleton 
Unitednek?
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A legtöbb diák nem értett egyet a független tanácsadó végleges döntésével. 
Egyikük ezt mondta:

„Én úgy éreztem, mi készen állunk a kompromisszumkötésre, de a termé-
szetvédelmi csoportok nem tették ugyanezt. Nem számítottam arra, hogy visz-
szautasítják a kompromisszumot. Ők csak keresztülvitték az akaratukat. Ez a 
terv már nem a miénk.”

A feladat azzal végződött, hogy elutasították a stadionépítési javaslatokat, 
amely a csoportban sok fi ú fejlesztési preferenciáit frusztrálta. A terv nem mű-
ködik konzultáció nélkül, úgyhogy a diákok rá vannak kényszerítve, hogy mások 
nézőpontjait is végiggondolják. Sokan arról számoltak be, hogy ők fel voltak 
készülve arra, hogy „mérsékeljék” a stadion hatásait a környékre (enyhítés). 
A beszélgetés utolsó témájaként megkértem a diákokat, hogy emlékezzenek visz-
sza olyan helyzetekre, amelyekben engedményeket kellett tenniük, vagy fel kel-
lett ajánlaniuk a kompenzáció valamilyen formáját (vagy a konfl iktusmegoldás 
más módszereit használták) annak érdekében, hogy elérjék, amit szeretnének. 
Ennél a pontnál nem szenvedtünk ötlethiányban!

Ellenőrzés

Az ellenőrzés egy hosszabb fogalmazás elkészítésének formájában zajlott, mely-
nek címe: „Meg kell-e építeni a Middleton Unitednek az új stadiont?” Megkértem 
a diákokat, hogy azt is foglalják bele a munkába, milyen következménnyel járna, 
ha nem építik meg a stadiont (vagyis a „ne csináljunk semmit” választás lehető-
sége). Ez költség/haszon elemzési feladat alapját is képezheti.

A feladatot ugródeszkaként is használhatjuk, hogy újabb konfl iktusokat vagy 
újabb érdekcsoportok munkáját tárjuk fel, illetve azokat a módokat, ahogyan a 
kevésbé befolyásos érdekeltségi csoportokat meg lehet erősíteni, pl. a média 
segítségével. 

A módszer alkalmazása

Minden olyan szituáció, ahol a változás az érdekelt felek szembekerülését vonja 
maga után, átalakítható egy lépcsőzetes döntéshozási feladattá, legyen szó akár 
egy mozi vagy egy bevásárlóközpont építéséről, a harmadik világ adósságáról, 
vagy a biová válásról. Mindegyik helyzet attól függ, hogy a tervezet, a többé-ke-
vésbé összeférhetetlen csoportok száma és következmények milyen kombináció-
ban vannak egymással. 

Sok sikert!

Felnőttként a tárgyalási 
készségek nagyon 
fontosak. Természetesen 
a készségek közül nagyon 
sok még serdülőkorban 
az otthoni környezetben 
alakul ki.

Lépcsőzetes döntés-
hozás
3. mintafeladat

Új stadion a Middleton 
Unitednek?
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Te vagy az Alderman Fejlesztések tervezési főtisztviselője, 
aki elnyerte a megbízást, hogy egy új stadiont építsen a Middleton 
United számára. A csapat folyamatos fejlődésének következtében 

a legfelsőbb osztályba került és az igazgatótanács úgy gondolja, hogy 
egy új stadion szükséges a jelenlegi siker hasznosításához 

és a jövőbeni növekedés lehetővé tételéhez.

A tervben az alábbiak szerepelnek:
• 55 ezer ülőhelyet biztosító stadion

• 800 föld alatti parkolóhely
• 1000 állandó felszíni parkolóhely

A terv szerint a jelenlegi, 12 ezer fő befogadására képes stadiont 
lebontanák, és annak a helyére építenék az újat.

A terület kezdeti előkészítése már folyik, a vállalkozókkal már 
megkötötték a szerződést, és arra várnak, hogy a Middleton United 

lejátssza a szezon utolsó mérkőzését a hazai pályán és a bontás 
megkezdődhessen.

Új stadion a Middletonnak?

Klikkelj ide a folytatáshoz

Klikkelj ide a folytatáshoz

Új stadiont Middleton Unitednek
Lépcsős döntéshozatal a Middleton városközpontjában 

épülő futballstadion építkezési munkálataihoz

A Middleton United 
jelenleg egy 1954-ben 

épített stadionban 
játszik, amely 12 000 
nézőt tud befogadni.

A tervek szerint egy 
korszerű, 55 000 fő 
számára ülőhelyet 
biztosító stadiont 

építenek.

Használd a Vélemény 
Kalauzt, hogy meg-
értsd a helyi emberek 
álláspontját, és hogy 
megalapozott döntést 
tudj hozni!

Middleton United 
klubvezető

Közlekedésbiztonsági 
szakember

CBD Üzlet tulajdonosa

Helyi lakosok

A metró szóvivője

A kórház szóvivője

Horgász

Middleton United 
szurkoló

Kutyatulajdonos

A Dog and Partridge 
étterem tulajdonosa

Használd a Vélemény 
Kalauzt, hogy meg-
értsd a helyi emberek 
álláspontját, és hogy 
megalapozott döntést 
tudj hozni!

Middleton United 
klubvezető

Közlekedésbiztonsági 
szakember

CBD Üzlet tulajdonosa

Helyi lakosok

A metró szóvivője

A kórház szóvivője

Horgász

Middleton United 
szurkoló

Kutyatulajdonos

A Dog and Partridge 
étterem tulajdonosa

Szeretnéd megnézni 
a park és a stadion 
térképét?

Szeretnéd megnézni 
a park és a stadion 
térképét?
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Fogalomtérképek

Logikai alapok

A Fogalomtérképek igen érdekes eszközök arra, hogy megértessük a diákok-
kal az összetett jelenségeket, segítsük a gondolkodásukat, és hogy összefüggő és 
kifi nomult magyarázatokat adhassanak a földrajzi különbségekre, folyamatokra 
és eseményekre. A csoportoknak legalább 6 és legfeljebb 16 fogalomkártyát 
adunk egy A3-as rajzlapra vagy kartonlapra ragasztva. Ezután kapcsolatot kell 
keresniük a fogalmak között – egy-egy összetartozó fogalmat összekötve. Meg 
kell magyarázniuk, miért van közöttük kapcsolat. Az, hogy mennyire lesz jó a 
Fogalomtérképünk, azon múlik, mennyi és milyen kapcsolat van a rajta sze-
replő fogalmak között. A diákok a feladat során felfedezik az egyes részek közöt-
ti belső kapcsolatrendszereket, ezáltal pedig a teljes folyamatot, jelenséget job-
ban megértik.

A Fogalomtérképek számos földrajztanár eszköztárában megjelentek a brit 
„3. oktatási szakasz nemzeti stratégia” Választható tesztek és feladatok 2. lecké-
jében: Földrengések, 2. feladat kiadása óta (Brit iskolai tantervi és értékelési ha-
tóság, 1996), amelyben a módszer a kobe-i földrengés Rejtélyét helyezte a kö-
zéppontba. Ez utóbbit a Gondolkodtató földrajz munkacsoportja dolgozta ki.

Az ötletbörzéken összeállított pókhálódiagramokkal szemben – amelyek cél-
ja minél több, differenciálatlan információ összegyűjtése – a Fogalomtérképek 
az egy témához vagy jelenséghez kapcsolódó fogalmak grafi kus rendszerezését 
jelentik.

A Fogalomtérképek a magyarázatok közérthetőbbé tételét szolgálják. 
Használhatjuk őket egy-egy téma feldolgozásának elején, hogy a felszínre hozzuk 
a diákok meglévő tudását, de akár később is, amikor szintetizáljuk és rendsze-
rezzük a tanulók új vagy éppen kibővített ismereteit. A módszer alkalmazásának 
számos előnye van:

• A földrajz egyik legfontosabb „nagy koncepciójára” (lásd az I. kötetben), 
az ok és okozat kérdésére fókuszál.

• Vizuálisan rendszerezi és összegzi az információt, ami a legtöbb diák szá-
mára könnyebbé teszi azok megjegyzését.

• A diákok jól használhatják a módszert, amikor egy hosszabb fogalmazást 
terveznek előre (összehasonlító és magyarázó készségek használata).

• Kiválóan alkalmas a differenciálásra, hiszen a feladat közös megbeszélése 
révén minden diák bekapcsolódhat, de mindenki szabadon, a saját elkép-
zelései és értelmezése alapján állíthatja össze a Fogalomtérképet. A kap-
csolatok száma és jellege sokféle lehet: nem találunk majd két ugyanolyan 
Fogalomtérképet.

• A módszer kihívást jelent a tanulók számára, hiszen rá kell jönniük, mely 
tényezők és fogalmak állnak egymással kapcsolatban, és miért. Ennek so-
rán egyaránt alkalmazzák a deduktív és az induktív elméletalkotást.

• Igen hasznos eszközt jelentenek az értékeléshez; a módszerrel könnyen meg-
tudhatjuk, milyen szinten sajátították el a tananyagot a diákok.

• Végül, kicsit komolytalanul azt is hozzátehetjük, hogy az osztályterem fa-
lára kitett Fogalomtérképek a diákok év közben végzett munkáját meg-
lehetősen látványosan tükrözik – és nem csak akkor, ha éppen szakfelügye-
lő jár az iskolában.

Rengeteg tanár használja a módszert az óra egyes elemeinek tervezése során. 
Felvetődik a kérdés: hogyan létezhettünk egyáltalán a fogalomtérképek nélkül?

A Brit nemzeti képzési 
stratégiában meg hatá-
rozott információ-
feldolgozó képesség 
erősen megjelenik ebben 
a módszerben. Az ilyen 
összekapcsolódások igen 
hatékonyak lehetnek, 
amennyiben a módszerek 
alkalmazását megfelelő 
megbeszélés követi (Olsen 
és Gee 1991). Bővebb 
információért lásd Ghaye 
és Robinson 1989-es 
munkáját.

A Fogalomtérképek 
használatának elveit 
és gyakorlati lehetőségeit 
a Teaching Geography 
(Földrajztanítás) című 
angol nyelvű folyóirat 
1996. évi 21/3. számában 
Leat és Chandler alapo-
san körüljárja.

A kapcsolatok feltárása 
alapvető fontosságú 
a magyarázó készségek 
(a Brit iskolai tantervi és 
értékelési hatóság által 
elvárt) kialakításában 
és fejlesztésében, 
amelyek kel a diákok 
az egyszerű leírásoktól 
eljutnak a magasabb 
szintű gondolkodást 
igénylő magyarázatokig.

Mindez a vizuális és 
térbeli tanulásra épít, 
amelyekkel az elvont 
kapcsolat rendszerek 
könnyebben megért-
hetőkké válnak.
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Háttér

Az átlag alatti képességekkel rendelkező kilencedikes osztályom korábban már 
tanult a vulkánokról, és a földrengésekről is volt némi ismeretük. Egy „hagyomá-
nyos” órán megismerkedtek azzal, hol fordulnak elő, is mi okozza őket, majd egy 
második alkalommal összevetettük az 1989-es San Franciscó-i és az 1999. augusz-
tus 17-i törökországi földrengéseket – utóbbira meglehetősen sokan emlékeztek. 
San Francisco esetében segédanyagként a BBC News bejátszásait, és Waugh és 
Bushel Interactions című könyvének 24. és 25. oldalait használtam. A képek (lásd 
1. segédanyag) ingyenesen letölthetőek az internetről (neic.usgs.gov/neis), de 
Hopkin 2000-ben kiadott munkájában is kitűnő segédanyagok találhatók.

Az eddigiekre alapozva a következő oktatási cél az volt, hogy a diákok meg-
értsék, az emberek hogyan kezelik a földrengésveszélyt, és miért különböznek a 
földrengések hatásai a világ különböző részein.

Mivel az osztály korábban még nem találkozott a Fogalomtérképekkel, úgy 
döntöttem, hogy a feladat elején kicsit igyekszem segíteni a munkájukat (azzal, 
hogy bemutatom a feladat felépítését), amíg bele nem lendülnek, és teljesen meg 
nem értik, mi a teendőjük. (A következő alkalommal, mikor ismét fogalom-
térképeztünk, már nem volt erre szükség.) Azzal ösztönöztem a diákokat arra, 
hogy komolyan vegyék a munkát, hogy az ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok 
részét képezték az év végi értékelésüknek.

Felkészülés

Első lépésként össze kellett gyűjtenem a témához, illetve folyamathoz kapcsoló-
dó fogalmakat és befolyásoló tényezőket. Ezek némelyike a tárgyalt földrengés-
hez kapcsolódott, de fontos volt, hogy olyan tényezőket is felsoroljak, amelyek 
bármelyik földrengéshez kapcsolódhatnak – így a diákok könnyebben vonhat-
nak le általános következtetéseket. A tervezés során lejegyeztem és csoportba 
soroltam a témához kapcsolódó összes információt és folyamatot, majd elnevez-
tem az egyes fogalomcsoportokat. Például azt, hogy milyen zsúfoltak voltak az 
utcák, hogy az emberek munkában, iskolában vagy éppen nyaralni voltak a „föld-
rengés időpontja” cím alá soroltam be.

A fogalmakat begépeltem, egy A4-es papírlapra kinyomtattam, majd szét-
vagdostam az egyes fogalmakat, és egy-egy fogalomkészletet minden tanuló-
csoport számára borítékba tettem (3. segédanyag). Egy üres cetlit is a borítékba 
raktam, hogy a diákok iskolán kívülről származó ötleteket is beépíthessenek a 
megoldásukba. A fogalmak és tényezők kifejezéseket egymás szinonimáiként 
használtam.

A diákokat 3-4 fős, baráti kapcsolatokon alapuló csoportokra osztottam. Min-
den csoportnak kiosztottam a borítékot a fogalomkészlettel, egy világos színű 
kartonpapírt, egy ragasztóstiftet, néhány egyszerű tollat, amivel írhattak (ugyan-
is nem mindig hoznak magukkal tollat az órára), a tankönyveket, egy-egy atlaszt 
és a segédanyagokat. Az újságcikket átírtam, hogy könnyen érthető legyen a 
szövege a kevésbé olvasott, művelt diákok számára.

Bevezetés

Az óra elején felelevenítettük a vulkánok és földrengések földrajzi eloszlásával 
kapcsolatos ismereteinket, és megvitattuk, hogy ezek mennyire számítanak ka-
tasztrófáknak. Nagyjából mindenki egyetértett abban, hogy amennyiben szemé-
lyek, vagyontárgyak sérülnek meg vagy pusztulnak el, akkor katasztrófák. Fel-

Fogalomtérképek
1. mintafeladat

A földrengések össze-
hasonlítása

A mindennapi esemé-
nyek hez való kapcsolódás 
és reagálás növeli az 
éppen tanult téma 
jelentőségét a diákok 
szemében. A mindennapi 
eseményeket bemutató 
hírműsorok felvételei 
pél dául kiválóan alkal-
masak a Mi fog történni? 
módszerének feladataihoz.

Mindegyik földrengés 
értelmezhető és feldol-
gozható a segédanyagok 
fogalmainak haszná la-
tával. Az itt bemutatott 
mintafelada tok könnyen 
beépíthetőek a 21. lecke 
anyagába (Virtuális 
vulkánok és internetes 
földrengések – Képzési és 
tantervi hatóság, FSZ3 
munka tervek, KTH 
2000). Az Öt kérdőszó 
módszer (azaz a mi, hol, 
mikor, miért, kivel történt 
kérdések megválaszolása) 
szintén felhasználható 
a Fogalomtérképek 
alkalmazása során.

Ez jó példája az olyan 
megerősítésnek, amikor 
a tanári támogatást 
folya matosan csökkent-
jük, egészen addig, amíg 
a diákok képesek lesznek 
egyedül dolgozni 
a feladaton.

Ez különösen az inter-
netről letöltött anyagok-
nál okozhat problémát, 
ugyanakkor az elektro-
nikus szövegeket jóval 
könnyebb átszerkeszteni 
a differenciáláshoz, mint 
az újságkivágásokat.
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vázoltam az osztálynak, hogy az óra célja, hogy a következő kérdésre választ 
keresve vizsgáljuk meg, hogy: „Egy ugyanolyan erősségű földrengés vajon egy 
gazdag, fejlett, vagy egy szegény, elmaradott országot sújtana jobban?”. Ezt 
követően hagytam, hogy a csoportok pár percet gondolkodjanak: „Gondoljatok 
arra a két földrengésre, amelyekről korábban már tanultatok!”. Hamarosan 
parázs vita bontakozott ki, ami rávilágított arra, hogy néhány diák meglehetősen 
anyagias értékrendet vall, míg másokban erősebb volt a társadalmi felelősség-
érzet, és úgy gondolták, hogy a szegényebbek helyzete rosszabb lenne, mert az-
zal, hogy elveszítenék azt a keveset, amilyük van, nem maradna nekik más csak 
a nyomor és reménytelenség. Az egyik, kissé cinikus diákot, aki szerint a szegé-
nyek már úgyis hozzászoktak a nélkülözéshez, a többiek lehurrogták.

Az újságok beszámolói hajlamosak az áldozatok számának hangsúlyozására, 
ami elfeledteti, hogy a számok mögött valódi emberek vannak. Néhány tankönyv-
ben még fel is sorolják az áldozatokat, mintha valami bizarr bajnoki tabellát 
közölnének. Nem minden tanár szeret az érzelmi reakcióra építeni tanítás köz-
ben, de úgy tűnik, hogy a tragédiákat kísérő emberi drámák felkeltik a diákok 
érdeklődését. Azonban a diákoknak érezniük kell, hogy ezek a tragédiák nem 
kalandjátékok vagy mozifi lmek, hanem valódi emberek élik át a bemutatott fáj-
dalmat, szenvedést és veszteségeket. Ez olyan, mintha a földrajz a humán tan-
tárgyak közé tartozna, nem igaz?

Utasítások

• Elsőként feltettem a kérdést, hogy mi volt a közös a két esettanulmányban? 
„A káosz. Emberek haltak és sérültek meg. Pánik. Épületek dőltek össze. 
A törmeléket eltakarító emberek. A lezárt utak.” – jöttek a válaszok. Majd 
megkérdeztem, mi volt más a két esetben? „Az autók. A buszok. A kerék-
párok. Az emberek ruhája. A házak. A tűzoltóautók. A halottak száma. 
A rombolás okozta kár.” – többek közt ezeket válaszolták.

 Ezután a következőket mondtam: „Rendben, a felvételek, a tankönyv és 
az újságcikkek segítségével sok mindent megtudtunk a San Franciscó-i 
és a törökországi földrengésről. Most azt szeretném, ha végiggondolná-
tok, miért pusztítóbb a földrengés a világ egyik részén, mint másutt? 
A nálatok lévő boríték céduláira írt fogalmak segítenek ennek megvála-
szolásában, de lehet, hogy szóba jöhetnek más, általam kihagyott ténye-
zők is. Tegnap késő este állítottam össze a listát, és már egy kicsit fáradt 
voltam, így lehet, hogy valami fontos lemaradt róla. Szóval, ha valami 
eszetekbe jut, amit lényegesnek tartotok, csak szóljatok, és segítek annak 
eldöntésében, hogy érdemes-e felírnunk az üresen hagyott papírra.”

 Úgy tűnt, hogy ez megalapozta a foglalkozást, és egyértelművé tette, hogy 
(akárcsak számos más, a gondolkodásra építő módszer) a diákok nem kap-
nak minden segítséget automatikusan, és hogy fi gyelembe kell venniük, 
nem biztos, hogy minden információ a rendelkezésre áll ahhoz, hogy biz-
tosak lehessenek egy-egy fogalmi kapcsolatban.

• Miután megkérdeztem, hogy az összes, a borítékban lévő cédulára írt kife-
jezés jelentésével tisztában vannak-e, megkértem a diákokat, terítsék szét 
a papírdarabokat a kartonlapon.

• Felolvastam nekik egy, a feladatot bemutató példamagyarázatot, majd 
megkértem a diákokat, keressék meg a két fogalmat, amelyeket a magya-
rázat összekötött. Ragasszák fel a kartonlapra és kössék össze őket egy 
vonallal. A példamagyarázatot ez a vonal jelképezi. Ezt a folyamatot más 
magyarázatokkal is megismételtük.

Fogalomtérképek
1. mintafeladat

A földrengések össze-
hasonlítása

Mindez szorosan kap-
csolódik a Brit Nemzeti 
Alaptanterv 3a: Állam-
polgárság szaka szához 
azáltal, hogy a diákok 
fi gyelmét másra irányít-
juk, illetve érzel mi leg is 
bevonjuk őket.

A tanár összehasonlí tás-
ként határozza meg 
a feladatot, ugyanakkor 
annak része a máshon nan 
származó információk 
beépítése is (lásd 
transzfer).

A diákok hajlamosak 
a kapcsolatokat túl egy-
szerűen meghatározni: 
„ez hat erre”, „ez azt 
okozza”. A példamagya-
rá zatok egyértelművé 
teszik, mi az elvárásunk 
– ami persze az osztály 
képességeitől függően 
változhat.
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• Ezután megkértem őket, hogy keressenek és értelmezzenek annyi kapcso-
latot, amennyit csak tudnak, hangsúlyozva, hogy elsősorban a magyaráza-
tok minősége számít, nem a mennyiségük, és hogy bármelyik tényező szá-
mos másikkal állhat kapcsolatban. Minderre 15 percet adtam.

• Hogy bemutassam, hogy bármelyik tényezőhöz rengeteg kapcsolat tartoz-
hat, megkérdeztem, hogy tudnak-e valami eddig nem említett dolgot mon-
dani a földrengés erősségével kapcsolatban. Számos megalapozott és ér-
telmes összefüggés volt a válasz. A jobb képességű csoportok akár egész 
hosszú magyarázatokat is adhatnak, több összefüggéssel, mint azt gondol-
tuk volna – amelyek között néha teljesen szokatlanok is akadhatnak.

A feladat irányítása

Az ilyen típusú feladatokat elég könnyű irányítani, de érdemes odafi gyelnünk 
azokra a csoportokra, amelyek csak egyszerűen kijelentik, hogy összefüggés van 
két dolog között. Ilyenkor általában megkérdezem, miért vagy hogyan kapcso-
lódik X és Y, felszólítom őket, hogy írják le a választ.

Néhány csoport először berajzol egy csomó kapcsolatot a fogalmak között 
(ilyenkor az „ezt és ezt, ezt és azt, és azt és azt” felkiáltások jellemzik a beszélge-
tésüket), és csak ezt követően írják le a magyarázatokat. Itt ügyeljünk azokra, 
akik elsőként minden fogalmat összekötnek mindennel, majd azzal küzdenek, 
hogy megtalálják az esetleg nem is létező kapcsolat magyarázatát. Biztassuk arra 
a diákokat, hogy először a legnyilvánvalóbb összefüggéseket keressék meg.

A korábbi útmutatásaimat fi gyelmen kívül hagyva, az egyik csoport elkezdte 
sorban összekötni a fogalmakat, mindegyiket csak egyszer felhasználva. Ekkor 
kiválasztottam két fogalmat, amelyek nem kapcsolódtak össze közvetlenül, és 
megkérdeztem a csoportot, hogy ezek miként függhetnek össze. Felidéztem ne-
kik a korábban látott videó egyik jelenetét, amelyben egy ház épségben fennma-
radt, míg a mellette álló romba dőlt. Úgy tűnt, örülnek annak, hogy nem köti 
őket gúzsba a sorba rendezés kényszere.

Néhány érdekes társalgást is meghallottam, amelyek arra utaltak, hogy a 
gazdag-szegény ellentétet nem tekintették lezártnak a diákok. Az egyik csoport 
például a mentéssel foglalkozó intézmények használhatóságáról beszélt. „A gaz-
dag országokban rengeteg tűzoltó- és mentőautó és hasonló dolgok vannak.” 
− mondta az egyik lány, mire az egyik fi ú a csoportból vitába szállt vele: „Persze, 
de ezek nem nagyon használhatóak, ha az utak járhatatlanok a törmelék miatt. 
(szünet)… Ugyanakkor több munkagépük is van, hogy eltakarítsák.” Mire a 
lány: „Igen, de mi van, ha a kórházak és tűzoltóságok ugyanúgy összedőlnek, 
mint a videón látott épületek? Akkor az orvosok is meghalhatnak.” Amikor a 
„ha” és „de” gyakran felbukkan a beszélgetésekben, az annak a jele, hogy ellen-
őrzik az elméleteiket, és kezdenek rájönni arra, hogy a következtések mégsem 
annyira egyértelműek, mint azt korábban gondolták.

Amikor azt láttam, hogy két csoport már kimerítette az összes lehetőséget az 
értelmes magyarázatok megtalálására, és elkezdtek túlságosan is találékonnyá 
válni, jeleztem az osztálynak, hogy egy perc múlva be kell fejezniük a munkát.

Olyat is hallottam, hogy vidéken biztonságosabb lenne az élet, mint a város-
ban. Meggyőzően érveltek amellett, hogy míg a városok telis-tele vannak magas 
épületekkel, addig a falvakban jóval kevesebb beton- vagy téglaépület vagy nagy 
üvegablak található, így kisebb a veszélye, hogy egy ilyen ránk dőljön. Azt java-
soltam nekik, hogy az üres papírlapra írják fel, hogy Falu vagy város, majd 
hagytam őket tovább dolgozni. Ha még kérdezgetem őket, a korábbi tudásukat 
is felhasználva valószínűleg felvetették volna, hogy a legtöbb fejlett ország lakos-
ságának nagy része városokban él. A legtöbb csoport, annak ellenére, hogy nem 
rendelkezett a geológiai adottságokra vagy a domborzatra vonatkozó adatokkal, 

Megerősítjük a feladat 
nyitottságát.

Az ehhez hasonló körül-
mények között néhányan 
a magyarázatkeresés 
közben számukra 
 ismeretlen területekre 
is merészkednek. Ez is 
a Brit nemzeti képzési 
stratégiában szereplő 
kreatív gondolkodás 
példája.

A tanár igyekszik rend-
szert vinni a folyamatba, 
ami néhány diák számra 
csupán véletlenszerűnek 
tűnik.

Ebben a diákok pontosan 
azt teszik, amire a gon-
dol kodásra tanítás 
törekszik: új helyzetben 
használják a korábban 
megtanult módszert (lásd 
transzfer). Ha hagytam 
volna őket tovább dol-
gozni, végül rájöttek 
volna, hogy ez esetben 
nem használható az 
általuk alkalmazott 
módszer.

Ez egy igen fontos lépés: 
a diákok a rendelke zé-
sükre álló információk 
többértelműségét fi gye-
lembe véve értelmezik 
a tényeket.

Az, hogy tudjuk, mi az, 
amire a diákoknak rá kell 
jönniük, a kérdezéssel 
kapcsolatos készségek 
közé tartozik, és 
részletesebben az Öt 
kérdőszó módszerében 
fejezetben fejtjük ki.

Fogalomtérképek
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A földrengések össze-
hasonlítása
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felismerte a meredek térszíneken lakás veszélyeit is! Az egyik csoport felvetette, 
hogy a média beszámolói hozzájárulhatnak ahhoz, hogy támogatást gyűjtsünk a 
mentésekhez, ezt írták fel az üres cédulára.

A tapasztalatok megvitatása

Ez volt az első alkalom, hogy az osztály a Fogalomtérképekkel dolgozott, és 
lenyűgözött, mennyire jól teljesítették a feladatot.

A következőket beszéltük meg:
• Szerintük mely tényezők befolyásolják a legnagyobb mértékben a föld-

rengés hatását? A legtöbben egyetértettek, hogy a vagyoni helyzetnek köze 
van a dologhoz.

• Hogyan jutottak erre a következtetésre? A többség úgy gondolta, hogy 
azok a legfontosabb tényezők, amelyek a legtöbb kapcsolattal rendelkeznek, 
de az egyik csoport szerint inkább azok fontosak, amelyekről a legtöbbet 
írták.

• Miért volt köztük néha vita? Az erre a kérdésre adott válaszaikból kikris-
tályosodott, hogy ugyanaz a tényező néha pozitív, néha negatív következ-
ménnyel jár. Például, ha a földrengés éppen a reggeli csúcsforgalom idején 
történik, az emberek valószínűleg nem tartózkodnak az összeomló épüle-
tekben. Ugyanakkor eltalálhatja őket a lehulló törmelék, vasúti balesetet 
szenvedhetnek, mert kisiklik a vonat, netán az autójukkal lezuhanhatnak 
egy összedőlő felüljáróról.

• A viták segítettek-e abban, hogy valamit jobban megértsenek? Igen, vá-
laszolták, mert a többféle nézőpont hasznos lehet.

Szerettem volna azt is megvitatni velük, mennyire voltak hasznosak az egyes 
tényezők az elképzeléseik helyének megtalálásában, de mivel már közeledett az 
óra vége, ezért inkább az utolsó kérdésre ugrottam:

• Hogyan használható a Fogalomtérkép? Azon kívül, hogy „kitehetjük a 
falra”, nem igazán kaptam használható választ. Azt hiszem azért történt 
így, mert még soha nem merült fel bennük, hogy szükségük lenne ilyesmi-
re. Az ellenőrzés során már meríthettek erre is ötletet.

Olyan házi feladatot adtam fel, amely bevezetést jelentett a későbbi tudásfelmé-
rő feladataikhoz. Megkértem őket, válaszolják meg a következő kérdést: „A két 
bemutatott esettanulmány helyszíne közül melyik fogja hamarabb kiheverni a 
katasztrófát, és miért?” Ezzel az volt a célom, hogy elgondolkodjanak a kataszt-
rófa rövid és hosszú távú hatásain, és az ezekre adott válaszokon.

Ellenőrzés

A következő órán kiadtam az előzőekre építő írásos tudásfelmérő feladatokat. 
Kiválasztottam egy-egy példát egy gazdag, illetve egy elmaradott országban tör-
tént földrengésről, és mindkét esetet kiegészítettem a katasztrófa után hat hó-
nappal készített beszámolókkal. Ha hagyjuk, hogy a diákok maguk válasszák 
meg, milyen célközönségnek írnak (például egy országos napilapba, egy nem-
zetközi segélyszervezetnek, vagy az ország kormányának), akkor azzal az elké-
szítetett anyagok (azaz a kimenet) alapján differenciáljuk őket.

A Fogalomtérképekhez való visszatérés legfontosabb hozadéka az volt, 
hogy lehetővé vált, hogy a tanulók megvitathassák, hogyan fogják elkészíteni a 
saját beszámolóikat, hogy azok logikusak és koherensek legyenek. A legjobban 
sikerült beszámolók némelyike azt a megoldást választotta, hogy kiemelt egy 

Fogalomtérképek
1. mintafeladat

A földrengések össze-
hasonlítása

Az információk többféle 
értelmezhetőségének 
újabb megnyilvánulása.

A tapasztalatok feldol go-
zásának az a célja, hogy 
bemutassuk a diákoknak, 
milyen tanulási folyamat 
rejlik az éppen elvégzett 
feladatban – de a tanulók 
nem mindig ismerik fel, 
hogy milyen mértékben 
segítik a feladatok 
a tanulásukat.
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fogalmat, amelyet a fogalmi háló közepén helyezett el. Ezt mutatta be először 
majd sorba vette, hogy mik kapcsolódnak a fogalomhoz.

Az írásos beszámoló helyett a diákok azt is választhatják, hogy megalkotják 
a saját, önálló Fogalomtérképüket az egyik földrengéssel kapcsolatban, be-
építve az elsősorban csak az ahhoz az esethez kapcsolódó információkat is. Nem 
volt hiábavaló az a próbálkozásom sem, hogy a fogalomtérkép segítségével el-
gondolkodjunk azon, vajon mi történne, ha a mi környékünket sújtaná föld-
rengés.

A számítástechnika használatával még rengeteg kiváló lehetőségünk nyílik a 
differenciálásra – ehelyütt két ilyet mutatunk be. Először is az internet telis-
tele van a lemeztektonikával foglalkozó oldalakkal, így a diákoknak számos le-
hetőségük nyílik arra, hogy anyagot gyűjtsenek a saját esettanulmányaikhoz. 
Néhány ilyen oldal címe megtalálható a Brit képzési és tantervi hatóság által 
előírt 21. témakörhöz adott segédanyagok között. Különösen az Amerikai Geo-
lógiai Szolgálat Földrengés-információs Központjának honlapján (neic.usgs.gov/
neis) találhatunk rengeteg információt, térképet és fényképet a múltbeli és nap-
jainkban történt földrengésekről. A tanítványaim lenyűgözve nézegették a napi 
földrengéslistákon felbukkanó helyszíneket és eseményeket – ez jó kiindulópont 
lehet ahhoz a korábban is felvetett kérdéshez, hogy „Mikortól számít egy föld-
rengés katasztrófának?”

A Guardian című napilap oldalán (www.guardian.co.uk) található anyagok 
is igen könnyen felhasználhatóak. Csak válasszuk ki a „keresés az archívumban” 
(search the archive) menüpontot a „tovább” (go to) legördíthető menüben, és 
keressünk rá a „törökországi földrengés” (Turkey earthquake) kifejezésre.

A második, számítástechnika használatához kapcsolódó lehetőség, ha számí-
tógépen készítjük el a Fogalomtérképet, szövegdobozok, rajzvonalak, nyilak 
segítségével – az igazán haladók akár különböző honlapokra mutató hivatkozá-
sokat is elhelyezhetnek a lapon!

Ez a vázlatkészítés egy 
formája – ami kulcs-
fontosságú az írásbeli 
feladatok megoldásában.

Mindez egy újabb kísérlet 
arra, hogy bátorítsuk 
a kontextuális ismeret-
átvitelt.
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Ma hajnalban erős földrengés rázott meg leg-
alább négy nyugat-törökországi várost. Dél-
után 5 óráig 1173 halottról és több mint 5000 
sebesültről érkezett jelentés, de ezek a szá-
mok még nőhetnek, hiszen jelenleg is folynak 
a mentési munkálatok. A földrengés, amelynek 
erőssége a Richter-skálán 6,7 feletti volt, ott-
honok ezreit pusztította el.

Hajnali három órakor történt a katasztrófa, 
amelynek következtében számos épület ösz-
szedőlt a Márvány-tenger keleti partvidékének 
városaiban. A legtöbb halálos áldozatot álmá-
ban érte e földrengés. A különösen erős káro-
kat szenvedő Golcuk polgármestere szerint 
500 épület dőlt össze a városban, amelyek 
mintegy 2000 családnak adtak otthont, és leg-
alább 10 000 ember rekedt a romok alatt. Az 
Isztambultól körülbelül 81 mérföldre (130 kilo-
méterre) délkeletre fekvő Gulcuk halálos áldo-
zatai között van a hadsereg 160 katonája is, 
akik két épület összeomlásakor vesztették éle-
tüket. Több ezer sérültről számoltak be a nyu-
gaton fekvő Bursa, Eskisehir, Bolu és Yalova 
városokban is. Pánikba esett emberek ezrei 

1. segédanyag

Több ezer halott és sérült a törökországi földrengésben
lepték el a falvak és városok utcáit, és töltöt-
ték az éjszaka hátralevő részét a szabad ég 
alatt.

„Mindenféle segítségre szükségünk van: mo-
bil kórházakra, konyhákra, sátrakra és mentők-
re” – mondta a 90 halálos áldozatot vesztő 
Yalova kormányzója, Nihat Ozgol. Fél nappal 
a földrengés után még rengeteg áldozat feküdt 
az épületek romjai alatt, és a mentőcsapatok 
minden lehetséges eszközt felhasználtak a 
romeltakarításhoz: a puszta kezeiktől kezdve 
a csákányon át az ásókig. „A mentőcsapatok 
hallották az édesanyám és a húgom hangját a 
romok alól, de apámról és a bátyámról semmit 
nem tudni.” – mondta Arsu Yilmaz, miközben 
Isztambul Avcilar negyedében zajlik a men-
tés. 

A hatóságok szerint csak Isztambulban leg-
alább 156 halálos áldozat van.

A legsúlyosabb károkat szenvedett városok-
ban épületek ezrei dőltek össze. Ahmet 
Cafoglu, a  Török Minőségbiztosítási Hivatal 
vezetője az épületek alacsony színvonalú kivi-
telezését tartja felelősnek a nagy károkért és 
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a számos áldozatért. A térség egészében sú-
lyos károk érték az úthálózatot is. Az energia-
ügyi miniszter tájékoztatása szerint két gáz-
tüzelésű erőmű, és több nagyfeszültségű 
elektromos vezeték is megsérült. Emiatt Ana-
tólia nyugati részén, így Isztambulban is áram-
szünetek voltak. A zsúfolt, 12 milliós Isztam-
bulban, illetve más városokban a vízhálózat is 
megsérült.

Izmitben a túlzsúfolt kórházakban csak a 
padlón tudják a sebesültek nagy részét kezel-
ni. Az egészségügyi dolgozók elkeseredésük-
ben már betörték a patikák ablakait, hogy a 
kórházak elegendő gyógyszerhez jussanak. 
A közeli olajfinomító tartályai kigyulladtak, és 
leégtek.

A miniszterelnök, Mr. Ecevit köszönetet mon-
dott azoknak az országoknak, akik segélyszál-
lítmányokat ajánlottak fel, de egyben felhívta a 
figyelmüket a katasztrófa nagyságrendjére, és 
arra, milyen pusztító hatása volt a közlekedési 
és kommunikációs hálózatokra.

Franciaország, Németország és Svájc men-
tőcsapatokat, kereső kutyákat és több tonnányi 
felszerelést küldött segítségként. Irán és Iz rael 
szintén felajánlotta a segítségét. Az Egyesült 
Államok nemzetközi fejlesztési ügynöksége 
egy virginiai, fairfaxi és egy miami kutató-men-
tő tanácsadó csapatot küldött, hogy segítsenek 

a romok alatt rekedtek felkutatásában. A török-
országi amerikai katonai bázisok helikoptere-
ket, sátrakat és takarókat ajánlottak fel.

A mentőcsapatokat ma estére várják, de ne-
héz lesz eljutniuk a katasztrófa sújtotta terüle-
tekre. Törökország állítása szerint képes akár 
több ezernyi, otthonát vesztett ember elhelye-
zésére is, de szükségük lenne speciális men-
tőkre és kereső kutyákra, akik képesek lehet-
nek a romok alá szorultak megtalálásában és 
kimentésében. Mr. Ecevit arra kérte a mentés-
ben részt vevőket, hogy ne használjanak ne-
hézgépeket az összedőlt épületek maradvá-
nyainak eltakarítása során, mert a buldózerek 
megölhetik a romok alatti üregekben életben 
maradtakat.

Több mint 250 utórengés követte a fő ren-
gést, és a hatóságok felhívták a túlélők figyel-
mét, hogy kerüljék el a megsérült épületeket 
– még akkor is, ha a sérülés nem tűnik túl ko-
molynak.

A rengés epicentruma Isztambultól 45 mér-
földre (70 kilométerre), délkeleti irányban volt, 
Bursától 35 mérföldnyire (50 kilométernyire) 
északra. A rengés 7,8 magnitúdójú volt, ami 
majdnem eléri az 1906-ban a várost elpusztító 
San Franciscó-i földrengés erejét.

1999. augusztus 17., kedd
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A földrengés pusztításai Törökországban

2. segédanyag
Fogalomtérképek
1. mintafeladat

A földrengések össze-
hasonlítása
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A lökéshullámok általában az epicentrumtól távolodva fokoza-
tosan gyengülnek. Az epicentrum közelében fekvő települések 
valószínűleg nagyobb károkat szenvednek, mint a távoliak.

Az emberek nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, mit is kel-
lene tenniük. Ha kimenekülnek az épületből, lehet, hogy a lehul-
ló beton- és üvegdarabok eltalálják őket, míg egy asztal alatt, 
vagy egy ajtónyílásban nagyobb biztonságban lehetnek. A gazda-
gabb országok jobban tudják az embereket tájékoztatni brosú-
rákkal, a tévén vagy az iskolákon keresztül, mint a szegények.

A gazdag országoknak vannak arra forrásaik, hogy biztonságo-
sabb épületeket terveztessenek és jobb építőanyagokat használ-
janak, így az épületeik földrengésbiztosabbak lesznek, mint a 
szegény országokban építettek, és kisebb a valószínűsége, hogy 
összedőlnek.

A földrengés erőssége Az epicentrum helye

Az épületek tervezése 
és  kivitelezése

A lakosság veszélyérzete 
és  felkészültsége

Időpont 
(napszak, a hét melyik napja, 

az év melyik időszaka)

Sérülések és halálos 
áldozatok

Vészhelyzeti szolgáltatások 
(tűzoltók, mentők)

Domborzat/geológiai 
 adottságok

Az ország/az emberek 
anyagi helyzete

Fogalomtérképek
1. mintafeladat

A földrengések össze-
hasonlítása

3. segédanyag

Példamagyarázatok
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Háttér

Ezt a mintafeladatot eredetileg tizenegyedikes érettségiző osztályok számára 
dolgoztuk ki, egy olyan lecke részeként, amely összekapcsolta az ipari szerkezet-
változás és az ember tájátalakító szerepének fő elemeit. Az órához felhasználtam 
Ricket és munkatársai (1997) Ipari hanyatlás és átalakulás című könyvének 10. 
fejezetét is. Később, némiképp egyszerűsítve kilencedikesekkel is használtuk a 
feladatot, a Délkelet-Anglia átalakuló energiagazdaságáról szóló témánál. A min-
tafeladat jól illeszkedik a Brit tantervi és értékelési hatóság (2000) 3. oktatási 
szakaszának 22. leckéjéhez, amely a Bányászat az interneten címet viseli.

Az alábbiakban arról számolunk be, milyenek voltak a tapasztalataink, ami-
kor a mintafeladatot egy idősebb, vegyes képességű diákokból álló osztállyal 
végeztük el egy 40 perces óra alkalmával.

A mélyművelésű szénbányászat visszaesésének több oka is van, és mivel a 
környéken korábban sok bánya működött, és a diákok nagy részének volt bá-
nyász a családjában, így ezen okok egy részét már jól ismerték. Az utolsó tárna 
egy aknatornyának csörlőkerekét kiállították az önkormányzat épülete előtt, 
hogy emlékeztessen a város egykori „dicsőségére”. Korábban a diákok többé-
kevésbé igazolták, hogy képesek megjegyezni a hanyatlás okait, és elég jól fel 
tudják idézni azokat a vizsgán.

A listán szereplő tételek közül nekem csak a rétegek kimerülése tűnt függet-
len tényezőnek, a többi mind a különböző tényezők kölcsönhatásától függött. 
A bányászati berendezések elmaradt korszerűsítésének például megvoltak az 
okai és következményei, és hatottak a kitermelési költségekre. Ugyanakkor a 
szén piaci árát befolyásolta az import olcsósága, a szénnel szemben megjelenő 
alternatívák, az áramtermelő vállalatok privatizációja, és így tovább. Mindez az 
egymással bonyolult kölcsönhatásban lévő fogalmak szédítő elegyét hozta létre. 
Hogyan képesek a diákok mindezt értelmezni? Mennyire tudnak koherens ma-
gyarázatokat alkotni a megértés során? A korábbi évek próbavizsgái rávilágí-
tottak arra, hogy a diákok fel tudták idézni a tananyagot, de általában nem sike-
rült arra magyarázatot találniuk, hogy bizonyos tényezők hogyan erősítették 
egymás hatását és vezettek hanyatláshoz. A Fogalomtérképek használata arra 
kínált lehetőséget, hogy mélyebb, jobb minőségű magyarázatokra bátorítsuk a 
diákokat.

A mintafeladat során alkalmazott példa olyan elképzeléseket is tartalmazott, 
amelyek látszólag lehetővé tehették volna az ágazat túlélését (gépesítés és az egy 
emberre jutó termelés növelése). Ennek az volt a célja, hogy a diákok megértsék, 
a változást mindig a hatóerők mérlege határozza meg, és nem „mindent vagy 
semmit” szituációról van szó.

Előkészületek

Azért, hogy minél inkább serkentsem a diákok gondolkodását, néhány tényezőt 
úgy adtam meg, hogy nem árultam el, milyen irányba hatnak. Így például az 
„Északi-tengeri gáz” kapcsán nem tudták, hogy annak milyen az ára a szénhez 
képest, vagy hogy annak készletei is kimerülőben vannak-e, vagy sem. Ilyenkor 
a tanulók korábbi tudása alapján a tanárnak kell eldöntenie, hogy érdemes-e 
kiegészíteni az ilyen fogalmakat az „olcsóbb” vagy „környezetkímélőbb” kifeje-
zésekkel. Minél többet tudnak a diákok, annál kevesebb részlet megadására van 
szükség.

Az osztály képessége vagy kora alapján azt is el kell döntenünk, hogy felhasz-
náljunk-e olyan tényezőket a feladatban, mint a kormányzati politika, a privati-
záció vagy a globális felmelegedés. Másképpen fogalmazva: a tényezők számával 
és kidolgozottságával befolyásolhatjuk a feladat nehézségi szintjét.

Fogalomtérképek
2. mintafeladat

A mélyművelésű bányák 
hanyatlása  Northumbed-
land és Durham szén-
mezőin

A Gondolkodtató földrajz 
munkacsoport minta-
feladatai ugyanolyan 
könnyen és rugalmasan 
alkalmazhatók többféle 
korú vagy képességű 
csoporttal.

A földrajz tanmenetben 
számos példát találha tunk 
arra, amikor egy-egy 
folyamathoz kapcsolódó 
komplex tényezők túlzott 
leegyszerűsítése a folya-
mat félreértelmezé séhez 
vezethet. A Gondol kod-
tató földrajz I. köte tében 
a Rejtélyek különösen 
alkalmasak arra, hogy 
a diákok feltárják 
a mező gazdaságra, ipari 
szerkezet- vagy városi 
területhasználati válto-
zásokra ható (gyakran 
elvont) tényezők kölcsön-
hatásait. Ehhez a témá-
hoz is elég egyszerű lenne 
egy rejtély feladatot 
összeállítani.

Ezzel a megközelítéssel 
tovább differenciálhatjuk 
a mintafeladatot. Ugyan-
akkor minél több részletet 
határozunk meg, annál 
kevesebbet gondolkodnak 
a diákok az egyes ténye-
zők jellegzetességeiről.
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Az utolsó northumberlandi mélyművelésű tárna Ellingtonban sokat szerepelt 
a hírekben az órát megelőző időszakban, mivel sokan aggódtak amiatt, hogy ha 
a RJB bányatársaság nem talál befektetőt, vagy a kormány nem támogatja anya-
gilag az itteni bányászatot, akkor a bányát be kell zárni. Rögzítettem egy felvételt 
a „Look North” című műsorból, amely bemutatta a bányászok és családjaik a 
bánya bezárásával kapcsolatos félelmeit. Persze egy újságkivágás is elég lehetett 
volna, de úgy az egész történés empatikus oldala elsikkadt volna, és a diákok 
kevésbé tapasztalhatták volna meg a folyamatok hatását az emberekre. (4. se-
gédanyag). A tanulók már ismerték a hanyatlással kapcsolatos tényeket: csök-
kenő foglalkoztatás, visszaeső termelés, kevesebb, ugyanakkor nagyobb tárnák, 
növekvő egy munkásra eső termelés, a termelés súlypontjának folyamatos ten-
gerpart felé tolódása és így tovább.

Mindezeken túl csak arra volt szükség, hogy a csoportmunkához kialakítsam a 
terem megfelelő elrendezését, és minden csoportnak biztosítsam a következőket:

• Több példány a Guardian „Folyamatban a szénbányászat megsegítése” 
című cikkéből (4. segédanyag),

• egy-egy készlet tényezőkártya (5. segédanyag felvagdosva),
• egy-egy kartonlap,
• némi ragasztó,
• egy-egy vékonyan fogó fi lctoll (bár ha a karton világos színű, akkor a sima 

toll is megfelel).

Bevezetés

„Odaégettem a pirítóst reggel. Van ötletetek arra, miért?” A tizenegyedikeseim 
már hozzászoktak az ilyen furcsa felvezetésekhez. Az egyikük megkérdezte, hogy 
esetleg Rejtélyeket fogunk csinálni, amire azt válaszoltam, hogy nincs a dologban 
semmi rejtély. Sokféle lehetséges okot felvetettek: beragadt a fürdőszoba ajtó, el-
foglalt voltam, mert éppen a házi feladataikat osztályoztam (haha!), túl száraz volt 
a kenyér (érdekes gondolat), elvonta a fi gyelmem a reggeli tévéműsor és így tovább.

Aztán valaki megkérdezte, hogy az „Elektromos kenyérpirítót, vagy a tűzhely 
sütőjét használtam-e?” „Miért, szerinted ez lényeges lehet?” – kérdeztem. Azt 
válaszolta, hogy ha az elektromos kenyérpirítót használtam, akkor azzal lehetett 
valami probléma, viszont ha a gáztűzhelyet, akkor én voltam a hibás – vagy vala-
mi ilyesmi. Elmondtam, hogy mivel a kenyérpirító elromlott, ezért a gáztűzhelyet 
használtam. Ezután a diákok felvázoltak néhány érdekes magyarázatot és több, 
meglehetősen életszerű forgatókönyvet az eseményekkel kapcsolatban – számos 
magyarázattal és következménnyel. Végül a legösszetettebb, legtöbb egybeeső té-
nyezőt (pl. még nem öltöztem fel teljesen, a postás csengetett, a kutya kiszaladt a 
nyitott ajtón át az utcára… stb.) felvonultató magyarázatot fogadtam el. Ezután 
röviden megbeszéltük, hogy az eseményeknek gyakran több lehetséges oka is van, 
amelyek maguk is összefüggnek egymással. Mindezt összekapcsoltam a feladattal, 
mondván, hogy a szénmezők teljes kimerülésétől eltekintve valószínűleg ez igaz 
az előttük álló feladatra is: a náluk lévő borítékban szereplő tényezők önmagukban 
valószínűleg nem vezettek volna bányabezárásokhoz, de együtt már igen – ezt 
fogjuk részletesebben feltárni a következőkben.

Utasítások

• Olvassuk végig az újságcikket, és tegyünk fel egy ehhez hasonló kérdést: 
„Miért olyan kicsi a szénbányászat jelentősége napjainkban, és miért van 
akkora bajban az ágazat?” Hallgassuk meg az osztály ötleteit, elképzelé-
seit ezzel kapcsolatban.

Nem csak a diákok 
használhatnak furcsa 
gondolatmeneteket!

Fogalomtérképek
2. mintafeladat

A mélyművelésű bányák 
hanyatlása  Northumbed-
land és Durham szén-
mezőin
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• Hangsúlyozzuk, hogy minden, amit felsoroltak, olyan tényező, amely hatott 
a szénbányászatra, és ezeket, valamint néhány olyat is, amelyre esetleg nem 
gondoltak, felírtuk a borítékokban lévő papírlapokra.

• Kérjük meg a diákokat, nyissák ki a borítékokat, terítsék ki a papírlapokat, 
és keressenek olyan tényezőcsoportokat, amelyek elemei szorosan össze-
függenek egymással.

• Kérdezzük meg, találtak-e valamilyen jó elnevezést az egyes csoportokra.
• Kérjük meg őket, hogy írják fel a kartonpapír közepére a „BÁNYABEZÁ-

RÁSOK” kifejezést, majd ragasszák fel köré a választott csoportcímeket.
• A következő lépésben rendezzék az egyes faktorokat a címekhez, és vona-

lakkal kössék össze azokat, amelyekről úgy gondolják, hogy kapcsolatban 
állnak egymással.

• Írják a vonalakra, hogy hogyan állnak kapcsolatban az adott tényezők.
• Az üres papírlapokra írjanak fel minden olyan tényezőt, ami eszükbe jut, 

és úgy gondolják, hogy lényeges lehet.
• Mondjuk el a diákoknak, nem kell kétsége esniük, ha nem tudnak minden 

tényezőt felhasználni.
• Emlékeztessük őket arra, hogy az egyes tényezők akár több kapcsolattal is 

rendelkezhetnek.

A feladat irányítása

A diákok hajlamosak a borítékokba kukucskálni, vagy a tollaikkal játszani, ezért 
lényeges, hogy gyorsan végezzünk a Bevezetéssel és az Utasításokkal, és hamar 
a feladatra térjünk.

Ajánljuk fel, hogy ha nem értik valamelyik, a lapokon szereplő tényezőt, akkor 
szívesen elmagyarázzuk nekik. Az egyik csoportot igen motivált, de gyengébben 
teljesítő gyerekek alkották, akik közé ülve segítettem a feladat elkezdésében. 
Megkérdeztem, ismernek-e valakit, akinek széntüzelésű kályhája van. Az egyikük 
elmondta, hogy a nagymamájának volt egy, de már gázzal fűt. Egy másik diák 
látott egyet, ami olyannak tűnt, de aztán kiderült, hogy az is gázzal működik. 
Felvetetettem, hogy esetleg ennek van-e valami köze a helyi szénbánya bezárá-
sához (az ablakból látható volt a füves, hordalékkúpszerű meddő dombja). Azt 
válaszolták, hogy minden általuk ismert lakásban gázzal működő központi fűtés 
van, és valószínűleg már nem lehetne eladni a szenet. „Keressetek két cetlit, 
amelyeket ezzel össze lehet kapcsolni!” Innentől már ment a munka.

Ha volt olyan csoport, amelyik hamar kimerült az ötletekből, megnéztem, 
mennyi és milyen kapcsolatokat találtak. A tipikus megjegyzéseim ilyesmik vol-
tak: „Ezt fejtsétek ki jobban!”, „Van ötletetek arra, miért állhat kapcsolatban 
ez a két tényező?” Az üres papírlapok késztetést jelentenek arra, hogy a témával 
kapcsolatos korábbi tudásukat felhasználva olyan tényezőket is felhasználjanak, 
amelyekre mi nem is gondoltunk. Az egyik csoport, miután hallott egy nagypa-
páról, akinek rossz emlékei voltak a bányászok sztrájkjáról, úgy gondolta, hogy 
ezzel kezdeniük kell valamit, és felírták az egyik üres cetlire. Egy másik csoport 
arra használta az újságcikket, hogy a kormányzat és az ágazat kapcsolatát jobban 
feltárják.

Ennél a feladatnál nagyon lényeges, hogy folyamatosan körbejárjunk a te-
remben, és a magyarázatok továbbfejlesztésére bátorítsuk a diákokat. Gyakran 
nincs többre szükség, mint felolvasni egy-egy rövidke magyarázatot, majd meg-
kérdezni: „Miért?”.

Az osztályozás egyike 
a legfontosabb „nagy 
koncepciók”-nak, amely 
információfeldolgozási 
folyamat részeként a Brit 
Nemzeti Tanterv teszt jei-
nek teljesítését szolgálja.

Mindez a tudásmegerő sí-
tés szép példája, amely a 
diákokat az egyeditől az 
általánosig, az ismerttől 
az ismeretlenig vezeti.
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A tapasztalatok megvitatása

Ennek során arra koncentráltunk, hogy a feladat miként járulhat hozzá ahhoz, 
hogy jobb magyarázatokat tudjanak adni. Néhány érdekes következtetésre ju-
tottunk, például:

• a feladat segíthet abban, hogy a diákok logikus sorrendbe rendezzék a gon-
dolataikat;

• arra készteti őket, hogy kapcsolatokat keressenek ott is, ahol elsőre esetleg 
nem is gondoltak volna ilyesmire;

• a feladat rávilágít arra, hogy egyes tényezők fontosabbak, mint mások;
• a feltártakon kívül lehetségesek olyan okok is, amelyeket nem értünk vagy 

nem ismerünk. Például az egyik csoport „tudta”, hogy a kormányzat „utál-
ta” a bányászokat, de nem tudta ennek az okát;

• a töprengés, elmélkedés gyakran eredményes lehet. Éppen ezért többnyire 
azt kérdezem, „Mi lehet…”, nem pedig „Mi az, ami…” – ezzel is csökkente-
ni szeretném az attól való félelmet, hogy esetleg valamit „rosszul” értelmez-
nek. Jó érzés, ha valamire magától jön rá az ember.

Ellenőrzés

Az óra hátralévő 10 percében arra kértem a diákokat, hogy vázolják fel a bányá-
szat hanyatlásának magyarázatát a következő mondattal kezdve: „Az északkelet-
angliai szénbányászat visszaesésének okai nem olyan egyszerűek, mint az elsőre 
tűnik, mivel…” (Ezt próbáljuk ki más témákban is!)

Gyengébb képességű csoportoknál érdemes részletesebb vázlatot megadnunk 
a válaszadáshoz:

… fő oka van annak, hogy a bányászat visszaesett. Az első, hogy…. – és így 
tovább.

Az első ok azért alakult ki, mert…. , ami azt jelentette, hogy… – és így tovább, 
minél több olyan kifejezéssel mint a mert; ezért; azért, mert.

A feladat jó továbbfejlesztése lehet, ha a nyertesekkel és vesztesekkel 
kapcsolatos, „Mi történik akkor, ha…” kezdetű kérdéseket teszünk fel, például:

Mi történik akkor, ha Nyertesek Vesztesek

• a kormányzat 
támogatásokat 
folyósít?

• más országok kor-
mányai csökkentik 
a támogatásokat?

• a mérnökök 
 „tisztaégésű” 
 szénerőműveket 
fejlesztenek ki?

• Egyes bányákat 
bezárnak, de 
néhány továbbra is 
üzemben marad?

És mire észbe kapnánk, már mélyen a brit nemzeti tanterv 4. képzési szakaszá-
ban, az állampolgári ismereteknél tartunk (DfEE, 1999, 15. oldal).

A mintafeladat szembesíti 
a diákokat azokkal az 
egyes családokban erősen 
meggyökerezett véle mé-
nyekkel, miszerint pél-
dául a bányabezárások 
Margaret Thatcher 
hibája volt, vagy éppen 
ellenkezőleg, a bányászok 
harciassága volt a kiváltó 
ok. Azaz egy értelmezési 
(kogitív) konfl iktus megy 
végbe a megoldás során.

A gondolkodásra tanítás 
során a tanárok kérdezési 
stílusa megváltozik. 
Keve sebb zárt, ismeret-
felidézésre irányuló 
 kérdést tesznek fel, 
és egyre inkább nyílt, 
gondolkod tató kérdéseket 
fogalmaz nak meg, 
amelyek közép pontjában 
a magyarázat keresés áll. 
Ezt példázza „Duncan” 
rejtélyt feldolgozó órája, 
amely a brit nemzeti 
alaptanterv 3. képzési 
szakaszához tartozó 
videofelvételen látható.

Ez arra jelent példát, 
amikor a diákok a meg-
lévő ismereteik és az 
éppen feltárt összefüg-
gések alapján tesznek 
előrejelzéseket. Ez maga-
sabb rendű gondolkodást 
kíván meg.
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Mélyülni látszik a brit szénbányászat 
válsága: a RJB Bányavállalat, az or-
szág legjelentősebb mélyművelésű 
és külszíni széntermelője aggasztó 
híreket közölt a várható nyereségé-
vel kapcsolatban. A RJB, amely 
1994-ben átvette a British Coaltól az 
angliai bányák nagy részét, a tavalyi 
nyereségének kevesebb mint a ne-
gyedére számít idén.

Az RJB nehezen veszi fel a ver-
senyt a külföldről érkező importtal, 
ráadásul fő vásárlói, a nagy- britanniai 
áramtermelő vállalatok az utóbbi idő-
ben más nyersanyagok – különösen 
a kevesebb üvegházhatású gázt ki-
bocsátó földgáz – felé fordultak.

Az angol font magas árfolyama 
túl drágává teszi külföldön az angol 
szenet, míg az importot olcsóbbá 
 teszi. Nagy-Britanniában átlagosan 
28 font a tonnánkénti termelési költ-
ség, szemben az Egyesült Államok-
beli 6 fonttal.

A brit szénbányászat több mint 
60%-át ellenőrző RJB jelenleg egy 
olasz üzletemberrel tárgyal a nort-
hum berlandi Ellington szénbánya 
eladásáról, amelyet a várakozások 
szerint februárban bezárnak, ameny-
nyiben nem sikerült befektetőt találni. 
Ellington az utolsó működő bánya 
északkeleten.

A kormány 70 millió fontos segítség-
gel tervezi megmenteni a bezárások-
tól a gyengélkedő brit szénbányá-
szatot, miután az RJB a jelentések 
szerint tavaly decemberben 130 mil-
liós veszteséget volt kénytelen el-
könyvelni – szemben az 1998-as 
40,1 millió fontos nyereséggel.

A kormány és a bányatulajdono-
sok most a brüsszeli Európai Bizott-
ság engedélyére várnak, hogy enge-
délyezze a támogatás folyósítását.

A bányász szakszervezetek és az 
RJB vezetői arra figyelmeztetnek, 
hogy Nagy-Britannia túlságosan is a 
földgáztól és az atomenergiától füg-
gővé válik. Az RJB állításai szerint 13 

mélyművelésű bányájuk a német-
országi költségek harmadával, míg 
az olasz szénbányák egyötödével 
működik. Ráadásul mindkét ország-
ban a kormány jelentős támogatást 
nyújt az ágazatnak.

Az RJB Bányavállalat részéről Mr. 
Budge a következőket mondta: „Ne-
vetséges lenne elveszíteni a hazai 
álláshelyeket, miközben az európai 
országok jelentős támogatásokkal 
őrzik meg a sajátjaikat.” A vállalat 
ígéretei szerint mind a 13 bányájukat 
üzemben tartják, amennyiben meg-
kapják a kért támogatást. Amennyi-
ben nem, akkor bezárják az ellingtoni 
bányát északkeleten.

Nyereségességi problémák a szénbányászatban

Kormányzati mentőöv a szénbányászatnak

4. segédanyag

North-East Echo, 1999. november 16.

North-East Echo, 2000. április 6.
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A mélyművelésű szénbányászat visszaesése

5. segédanyag

Szénfelhasználás
Alternatív 

energiahordozók

Szénkészletek 
(mennyi szén maradt a föld alatt)

A szén ára

Környezeti hatások Gépesítés

Az egy munkásra / műszakra eső 
termelés növekedése

Geológiai adottságok

Munkaerőköltségek 
(a bányászatok fi zetése)

A külföldi olcsó szén 
 elérhetővé  válása

Beruházás új gépekbe A nehézipar visszaesése

Veszélyes 
munkakörülmények

Kormányzati 
támogatások
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Fogalomtérképek
3. mintafeladat

A Három Szurdok-gát 
– katasztrófa, vagy a 
katasztrófa megelőzése?

Háttér

Az emberi tevékenység hatása a természetre és az ehhez kapcsolódó társadalmi 
és gazdasági változások bemutatása a földrajz tanításának központi elemei. 
A völgyzárógát-építések különösen alkalmasak arra, hogy egymással vetélkedő 
érveket és nézőpontokat ütköztessünk, így nagyon jó, döntéshozatalról szóló 
feladatok alapozhatók rájuk. Emellett arra ösztönöznek, hogy fi gyelembe vegyük 
a rövid, közép- és hosszú távú hatásokat a helyi szinttől egészen akár a globálisig 
– mint ahogy ez ebben az esetben is történt. A mintafeladat ugyanolyan jól 
felhasználható az energiatermelésről és -felhasználásról, a felszínformák keze-
léséről, a fejlődésről vagy a természeti kockázatokról szóló órákon, de a rugal-
massága miatt akár összegző órán is alkalmazható. A feladatot kipróbáló tizen-
kettedikes osztály már jól ismerte a folyórendszereket és a vízgyűjtők kezelésének 
kérdéseit, míg a fejlődéssel és a trópusi mezőgazdasággal kapcsolatos témákat 
az érettségi előkészítőn tanultakra alapoztam.

A mintafeladat egy, az emelt szintű érettségire felkészítő gyakorlásként szü-
letett, amelyet 40 perces órán próbáltunk ki, körülbelül egy hónappal a nyári 
vizsgák előtt. A 12 fős osztály felének a Jangce Yichang feletti szakaszán létre-
hozott Három Szurdok víztározó mellett kellett érvelnie, míg a másik felének 
ellene. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a csoportokon belüli 
együttműködés, különböző szerepeket osztottam ki, mint például „ipari beruhá-
zó”, „mezőgazdasági termelő” stb. A feladat felvezetésekor felhívtam arra a diá-
kok fi gyelmét, hogy próbálják kitalálni a másik oldal érveit is. Azért, hogy jobban 
átlássuk a különböző okokat és hatásokat, úgy döntöttünk, hogy Fogalomtér-
képet használunk az esettanulmány értelmezéséhez. A csoport már többször 
találkozott a módszerrel, így tettem egy próbát, és rájuk bíztam, keressenek leg-
alább 10, de legfeljebb 15 tényezőt (vagy fogalmat), és írják ezeket ők a papír-
lapokra. Úgy tűnt, tetszik nekik az az ötlet, hogy részt vegyenek egy olyan feladat 
kidolgozásában, amit aztán később mások is használnak majd. Az óra eredménye 
ez a fejezet – csak kisebb módosításokat végeztem el: néhány, a fogalmakat 
tisztázó tényt kirostáltam. Érdemes ezeket a fogalmakat (6. segédanyag) hasz-
nálni, hacsak az osztály, amellyel dolgozunk, nem rendelkezik tapasztalatokkal 
a fogalmak és tényezők önálló feltárása terén.

Előkészületek

Az újságkivágások (7. segédanyag), amelyek a The China Daily című napilapból 
származtak, igen részletesen bemutatták a 2000 júliusában történt áradásokat. 
Ezeket mind lefénymásoltam. A tankönyvet (Guiness és Nagel, 1999) segéd-
anyagként használtuk.

Bár nem emelt szintű érettségire készülőknek szánták, a Channel 4 Változó 
Kína: A Három Szurdok projekt című összeállítása kiváló bevezetést jelent a 
témához. Az áradások által érintettekkel készített interjúk segítenek az érzelmi 
azonosulásban, és a bemutatott látványos tájak és folyamatok lenyűgözik a diá-
kokat. A környezeti problémákat az évi 10%-os, főleg iparon alapuló gazdasági 
növekedés, az ehhez párosuló egyre növekvő energiaéhség és az egyre növekvő 
népesség fényében kell értelmezniük. Rengeteg segédanyag elérhető a kínai gaz-
dasági csodával kapcsolatban, amelyeket szintén kioszthatunk az óra elején, il-
letve érdemes egy, az éghajlati adatokat tartalmazó atlaszt is biztosítanunk a 
tanulóknak – segíti a tájékozódásukat és térben el tudják helyezni a folyamato-
kat. Ha a feladatot jobb képességű, vagy emelt szintű érettségire készülő diákok-
kal végezzük, a Geo-factfi le 110 című kiadvány különösen hasznos lehet.

Az ehhez hasonló témák 
szorosan összefüggenek 
a Tervezéssel mint „nagy 
koncepció”-val. Kulcs-
fontosságú, hogy a diákok 
fel tudják mérni, hogy 
a döntéseknek földrajzi 
következményei vannak, 
és befolyásolják, milyen 
lesz a világunk a jövőben.

Az önállóbb tanulók 
termé szetesen akár ma-
guknak is kitalál hat nak 
a téma szempontjából 
releváns szerepeket.

Általában minél inkább 
hatunk az érzékszervekre 
és az érzelmekre, annál 
hatásosabb lesz a tanu-
lási élmény.

A Curriculum Press 
kiadványa (Birmingham, 
The Big Peg, Vyse Street. 
Telefonszám:
0121 248 3510).
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A felhasznált eszközök és segédanyagok hasonlóak voltak, mint a másik két 
mintafeladaté, azzal a kivétellel, hogy ezúttal 12 üres cetlit osztottam ki. A diákok 
felírhatták azokat a fogalmakat, amelyek szerintük lényegesek lehetnek a gát 
melletti, illetve elleni érvelésben. Azonban ha úgy gondoljuk, akár a 6. segéd-
anyagban szereplő fogalmakat is használhatjuk: ha így döntünk, akkor minden 
csoport számára készítsünk egy-egy másolatot az oldalról, vagdossuk szét a fo-
galmakat, és tegyük őket borítékba.

Bevezetés

Azzal kezdtem, hogy megkértem a diákokat, idézzék fel, mit tanultak az Asszu-
áni-gátról a korábbi tanulmányaikban. Elégedett voltam a válaszaikkal: egyér-
telműen fel tudták idézni, miért épült a gát, illetve, milyen gazdasági, társadalmi 
és környezeti hatásai voltak – ugyanakkor elfeledkeztek arról, hogy milyen je-
lentősége volt a folyó alsóbb szakaszain élő farmerek számára a Nasszer-tóban 
lerakódó iszapnak. Elmondtam, hogy a következő esettanulmány sok hasonló-
ságot mutat majd az Asszuáni-gáttal, de számos új, mérlegelésre érdemes dolgot 
is találnak majd benne. Amikor elkészül majd, ez lesz a világ legnagyobb völgy-
záró gátja. A diákok már tisztában voltak az óra céljával és a Fogalomtérképek 
jelentőségével.

Utasítások

• Osszuk a diákokat 3-4 fős csoportokra.
• Osszuk ki az újságkivágásokat (7. segédanyag), és adjunk időt az elolvasá-

sukra.
• Közösen gondoljuk végig, milyen alternatívái lehetnek a völgyzáró gát épí-

tésének.
• Nézzük meg a Három Szurdok-gát videót, és jegyezzünk le minden ténye-

zőt, amely fontos lehet a gát melletti és az az elleni érvelésben.
• A felvétel megtekintése után kérjük meg a diákokat, jegyezzék le a gát épí-

tése mellett és ellene szóló tényezőket. Ne írjanak többet négy szónál, kü-
lönben „túl sokat mondanak”. Írjuk fel a tényezőket az üres papírlapokra.

• Terítsék szét a papírlapokat a kartonpapíron, és ragasszák rá azokat.
• Vonallal kapcsolják össze az összefüggő fogalmakat és a vonalra írva fejtsék 

ki a köztük fennálló kapcsolat lényegét.

A feladat irányítása

Minden rendben ment egészen addig, amíg a diákok el nem kezdték megbeszél-
ni, miket írjanak fel a papírlapokra. Éles vita bontakozott ki arról, mi a különb-
ség a tény, a tényező és a fogalom között. Ekkor közbeavatkoztam, és azt mond-
tam, írjanak le mindent, amiről úgy gondolják, hogy fi gyelembe kellene venniük, 
ha ők lennének a döntéshozók – ez megoldotta a problémát. Hamarosan újabb 
adatokra volt szükségük, így felhívtam a fi gyelmüket a tankönyv ide vonatkozó 
fejezetére és az atlaszra.

Gyorsan eltelt az idő, és távol kerültünk a tervezett vitától. Az óra végén 
megegyeztünk abban, hogy több időt töltünk az esettanulmány értelmezésével, 
és mindenki írásban ad választ a mintafeladat címében feltett kérdésre. Szá-
momra az volt a legfontosabb, hogy a vitában feltártuk és alkalmaztuk a külön-
böző érveket. Az egyik lány megkérdezte, hogy vajon él-e annyi ember a kör-

Mindez a korábbi tudás 
aktiválása, ami segíti 
a tudáselemek átadását.

Bár a földrajzban gyak-
ran egymás szinonimái-
ként használjuk a kifeje-
zéseket, a külön böző 
tudományterülete ken 
másképpen értelmezik 
őket.
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nyéken, hogy ezt a rengeteg elektromos áramot felhasználják, illetve, ha az ott 
élők annyira szegények, akkor egyáltalán mire használnák az áramot? Másva-
laki felvetette, hogy a gazdáknak szükségük lenne a termékeny iszapra a termő-
föld feljavítására. Az egyik fi ú pedig azon csodálkozott, hogy miért is jelent 
problémát az áradás, amikor a farmerek úgyis rendszeresen elárasztják a föld-
jeiket. Ezek a felvetések jelezték számomra, hogy megkérdőjelezik az alapfelte-
véseket (azaz, hogy az áradás rossz dolog), és új megközelítésekre töreksze-
nek.

A csoportmunka során azt tapasztaltam, hogy rendkívül szerteágazóak vol-
tak a diákok ötletei, ezért javasoltam, hogy az áttekinthetőség érdekében 
 rendezzék táblázatba a gondolataikat. Az nyilvánvaló volt számomra, hogy ki-
válóan képesek a fogalmakat tematikusan csoportosítani (mezőgazdaság, tele-
pülések, közlekedés, stb.), ugyanakkor némi útmutatásra volt szükségük ahhoz, 
hogy a gátat és következményeit különböző idő- és térbeli léptékekben értel-
mezzék.

Rövid távú Középtávú Hosszú távú

Helyi

Regionális/országos

Globális

A táblázatot átalakíthatjuk az oszlopok vagy sorok elejére beillesztve a társadal-
mi, természeti, gazdasági tényezőket.

A tapasztalatok megvitatása

Ezt a részt rövidre fogtuk az óra végén. Arra voltam kíváncsi, hogyan jutottak el 
addig, hogy mit (mely fogalmakat) írjanak a papírszeletekre. A csoport egyetér-
tett abban, hogy nem volt könnyű féken tartani a fogalmak számát, hiszen úgy 
tűnt, mintha minden egyes új információmorzsa új szempontokat vetett volna 
fel! Néhány lány úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy egy „miniosztályozást” 
végeztek (lásd Gondolkodtató földrajz I. kötet Osztályozás), például a halálos 
áldozatokat, az étel elpusztulását és a házakban esett károkat „árvízhez kapcso-
lódó veszélyekként” csoportosították.

Záró gondolatok

Tévesen úgy gondoltam, hogy mivel az osztály már találkozott a Fogalomtér-
képekkel, képesek lesznek önállóan is azonosítani a fogalmakat. Valójában 
szükségük volt némi szemléltetésre, hogy tisztázzuk, pontosan mit várok tőlük.

A feladat, kisebb változtatásokkal más gátépítések vizsgálatára is alkalmaz-
ható, akár fi atalabb diákokkal is.

Az idősebbekkel internetes kereséssel is ötvözhetjük a feladatot – azaz meg-
kérhetjük a diákokat, keressenek rá a Három Szurdok-gát Kína kifejezésre. Így 
rengeteg internetes oldalt kapunk, amelyek többé-kevésbé nyíltan foglalkoznak 
a fontos tényezőkkel. Ugyanakkor fi gyelmeztessük a diákokat, hogy kerüljék a 
túl bonyolult nyelvezetű oldalakat!

A sikeres gondolkodásra 
tanító óra jele, ha a diá-
kok saját maguk tesznek 
fel kérdéseket. Ebben az 
esetben egyértelmű, hogy 
kezdik megérteni a gaz da-
sági és természeti 
rendszerek közötti kap cso-
latokat, kölcsönhatásokat.

Itt egy, a megerősítést 
célzó módszert 
használunk.

Néhány évnyi gondol-
kodásra tanítás után 
elvárható a diákoktól, 
hogy maguktól is 
felhasználják a korábban 
tanult módszereket 
− a tapasztalatok meg-
vitatásának eredménye-
képpen elég magabiztossá 
válnak ahhoz, hogy új 
helyzetekben is alkal maz-
zák ezeket. Ez a gondol-
ko dásra tanítás egyik fő 
célja.

Fogalomtérképek
3. mintafeladat

A Három Szurdok-gát 
– katasztrófa, vagy a 
katasztrófa megelőzése?
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Három Szurdok

6. segédanyag
Fogalomtérképek
3. mintafeladat

A Három Szurdok-gát 
– katasztrófa, vagy a 
katasztrófa megelőzése?

Árvízveszély Vándorlás

Halászat Mezőgazdaság

Ipari fejlődés Elektromos áram

Monszun éghajlat Feltöltődés

Szállítás és hírközlés Népességnövekedés

Költségek Turizmus

Globális felmelegedés
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Fogalomtérképek
3. mintafeladat

A Három Szurdok-gát 
– katasztrófa, vagy a 
katasztrófa megelőzése?

Három tartományban 
 hirdettek  szükségállapotot 

a  Jangce  mentén, 250  halott.

China Reporter, 2000. 7. 21.

China Reporter, 2000. 7. 21.

Tovább emelkedik a vízszint

Kína három keleti tartományában tegnap szük-

ségállapotot hirdettek, mert az áradások követ-

keztében a vízszint tovább növekszik, megha-

ladva a biztonságos szintet. Az ár a Jangce 

középső és alsó szakaszai mentén fekvő tarto-

mányokat fenyegeti.

Rendkívüli szabályozás

Az Árvízvédelmi törvény alapján a helyi árvíz-

védelmi szervek elszállíthatják az utakról és 

hidakról az akadályt jelentő tárgyakat, felhasz-

nálhatják a rendelkezésre álló anyagokat, jár-

műveket és munkaerőt, átvehetik az irányítást 

a kommunikációs eszközök felett, és jogosultak 

az árvízvédelmi eszközök elosztására és irá-

nyítására.

China Reporter, 2000. 7. 21.

A java még csak most  következik
Egyre súlyosabb az árvízi helyzet a Jangce kö-zépső szakaszain Jiangxi, Hubei és Hunan tar-tományokban, ahol a Jangce vízszintje a június végi heves esőzések következtében 20 napja meghaladja a biztonságos szintet.A Jangce Vízügyi Bizottság szerint az év-szak eddig legnagyobb árhulláma tegnap dél-után érte el Yichang-ot 53,3 méteres vízszinttel. A várakozások szerint Vuhant pénteken éri el az árhullám.

China Reporter, 2000. 7. 21.

60 millió helyi élete van veszélyben – ez több mint 
az Egyesült Királyság teljes lakossága. Már ki is 
telepítettek 1 millió 840 ezer főt.

Eddig 3,5 millió hektárnyi mezőgazdasági terü-
letet öntött el a víz, és 660 ezer hektáron pusztult 
el a termés. Körülbelül 2 millió ház pusztult el vagy 
nagymértékben károsodott. A becslések szerint 
eddig mintegy 2,4 milliárd font kár keletkezett.

Tegnap reggel 8 óráig Hubei-ben a Paizhouwan 
Árvízlevezető Zónából több mint 20 ezer lakost 
telepítettek ki, hogy felkészüljenek az áradó folyó 
vizének esetleges elterelésére. A hatóságok to-
vábbi 57 ezer lakos kitelepítését tervezik Jiayu 
megyéből, hogy megóvhassák a folyó alsóbb 
szakaszának nagyvárosait a lefelé haladó árhul-
lámtól.

Kitelepítés

7. segédanyag
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Értékelés

Ha elfogadjuk, hogy a megértés azon alapul, hogy képesek vagyunk-e új ötletek-
kel összekapcsolni a tudásunkat és a tapasztalatainkat, akkor a Fogalomtér-
képek alkalmasak arra, hogy vizuális formában mutassák be, a diákok hogyan 
értelmezik a folyamatokat, jelenségeket. Persze igaz, hogy nem mindent mutat-
nak meg abból, amit megértettek és értelmeztek, de ez igaz a feleltetésre, az 
elemző feladatokra vagy a dolgozatokra is! A vizsgákon elbuknak a diákok, ha 
nem írják le, hogyan értelmezik a folyamatokat. Gyakran szükséges, hogy fi gyel-
meztessük őket arra, jegyezzék fel a magyarázatokat az egyes összefüggésekkel 
kapcsolatban. Tartsuk észben az olyan kifejezéseket, mint „Ez ehhez kapcsoló-
dik; ez azt okozza; ez befolyásolja azt, mert…”

A diákok munkáját szemlélve hamar rájövünk, miért nem lehet megítélni 
az értelmezésüket csupán a feltárt kapcsolatok száma alapján. Jelentős minő-
ségbeli különbségek lehetnek közöttük az általánosíthatóságuk, elvontságuk 
vagy az előfeltételeik alapján. A 8. segédanyag segít a minőségi különbségek 
feltárásában, és hogy ezek hogyan viszonyulnak a brit nemzeti tanterv által 
meghatározott szintekhez. Egyszerűen csak rendeljük ezekhez az osztályza-
tokat.

Mindez egybecseng 
a Bevezetésben kifejtett 
álláspontunkkal, mi-
szerint a Gondol kodtató 
földrajz feladatainak 
célja a teljesítmény 
javítása. A legtöbb 
módszer felhasználható 
az informális értékelés 
során, de például ez 
a feladat a formális 
értékelésben is.

Fogalomtérképek
3. mintafeladat

A Három Szurdok-gát 
– katasztrófa, vagy a 
katasztrófa megelőzése?
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Értékelési szempontok a feladathoz Kapcsolódás a tantervi szintekhez

A feltárt összefüggések egyszerű, leíró jellegű kapcsolatokon 
alapulnak, és általában az „X-nek előfeltétele Y” sémát követik. 
Néhány összefüggés téves, nem megfelelő, vagy túlságosan fe-
lületes. A legtöbb esetben viszonylag kevés kapcsolatot határoz-
nak meg a diákok.

A diákok vélhetően a 4. szintnek megfele-
lően teljesítenek. Kezdenek képessé válni a 
földrajzi mintázatok leírására. Emellett fel-
ismerik és leírják a természeti és társadalmi 
folyamatokat is.

A leírások helyesek, de nem túl részletesek. A feltárt összefüg-
gések azt mutatják, hogy a diák érti, de többnyire egyszerű kap-
csolatokként írja le őket, amit az is mutat, hogy gyakran hasz-
nálja az olyan kifejezéseket, mint „nincs”; „ez egyenlő azzal”; 
„azt jelenti, hogy”, például:

„A gyors reakció egyenlő azzal, hogy életeket mentünk meg.”

„Nincs elég pénz a közlekedés fejlesztésére.” 

Ha a „mert” kifejezést gyakrabban használják, az arra utal, 
hogy egyre inkább a magyarázatra törekednek a diákok, példa 
erre a következő mondat:

„Sok ember halt meg, mert a rossz minőségű épületek össze-
dőltek.”

Bár minden tényező kapcsán elvárható, hogy legalább egy kap-
csolatot feltárjanak, ha kapcsolatok növekvő száma − egészen 
addig, amíg minden tényező két vagy több kapcsolódással ren-
delkezik − a mélyebb összefüggések megértésére utal.

Az 5. szinten a diákok többféle természe-
ti és társadalmi folyamatot képesek leírni, 
és kezdenek képessé válni ezek magyará-
zatára.

A 6. szinten a diákok többféle természe-
ti és társadalmi folyamatot képesek megma-
gyarázni. 

Felismerik a folyamatok közötti összefüg-
géseket.

A leírások részletesebbek, és a helyszínre jellemző, egyedi jel-
legzetességeket is tartalmaznak. A feltárt összefüggések kifi no-
mult, összetett kapcsolatokat jeleznek, például:

„Ha az embereknek több pénzük van, jobb minőségű épületeket 
tudnak építeni, így kevesebb ház fog összedőlni.”

Jellemző az elméletalkotás, például:

„Ha tisztában lettek volna azzal, hogy hol a legsúlyosabb a 
helyzet, oda mentek volna először.”

és az állítások minősítése, például:

„A jó tervezésnek és erős épületeknek köszönhetően nem sokan 
haltak meg, bár sokan megsérültek.”

Ebben az esetben a diákok teljesítménye a 7. 
és 8. szint néhány jellegzetességét mutatja.

A 7. szinten a diákok képesek leírni a 
természeti és társadalmi folyamatok közötti 
és az azokon belüli kölcsönhatásokat. Emel-
lett a megoldásaik arra is kitérnek, hogy a 
kölcsönhatások miként alkotnak földrajzi 
mintázatokat.

Amennyiben a diákok már magyará-
zato kat is adnak a természeti és társadalmi 
folyamatokon belüli, és az azok közötti köl-
csönhatásokra, teljesítményük inkább a 8. 
szintnek megfelelő sajátosságokat mutatja. 
Képesek felismerni a (természeti) folyama-
tok okait és következményeit.

Komplex, összetett összefüggéseket tár fel a diák. A részleteket 
beépíti a magyarázatokba, és esetleg saját tapasztalatait és ko-
rábbi ismereteit is beépíti a következtetéseibe, például:

„A nyomornegyedek viskóit gyakran alacsony jövedelmű em-
berek építik rossz minőségű alapanyagokból, és az épületek 
nem felelnek meg a szabályozásoknak. Előfordul, hogy a leg-
rosszabb földterületeken épülnek, amely túl meredek lehet, ami 
a földcsuszamlások veszélyét hordozza magában – mint ahogy 
az Mexikóváros közelében is megfi gyelhető. De az is lehet, hogy 
túlságosan mélyen fekvő területen találhatóak, és gátszakadás 
esetén elönti őket az ár, mint az Észak-Indiában történt.”

A diákok kivételes teljesítményt nyújta-
nak, amelynek során magyarázatokat adnak 
a társadalmi és természeti folyamatok közöt-
ti komplex kölcsönhatásokra, egyidejűleg 
akár többféle tényezőt is fi gyelembe véve. A 
tényezők széles körét felhasználva magyaráz-
zák és előrejelzik az idő előrehaladtával be-
következő változásokat (azaz az okokat és 
következményeket).

SCAA 1996 nyomán

Értékelési szempontok – 8. segédanyag
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A Fogalomtérképek hasznos értékelési eszközök, hiszen egyszerűen és 
gyorsan informálják a tanárt arról, hogy a diákok a fogalmak megértésének me-
lyik elemét nem értik, vagy éppen értik félre. Ennek alapján az óra végén vagy a 
következő órán újra áttekinthetők a felvetett elképzelések.
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Mi fog történni?

Logikai alapok

Az „A Question of Sport” című brit televíziós vetélkedőben látható „Mi történt 
ezután?” típusú játék azért is nagyon szórakoztató, mert tulajdonképpen mind-
egy, hogy az adott feladatban szereplő sportágat a néző jól ismeri-e avagy nem. 
Némi meglévő tudás ugyan segíthet leszűkíteni az események lehetséges forga-
tókönyveit, de a néző lényegében megfi gyelőképességére hagyatkozva, az ese-
mények sorának tanulmányozásával és értelmezésével is következtethet a befe-
jezés mikéntjére. Az ily módon történő jövőre vonatkozó következtetéseket 
tartalmazó prediktív elemzés a földrajz tanítása során is felettébb hatékony esz-
köz lehet.

A vizuális információk elárasztották napjainkra a földrajzot csakúgy, mint a 
tanulók iskolán kívüli mindennapjait. Hiba lenne feltételeznünk, hogy tudják 
hogyan értelmezzék amit látnak. Miként az írni-olvasni tudás is több a szavak 
egyszerű felismerésénél, a vizuális kommunikációnak is lényegi eleme annak 
megértése, hogyan „olvassuk” (kérdezzük, elemezzük és értelmezzük) a képeket, 
jelen esetben a mozgóképeket. A televízió igen értékes másodlagos információ-
forrás lehet a tanulás során, ilyen irányú használatára azonban meg kell taníta-
nunk a diákokat (brit Nemzeti Tanterv, 3. oktatási szakasz 2d). A hatékony fel-
készítéshez azonban először arra kell őket megtanítani, hogy kellő kritikával 
kezeljék a látottakat és hallottakat, összefüggéseket ismerjenek fel meglévő tu-
dásuk alapján, és hogy képesek legyenek mindezek segítségével hipotézisek fel-
állítására.

A videofi lmek függetlenül attól, hogy közszolgálati vagy kereskedelmi célzat-
tal készültek, általában jól defi niálható elemekre bonthatók. Nem feltétlenül az 
alábbi sorrendben, de: felvázolják az események hátterét; azonosítják és meg-
magyarázzák a folyamatokat, problémákat és főbb kérdéseket; mérlegelik a vá-
laszokat; végül bemutatják a következményeket, vagy értékelik a lehetséges al-
ternatívákat. A fenti elemeknek sajátos, a földrajzban is hasznosítható tartalmuk 
lehet, amelyeket a földrajz egyes „nagy koncepcióin” keresztül − a társadalmi 
egyenlőtlenség vagy az ok és okozat viszonya − érthetünk meg igazán.

A videofi lmek használata lehet túlzott („Tanár úr, unjuk már a fi lmeket”) de 
esetleges is („Tanárnő, miért nézzük ezt most?). A tanulási folyamatot és ezzel 
együtt a vizuális élmények befogadását gátolhatja, ha olyan sok kérdést teszünk 
fel a fi lm során, hogy a tanulók nem tudják követni a képi anyagot, s csak a 
hanganyagra hagyatkozhatnak. Unalmat válthat ki bennük emellett a feladatok 
ismétlődése, de saját passzív szerepük is. A tanulóknak aktívan kell részt ven-
niük a fi lmnézésben.

A Mi fog történni? olyan tanítási módszer, amely épít a látás és a hallás 
utáni tanulás képességeire, ezáltal sok tanuló kedvét leli benne. Nem barkóba 
játék, hanem komoly kognitív kihívás. Alkalmazásakor a tanulóknak egy gondo-
san kiválasztott fi lmrészletet kell megnézniük, majd a látottak és hallottak alap-
ján, azokat értelmezve, valamint meglévő ismereteiket és tapasztalataikat fel-
használva kell megjósolniuk, hogyan folytatódik a fi lm. A feladat hosszan tartó 
vitákat provokálhat. Az eltérő tényezők közötti összefüggések feltárhatók, ami-
nek a folyamatát a tapasztalatok megvitatásakor vagy az ellenőrzéskor 
elemezzük részletesen. A kigondolt folytatást meg is kell indokolni, így a tanulók 
az értelmezésre és az értékelésre egyaránt késztetve vannak:

A Gondolkodtató földrajz 
jól illeszkedik az állam-
polgári ismeretek tárgy-
köréhez, nem kis mér-
tékben azért, mert a 
vizuális média eszközeivel 
elemzi korunk aktuális 
témáit.

A hipotézisek alapján 
történő előrejelzés vagy 
trendelemzés, valamint 
az ezeket alátámasztó 
bizonyítékok meghatáro-
zása jól defi niált célként 
jelenik meg az érettségi 
tananyagában.
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• A diákok aktívan fi gyelik és hallgatják a videofi lmet. A passzív jegyzetelés 
helyett kritikusan és adott céllal nézik a fi lmet.

• Az események továbbgondolása  feltételezi, hogy a tanulók információkat 
gyűjtenek, felállítják az események logikus sorrendjét és mindezekből kö-
vetkeztetéseket vonnak le. A sorba rendezés önmagában is magasabb ren-
dű gondolkodási képesség (Fisher, 1990).

• Tanítás-módszertani szempontból rokon az ok-okozati összefüggések vizs-
gálatával, amely a földrajz egyik „nagy koncepciója”.

• A legtöbb tanuló kedvét leli benne, mivel sem az olvasás, sem az írás nem 
cél vagy kimenet a feladat során.

• A Mi fog történni? a földrajzi vizsgálódás egyik fontos formája (Butt, 
1991).

• Csoportos tevékenység lévén épít az egyének eltérő audiovizuális képessé-
geire és memóriájára, valamint a meglévő tudás kölcsönös megosztására.

Ha az alábbiakban elemzett videofi lmek nem elérhetőek, számos más fi lm is 
alkalmas lehet a feladat elvégzésére.
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Videofi lm: Aszály a földeken (Drought on the Land),
forrás: a BBC Brazíliáról szóló sorozata

Háttér

A fi lm még talán azokból az időkből származik, amikor a színes televíziót felta-
lálták, mégis olyan átütő erővel képes bemutatni a hely szellemét, megragadni 
az érzelmeket és a valós élethelyzeteken keresztül megmutatkozó migrációs 
 tényezőket, hogy mindmáig klasszikusnak tekinthető. A felvetett kérdések időt-
lenek; a dilemmák erősen emberközpontúak, bár még így is könnyen általáno-
síthatóak; a választások nehezek és bizonytalanok; a környezet kemény és kímé-
letlen. Szinte érezhetően árad a forróság a képernyőn keresztül. Mint a sorozat 
többi részében is, a 2000-es kivételével, több szálon futó, emberi életeket bemu-
tató történeteket láthatunk, melyek mindegyike egy nagy, kimondatlan, de min-
denütt ott lebegő kérdést szegez nekünk: „Vajon mit tartogat a jövő?”.

Ezt a videofi lmet a népesség témakörben használtam fel (brit Nemzeti Tan-
terv, 3. oktatási szakasz, 6f-g és 6i). A városfejlődési folyamatok Sao Paolo pél-
dáján történő kétheti tanulmányozását követően, a nyomornegyedek kialakulá-
sát és növekedését érintve, a fi gyelem a vidéki Brazília felé terelődött, ahol a 
vonzerők és taszító erők hatását vizsgáltuk.

A fi lmet mindegyik kilencedikes osztálynak bemutattam. Az osztályokba a 
diákokat a matematika eredményeik alapján osztották be. Képességeiket tekint-
ve, már ami a földrajzot illeti, igen vegyes képet mutattak. A kevésbé tehetséges 
tanulók nagyon sokat profi táltak a feladat során. Írási és olvasási készségük ese-
tenként igen rossz, ezért nagyon jól fogadták a feladatot, különösen amikor ki-
derült, hogy nem kell sokat írniuk! A Mi fog történni módszere a teljes kész-
ségspektrumban jól alkalmazható. Ez a mintafeladat egy közepes képességű 
osztály esetét mutatja be, ahol a tanulók, ha tehetnék, akár egész nap csak ülné-
nek és fi lmeket néznének.

Előkészületek

Nagyon fontos, hogy jól ismerjük a fi lm felépítését, egy könyv azonban nem a 
legtökéletesebb fóruma a fi lm ismertetésének! A kifejezetten a középfokú okta-
tás számára készült fi lmek jó része 20 perces, ami ideális egy 40 perces órát 
tekintve, habár viszonylag kevés idő marad a tapasztalatok megvitatására. Az itt 
megadott ütemezés hozzávetőleges. Ajánljuk, hogy felkészüléskor állítsa a video-
lejátszó számlálóját nullára a fi lm kezdeténél. Lehetőleg azt a lejátszót használ-
ja, amelyik majd órán is bent lesz, mert a számlálók sebessége eltérő lehet. Ta-
pasztalja ki a lejátszó tulajdonságait:

• a képernyő villogása mennyire zavaró pillanat-állj (pause) módban;
• milyen hosszan marad a lejátszó pillanat-állj módban, mielőtt magától 

kikapcsolna;
• mennyivel tekeri vissza a szalagot, amikor megállítja.

Ma már egyre több tanuló nagy képernyős, térhatású hangzású tévét néz otthon. 
Őket igen nehéz arra késztetni, hogy 30 osztálytársukkal összezsúfolódva feszül-
ten fi gyeljenek egy asztal tetejére tett széken elhelyezett hordozható tévét, ezért 
fordítson kellő fi gyelmet a megfelelő körülményekre.

Még ha nem is áll rendelkezésére ez a videofi lm, az alábbiak betekintést nyúj-
tanak az alkalmazott oktatási módszerbe, és feltehetően adnak néhány ötletet más, 
népességvándorlással vagy egyéb témával kapcsolatos fi lmek felhasználásához.

Én egy üres táblázatot készítettem nekik, hogy le tudják jegyezni a gondola-
taikat a csoportos megbeszéléshez (1. segédanyag).

Mi fog történni?
1. mintafeladat

Migráció Északkelet-
Brazíliában

A Gondolkodtató földrajz 
I. kötetében a Történet-
mesélés módszere jól 
szemlélteti a narráció 
lehetséges erejét.
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Bevezetés

Kezdésként egy különösen hajmeresztő példával igyekeztem a fi gyelmüket fel-
kelteni, úgy tűnt, sikerül. „Tételezzük fel” – mondtam –, „hogy épp az ablakon 
néztek kifelé, úgy, mint amikor nagyon unatkoztok, és hirtelen egy embert 
láttok lezuhanni magatok előtt. Meg tudnátok előre mondani, hogy mi történik 
ezt követően azzal az emberrel?” Egyetértettek abban, hogy Supermant és Buzz 
Lightyeart leszámítva ilyen esetben biztosan meghal bárki, amint becsapódik. 
„Honnan tudjátok?” – kérdeztem. Különféle válaszok érkeztek, melyekben el-
hangzott a gravitáció, vagy hogy túl gyors, hogy megálljon, esetleg nincs semmi 
kívül, amiben fennakadhatna és így tovább. Megegyeztünk abban, hogy az el-
hangzott ötletek mind egy-egy bizonyítékot képviselnek, melyek közül egyesek-
kel korábban már találkoztak (pl. zuhanó tárgy sebessége), mások olyan dolgo-
kon alapulnak, amit tudnak (pl. a fal kívül függőleges és sima), megint mások 
ugyan nem tényszerűek, de könnyen kikövetkeztethetők (a becsapódás halálos 
kimenetelű lesz).

Ezt követően megbeszéltük, mi lehet a hátterében annak, ha valakit esni lá-
tunk az ablakunk előtt: öngyilkosság, gyilkosság, esetleg baleset? Ennek eldön-
téséhez azonban több információra lenne szükségünk. Gyorsan egyetértettünk 
tehát abban, hogy elegendő bizonyíték esetén ki tudnánk találni, mi történt és 
valószínűleg mi fog történni. Ha tudjuk hogyan működnek a dolgok (a gravitáció 
jelen esetben), viszonylag nagy biztonsággal ki tudjuk következtetni a jövőbeli 
eseményeket. (Itt meg lehet említeni, hogy az újságban látható horoszkópok 
azért is ködösek és megbízhatatlanok, mert az asztrológusnak nem állnak ren-
delkezésére azok a személyes információk, melyek alapján bárki jövőjét megjó-
solhatná!)

Emlékeztettem őket az előző órára, amikor a nyomornegyedek lakóit három 
csoportba soroltuk: vannak, akik más településről származnak, akik helyben 
születtek és akik a város más részeiből érkeztek. Elmagyaráztam, hogy a mai óra 
célja az, hogy rájöjjünk, miért döntenek a vidéken élők a városba költözés mellett, 
és összegyűjtsük azokat az információkat és bizonyítékokat, amelyek segítenek 
ezt a folyamatot megmagyarázni. Előrevetítettem, hogy az óra végére megtanul-
ják, milyen lehet a vidéki környezet és a falusi élet, és melyek lehetnek azok a 
tényezők, amelyek maradásra, esetleg távozásra bírhatják az ott lakókat.

Utasítások

• Alakítsunk négyfős csoportokat két-két A, illetve B jelű tanulóval, akiknek 
majd különböző feladatokat kell megoldaniuk.

• Kérjük meg őket, olyan helyre üljenek, ahonnan jól látják a képernyőt, és 
a füzetük legyen előttük.

• Magyarázzuk el, hogy a fi lm során egy fő kérdésre keressük a választ: Vajon 
a család legidősebb lánya, Carmina da Silva beköltözik-e a városba vagy 
nem, és miért?

• Magyarázzuk azt is el, hogy fi lmnek csak részleteit fogják látni (vagy látni 
és hallani), miközben olyan információkat kell keresniük és lejegyezniük, 
melyek segítségével a felmerült kérdésekre adható lehetséges válaszok ki-
következtethetők. Nálam bemelegítésként a főcímben megjelenő eltérő 
környezeteket kellett felismerniük. A hangerőt mindeközben levettem, ez-
zel is felkészülve az első megfi gyeléses feladatra.

Újabb példa arra, 
hogyan kezdjük az órát 
olyan hang  nemben, ami 
túl mutat a földrajzkönyv 
keretein. A cél mindig 
az össze függé sek meg-
világítása legyen.

Aktiváljuk a meglévő 
tudást, és ez alapján 
adunk értelmet a 
mondandónknak.

Mi fog történni?
1. mintafeladat

Migráció Északkelet-
Brazíliában
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1. fi lmrészlet – Aszály a földeken (Drought on the Land;
főcím – 4 perc, hang kikapcsolva)

A csoportok A jelű tagjainak a tájat kell alaposan megfi gyelniük, míg a B jelűek-
nek az időjárásra/klímára utaló bizonyítékokat kell keresniük. Minél több mel-
léknevet használjanak.

Következtessünk: Milyen életvitelt folytatnak a fi lmen látott emberek, és 
miért olyat, amilyet? Állítsuk meg a videót. Beszéljék meg csoporton belül a lá-
tottakat és jegyezzék le ötleteiket. Osszák meg az osztállyal a gondolataikat.

Következtessünk: Miként befolyásolhatja a családok életét az ivóvíz hiá-
nya? Vitassuk meg a kérdést az egész osztállyal. Tekerjük vissza és nézzük meg 
újra ezt a részt, immár hanggal együtt. A hanganyag is szolgáltat néhány fontos 
információt a környezet megértéséhez.

Folytassuk a fi lm nézését hanggal, ami ezután a vidéki élet aspektusait írja le 
és magyarázza el. A tanulóknak továbbra is jegyzetelniük kell a feladatlapon.

2. fi lmrészlet (9. percnél, hang bekapcsolva)

A részlet az emberek és a folyó hagyományos kapcsolatát, majd pedig a Sao 
Francisco folyót átalakító Sobradinho vízerőműrendszert mutatja be.

Állítsuk meg a fi lmet.
Következtessünk: Mit gondoltok, az elektromos társaság mit tett azokért, 

akiket ki kellett telepíteni a víztározó építése miatt?
Az A jelűek azon gondolkodjanak, hogy kik lehetnek a projekt nyertesei. A 

B jelűek azon, kik lehetnek a vesztesek. Miért?
Csoporton belül beszéljék meg, hogy az eredetileg a folyó mentén élő embe-

rek élete jobb, vagy rosszabb lett a völgyzáró gát felépítése után, ezután írják le 
következtetéseiket. Beszéljék meg az osztállyal a következtetéseket.

3. fi lmrészlet (13. percnél, hang bekapcsolva)

Ez a rész az emberek két új városba telepítését taglalja. Megnézését követően a 
csoportok gondolják újra az előző részlettel kapcsolatban leírtakat, majd szá-
moljanak be röviden következtetéseikről.

4. fi lmrészlet (17. percnél, hang bekapcsolva)
Visszatérünk a da Silva családhoz

Az A jelűek arra koncentráljanak, milyen okok miatt dönthetne úgy Carmina da 
Silva (a legidősebb nővér), hogy hátrahagyja szülőföldjét. A B jelűek pedig arra, 
miért akarna maradni, vagy miért nem tudna esetleg távozni?

Következtessünk: A jelűek – Hogyan alakul az élete, ha a városba költözik?
 B jelűek – Hogyan alakul az élete, ha marad?

Beszéljék meg a válaszokat csoporton belül, majd értékeljünk az egész osztály 
bevonásával.

Végezetül a látottak és hallottak alapján az osztálynak szavaznia kell, hogy 
Carmina a városba költözik, vagy sem.

Ezen a ponton nagyon 
fontos, információ-
feldolgozással kapcsola-
tos képességeket  
gyakorlunk.

Mi fog történni?
1. mintafeladat

Migráció Északkelet-
Brazíliában
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A feladat irányítása

Igen hasznos gyakorlat a tanulóknak, ha előre megmondjuk, mire kell fi gyelniük 
az egyes részeknél. A kazetta újraindítása előtt mindig ellenőriztem, hogy értik-e 
a következő feladatot. Lenyűgöző volt látni, milyen komolyan odafi gyeltek a fi lm-
re ezután.

Az 1. fi lmrészletre adott visszajelzések kiválóak voltak. Minden csoportot 
megkértem arra, hogy tegyen valamit hozzá a környezet jellemzéséhez, de csak 
akkor, ha az előző csoport már nem tud több jelzőt felsorolni. Javasoltam, bő-
vítsék saját jegyzeteiket, amennyiben jónak látják a többiek meglátásait. A kö-
vetkező jelzők hangzottak el: sivár, kietlen, veszélyes, poros és száraz. A növény-
zetet a következő szavakkal jellemezték: ritka, kemény, ehetetlen, fűtlen-fátlan, 
kaktuszos és élettelen, míg az időjárást/klímát pedig: égető, megviselő, forró, 
izzasztó, mint a sivatag.

Igyekeztem ellenállni a kísértésnek, hogy sok időt töltsünk el a megbeszélés-
sekkel, és így túlzottan megtörjem a történet folyamatosságát. Inkább hagytam, 
hogy a fi lm „beszéljen”. Nem túl feltűnően, de fi gyeltem a csoportok beszélgeté-
sét, és egy-két kérdés segítségével – „Mit gondoltok az autóforgalomnak lehet 
bármi hatása az életükre?” – igyekeztem új dimenziókat nyitni az eszmecseré-
ben. Hallgatózás közben jöttem rá, hogy az első következtetési fázisban elhang-
zott „életvitel” kifejezést kissé félreértették. Azért használtam eredetileg ezt, 
például a „miből élnek” helyett, mert szerettem volna, ha a gazdasági tényezőkön 
túl az élet más vonatkozásain is elgondolkodnak, úgy mint: egészségügy, szol-
gáltatásokhoz való hozzáférés, a kikapcsolódás lehetséges formái, stb. Így aztán 
pontosítanom kellett, mit is várnék el ennél a kérdésnél. A következő szavakat 
jegyezték le végül: kemény, mezőgazdasági, unalmas, éhes, beteges, szegény, 
szomorú, valamint erős családi kötelékek.

A további feladatok is jól működtek. Az elektromos társaság igazságtalan 
hozzáállása kapcsán érzett düh kézzel tapintható volt az osztályteremben. Nem 
szerepelt a terveim között, de talán arról is beszélhettünk volna, és ez az állam-
polgári ismeretek tantárgykövetelményeihez is jól illeszkedhet, hogy ilyen hely-
zetben mit tehetnek azok az emberek, akik kevés vagy semmilyen erőforrással 
nem rendelkeznek.

Miután megbeszéltük az A és B diákok megfi gyeléseit, következtettünk arra, 
mi fog Carmina da Silvával történni, ha távozik vagy ha marad. A lehetőségek 
alapján az osztály végül úgy ítélte meg, hogy Carmina da Silvának be kell költöz-
nie a városba, bár az egyik fi ú ezt csak azzal a feltétellel támogatta, ha keresete 
egy részét hazaküldi. „Én nem küldeném, ha már úgyis én dolgoztam meg érte, 
és amúgy is, ki akadályozhatna meg abban hogy elmenjek?” – válaszolta erre 
a lányok közül valaki. Másvalaki azt mondta, igazságtalan lenne, ha az előnyöket 
csak ő egyedül élvezné. Mi lesz így a többi gyerekkel? Néha egyszerűen elkerül-
hetetlen az ön- és társadalomismereti problémák érintése a földrajz órán.

A tapasztalatok megvitatása

A feladat több szempontból is alkalmas tanulságok levonására, de még az óra 
elején megbeszéltük, hogy a hangsúlyt a tények feltárására helyezzük, illetve 
arra, hogy mindez hogyan segíthet a jövőbeli események előrejelzésében. Rövi-
den elemeztük, hogy jó következtetéseket vontak-e le a feladat során, majd meg-
kérdeztem, hogy milyen információk alapján és hogyan jutottak el ezekig. Aho-
gyan az várható volt, a látottakra és hallottakra hivatkoztak, de érdekes módon 
úgy érezték, hogy ők „dolgozták ki” az összefüggéseket.

Lásd az 1A fejezetet az 
állampolgári ismeretekre 
vonatkozó brit Nemzeti 
Tantervben.

Ezen a ponton az érvelési 
képességek kerülnek 
előtérbe, azaz „tényeket 
elemeznek és következ-
teté seket vonnak le” 
(brit Nemzeti Tanterv)

Mi fog történni?
1. mintafeladat

Migráció Északkelet-
Brazíliában
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Elhatároztam, hogy körüljárom ezt a „mi dolgoztuk ki” témát, mégpedig az 
„életviteles” kérdés kapcsán. Úgy éreztem, szükség van bizonyos jelzők, például 
a koszos, szegényes, rettenetes és unalmas kibontására. Ilyen közbevetett kér-
désekkel: „Nos, ha olyan nehéz a dolgokat tisztán tartani, mihez vezethet mind-
ez?”, „És ha nem érzed jól magad…?”, és „Mit gondoltok milyen lehet áram 
nélkül élni?”. Az egyik csoport így foglalta össze okfejtéseit a család életvitelével 
kapcsolatban:

Szennyezett a tó víze, azaz nincs tiszta ivóvíz, a ruhák koszosak maradnak, 
és nyilvánvalóan a növények öntözésére sem jut elég, így valószínűleg éhesek 
és betegek. Fatüzelésű tűzhelyen főznek, azaz nincs áram vagy gáz, így akkor 
nincs hűtő sem az étel frissen tartására és televízió sincs a szórakozáshoz. Nap-
nyugtakor biztosan lefekszenek aludni. A fi úk nagyon sok időt eltölthetnek a 
tűzifakereséssel, mert fát alig látni. Ha nem találnak fát, akkor nem tudják a 
vizet sem rendesen felforralni, ezért betegek lesznek. Ezután már nem sok min-
denre lesz erejük.

A fenti bekezdés kiváló példa arra, hogyan jutnak „új tudáshoz” a tanulók a 
feladat megvitatása során.

Ellenőrzés

Az óra során hallottak rögzítésének céljából két fogalmazási feladat közül vá-
laszthattak. Mindkettő lehetőséget adott további következtetések levonására.

1. téma
Képzeld el, hogy te vagy a fi lmben bemutatott gazdák egyike, és a vidékfejlesz-
tési miniszter meglátogatja a Caatinga régiót. Úgy döntesz, részt veszel a város-
ban tartandó gyűlésen. Magyarázd el neki:

a) a problémákat, amelyekkel te és a családod szembesültök;
b) milyen gyakorlati segítséget várnál a kormánytól;
c) mi lesz a következménye (rövid és hosszú távon) ha nem kapsz segítséget?

2. téma
Képzeld el, hogy te vagy a vidékfejlesztési miniszter és meglátogatod a Caatinga 
régiót, így első kézből értesülsz a nehézségekről. Ezután egy találkozón veszel 
részt, ahol a pénzügyminisztert és a városi ügyekért felelős minisztert kell meg-
győznöd arról, hogy a kormány a városok rovására több pénzt csoportosítson át 
a korábbinál az aszályos terület megsegítésére. Milyen érvekkel állnál elő a ta-
lálkozón?

Mivel kevésbé strukturált, a második opciót a tehetségesebb tanulók közül is 
csak kevesen választották, ugyanakkor némelyik ilyen típusú írás nagyon meg-
győzőre sikeredett.

Az írást elősegítette 
a tanulókban kialakuló 
belső motiváció. 
A gondolkodás 
megkönnyíti az írást.

Mi fog történni?
1. mintafeladat

Migráció Északkelet-
Brazíliában
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1. fi lmrészlet

A csoport:
A táj képe (Hogyan néz ki a terület) 

B csoport:
Az időjárás most / az időjárás általában 

Következtesd ki, hogy milyen életvitelt folytathatnak az itt élő 
emberek! 

2. fi lmrészlet

Következtesd ki, hogy vajon mit tett az elektromos társaság 
azokért, akiket ki kellett telepíteni a víztározó építése miatt!

A csoport:
A völgyzáró gát megépítésének nyertesei: 

B csoport:
A völgyzáró gát megépítésének vesztesei: 

Gondold át: Az eredetileg a folyó mentén élő emberek élete 
jobb vagy rosszabb lett? 

3. fi lmrészlet

Gondold át és értelmezd újra a 2. fi lmrészlet alapján hozott 
következtetéseidet!

4. fi lmrészlet

A csoport:
Mit tartogat a jövő Carmina da Silva számára, ha elmegy 
a városba? 

B csoport:
Mit tartogat a jövő Carmina da Silva számára, ha marad?

Aszály a földeken (Drought on the Land)

1. segédanyag
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Videofi lm: London, a változó nagyváros (The Changing City –
London), forrás: Geographical Eye over Britain, Channel4

Háttér

Ezt a mintafeladatot egyszerű órákból álló, házi feladatokkal kiegészített anyag-
résznél próbáltam ki, ami a „Városok kezelése” címet viselte. Az osztályba 14 diák 
járt, emelt szintű érettségire készülő tizenkettedikesek voltak, a feladatot szep-
tember elején végeztük. A hosszú nyári szünetet követően arra koncentráltam, 
hogy újból felébresszem valahogyan a földrajz iránti érdeklődésüket.

Az osztályban volt néhány kiemelkedően tehetséges tanuló, akik bárminek 
nekifeszültek, aminek látták értelmét. A többiek jobban szerették volna, ha töl-
csérrel töltöm a tudást a fejükbe. Elhatároztam, hogy összehozom a két csapatot 
egymással, és persze a földrajzi gondolatvilággal. Be kell vallanom, néha küzde-
nem kellett, hogy életjeleket csikarjak ki belőlük, és a lelkesedés mint olyan, 
ismeretlen fogalomnak tűnt részükről.

Nem úgy a városokban megfi gyelhető gazdasági és társadalmi változások. 
A csoport korábban megismerkedett a dezindusztrializáció hatásaival Glasgow 
példáján, és összehasonlítottuk e folyamatokat a Manchesterben megfi gyelhető 
változásokkal.

Az óra célja annak megértése volt, hogy:
• vannak akik előnyhöz jutnak, mások hátrányt szenvednek a változás során, 

így az társadalmi konfl iktusokhoz vezet;
• a változás bekövetkezhet gazdasági fellendülés, visszaesés vagy politikai 

akarat hatására is;
• a településfejlesztés során több nézőpontot is mérlegelni kell, de végül 

olyan döntések is születhetnek, amelyek egy nagyobb ügy érdekében, vagy 
erőteljesebb külső nyomásra felülírják a lokális igényeket.

A fényképek, a videofi lmek sokrétűen alkalmazhatók, ha a hozzájuk kapcsolódó 
feladatok változatosak és izgalmasak. A felhasznált fi lmsorozat (Geographical 
Eye over Britain) ugyan érettségizők számára készült, de ez nem korlátozza 
tágabb körű alkalmazhatóságát. Olyan témákat mutat be, amelyeket azután el-
térő mélységben lehet elemezni. A London, a változó nagyváros (The Changing 
City – London) elsősorban a változások okaira koncentrál, emellett bemutatja a 
Docklands, illetve a Waterloo állomás közelében húzódó Coin Street területén 
végbement nagyon különböző rehabilitációs projekteket. A jövőbeli események 
kikövetkeztetése ez esetben más, „egyszerűbb” feladatokkal keveredik.

Előkészületek

Még korábban, videóval rögzítettem az Eastenders című sorozat nyitó képkoc-
káit, amelyek egy légifotón ábrázolják a város East End nevű részén található 
Docklandset (magyarul kikötői terület), valamint néhány snittet az Albert 
Square környezetéről és az ott zajló életről. Néhány képkivágatból összeállítot-
tam egy tablót a greenwichi Millenium Dome körüli ellentmondásokat bemuta-
tandó, ezzel érzékeltettem a városfejlődéssel kapcsolatos problémák visszatérő 
jellegét.

Hogy ne vágjak elébe a Coin Streeten bekövetkező folyamatok elemzésének, 
előretekertem a kazettát oda, ahol a videofi lm London növekedésének vázlatos 
történetét mutatja be, ami Anglia térképével kezdődik a második percnél.

Mi fog történni?
2. mintafeladat

Változások és konfl ik-
tusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok

Igen erősen megjelenik 
az állampolgári dimenzió 
ezen a ponton. Ez a fela-
dat jelentős részben 
a tervezési és döntéshoza-
tali folyamatokat elemzi. 
Az ok-okozati viszony 
vizsgálata szintén fontos.
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Bevezetés

Kezdésként olyan dolgokra emlékeztettem őket, amit korábban más tárgyak kap-
csán már tanultak: minden élő szervezetet sejtek és szövetek építenek fel, és 
minden élőlénynek van életciklusa. Ha nem szaporodnak, akkor kihalnak. Ha-
sonlóképp, a városok is „élő szervezetek”. Addig a pontig játszottam le nekik az 
Eastenders részletet, ahol feltűnt egy kültéri piac és a „The Vic” nevezetű kocsma. 
Ezután arra kértem őket, beszéljék meg, hány szereplőre emlékeznek, aki meg-
fordult már a sorozatban. Következtetés: a városok lakossága folyamatosan meg-
újul.

Ezt követően azt kérdeztem, milyen üzleti és munkaerő-piaci változásokat 
tudnak felidézni környezetükben (legális vagy illegális!), legyen szó a tulajdonos 
változásáról, egy kávézó újraindításáról, vagy egy gyanús autókereskedés műkö-
déséről. Következtetés: a vállalkozások folyamatosan változnak és átalakulnak.

Ezután az egész osztálynak feltettem az első „mi fog történni” kérdést: „Ho-
gyan változna meg az élet az Albert Square környékén, illetve maga a tér, ha 
a) nyílna egy új szupermarket, b) egy irodaház épülne a sarkon?”. Két percen 
belül számos kiváló forgatókönyv merül fel: a piaci standok bezárnak vagy más-
hová költöznek; középosztálybeli fehérgallérosok áramlanak be; növekvő ingat-
lanárak; új munkahelyek; rendszeres forgalmi dugók – csak hogy néhányat em-
lítsünk.

Kis dicséretet iktattam közbe, miszerint: „Látom, most már értitek, hogy a 
városban történő változások olyanok, mintha élne a város!”. Ezután áttértünk 
London más, közeli negyedeinek vizsgálatára, és a jövőbeni változások forgató-
könyvének felvázolására.

Utasítások

• Ültessük őket lehetőleg négy fős csoportokba.
• Minden csoportban jelöljünk ki egy szóvivőt, aki közvetíti a csoport ötle-

teit az osztály felé.
• Mutassuk be a videofi lmrészleteket hanggal együtt, kivéve a fekete-fehér 

részeket. 

1. fi lmrészlet
Ez a rész arra szolgál, hogy bemutassuk miért is van szükség a városrészek re-
habilitációjára.

1 Minden csoportnak adjunk egy feladatot az alábbiak közül:
• a fi zikai környezet alapos jellemzése;
• a városrész lakói lehetséges életminőségének kikövetkeztetése;
• a helyi munkavállalási lehetőségek és a szükséges szakmai ismeretek 

leírása.
2 Minden csoportnak el kell képzelnie, hogy a fenti szempontok alapján mi-

lyen változásokon ment keresztül a régi Docklands negyed.
3 Indítsuk el a Docklandset az 1930-as években bemutató fi lmrészletet hang 

nélkül, majd adjunk 3 percet a csoportoknak a látottak alapján levonható 
következtetések megbeszélésére.

4 Kérjük meg a szóvivőket, hogy közvetítsék csoportjuk témára vonatkozó 
elképzeléseit.

5 (Opcionális) Tekerjük vissza és játsszuk le újra ezt a részt hanggal együtt. 
Ne zavarjon bennünket, ha a diákok következtetéseiket már kiforrottnak 
érzik. (Lehet még nem fi gyeltek fel arra, hogy a munkások főleg férfi ak 
voltak.)

Több összefüggés is fel-
tárható ezen a ponton. 
A tanulók könnyebben 
ráállnak a tanulásra, 
ha a tantárgyak közötti, 
illetve az iskola és 
a mindennapi élet közötti 
határokat időről időre 
keresztezzük.

Mi fog történni?
2. mintafeladat

Változások és konfl ik-
tusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok
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2. fi lmrészlet
Ez a rész azt mutatja be, hogyan történt a Docklands elsősorban kereskedelmi 
célzatú rehabilitációja.
 6 Kérjük meg őket, hogy fordítsanak különös fi gyelmet a fejlesztés miként-

jére, illetve arra, hogy ez kiket érintett előnyösen és kiket hátrányosan.
 7 Állítsuk meg a kazettát a 7. percnél, és tisztázzuk a döntéshozatal folyama-

tát: a közvélemény nem vett részt benne.
 8 Adjunk 2 percet csoporton belüli értékelésre: jó vagy rossz a fenti hozzá-

állás egy elhagyatott városrész rehabilitációja során.
 9 Határozzuk meg, milyen új szakmai tudásra van igény a megváltozott 

munka erőpiacon.

3. fi lmrészlet
Ez a rész (7–12 perc) a Waterloo állomás környékének fejlődését mutatja be a 
második világháborútól kezdve. Kitér emellett a Coin Street lakóinak fejlesztő-
cégekkel szemben tanúsított ellenállására is.
 10 Kérjük meg a tanulókat, hogy jegyzeteljék le, végül hogyan fejlesztették a 

Coin Street környékét. Ismételjük meg a 8. feladatot.

4. fi lmrészlet
A hátralévő időben a fi lm rávilágít arra, miként vetették vissza a pénzügyi ne-
hézségek a Coin Street fejlesztési koncepcióinak megvalósulását, illetve hogyan 
ásta alá a közösségi alapokon nyugvó projektet a közeli fekvésű South Bank 
kulturális negyeddé fejlesztése.
 11 A fi lmrészlet lejátszását követően beszéljék meg a tanulók csoporton belül, 

hogy mi történhet a Coin Streettel a jövőben. Erre a feladatra biztosítsunk 
legalább 5 percet.

 12 Ismertessék következtetéseiket és azok magyarázatát az osztállyal.

A feladat irányítása

A csoportok ötleteinek minősége általában azon múlik, hogy a csoportok meny-
nyire képesek meglévő tudásukat felszínre hozni. Ez az osztály korábban már 
hallott a városi nyomornegyedek lerombolásáról és a nagy ingatlanfejlesztési 
projektekről, és inkább a helyi érdekeket képviselő lakosság pártján állt! Más-
részről, többen közülük családjukkal eljutottak már a londoni Canary Wharf 
rehabilitált negyedébe, ahonnan aztán csodálatos élményekkel tértek vissza. Így 
volt miről vitatkoznunk a beszélgetések során. Emellett további muníciót bizto-
sított az eszmecseréhez, hogy kisebb volumenű fejlesztési projektek városunk-
ban, Newcastle-ban is történtek a Tyne parti kikötőkhöz és rakparthoz kapcso-
lódóan.

Néhány tanuló hajlamos a problémát fekete-fehérben, szabadversenyben hívő 
kapitalistaként vagy pedig utópistaként látni. Ha a többiek nem „támadják” őket 
emiatt, akkor nekünk kell felvetnünk más szempontok mérlegelését, olyan kér-
désekkel, mint: „Vajon hová kerül az irodák által termelt haszon?”, vagy „Mi-
lyen hatással lehet a közlekedésre egy ingatlanfejlesztési projekt?”.

Örömmel építettem be a feladatok során a csoportokban felmerült kérdéseket 
az osztály előtt zajló megbeszélésbe, bár néhányukra én sem tudtam a választ, 
pl.: „Honnan szedtek annyi pénzt a Coin Street lakói, hogy az értékes telkeket 
meg tudták vásárolni?”. Mások még kifi nomultabb kérdéseket tettek fel, úgy 
mint: „A rehabilitációval kapcsolatos döntések a kormány, vagy a helyi önkor-
mányzat hatáskörébe tartoztak?”. Kitűnt az is, hogy nem értik miért nem szer-
veződött a Coin Street-i tüntetésekhez hasonló civil ellenállás a Docklands ese-
tében is.

Az ilyen kognitív 
konfl iktushelyzetek fontos 
szerepet kapnak abban, 
hogy a tanulók 
felismerjék a szürke 
különböző árnyalatait, 
és elkezdjék elfogadni 
más nézőpontok 
létjogosultságát is.

Mi fog történni?
2. mintafeladat

Változások és konfl ik-
tusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok
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A Coin Street jövőjével kapcsolatos következtetések azt is jól mutatták, hogy 
a csoportok elsősorban melyik városi folyamat szemszögéből vizsgálták a kérdést. 
A különböző csoportok az alábbi lehetséges forgatókönyveket vázolták fel:

• a kultúrnegyed-fejlesztés térbeli terjedése végül a lakossági ellenállás újabb 
hullámát váltja ki;

• a helyi lakosok kihasználják az ingatlanárak emelkedését és eladják laká-
saikat;

• mivel a népesség amúgy is csökkent és a helyi szolgáltatások színvonala is 
romlik, ezért a lakók lassan eltűnnek, helyükre művészek és színészek köl-
töznek.

Jó gondolatok.

Ellenőrzés

A számonkérés írásbeli házi feladat formájában történt, a videofi lmben bemu-
tatott kétféle rehabilitációs törekvést kellett szembesíteni. A hírekben oly gyak-
ran szereplő Millenium Dome és a környezetében zajló fejlesztések jó alapot 
kínáltak arra, hogy a feladatban javaslatot várjak el tőlük egy olyan fejlesztési 
stratégiára, amely mind az üzleti befektetők, mind a lakosság igényeit kielégít-
heti. Később összevetettünk néhány londoni fejlesztést, pl. a Tate Modernt (kor-
társ múzeum a South Bank kultúrnegyedben), vagy a Millenium Bridge-et (hoz-
zá vezető gyalogoshíd a Temzén át) a Tyne parton kialakított newcastle-i 
megfelelőikkel: úgy mint az új „kacsintós” gyalogoshíd és a régi malomhoz kap-
csolódó kulturális centrum a folyó mellett Gatesheadben.

A tapasztalatok megvitatása

A foglalkozás során csak a Coin Street jövőjével volt időnk foglalkozni. Lássunk 
egy részletet az ehhez kapcsolódó beszélgetésből:

 Én: Mitől lesz egy jövőre vonatkozó következtetés megalapozott?
 1. tanuló: Hogy találgatás helyett megpróbáljuk levezetni azt, mi várható.
 Én: És ezt hogyan tesszük?
 1. tanuló: Hát tudjuk például, hogy mi történt más helyeken.
 Én: De minden eset, amit eddig megvizsgáltunk, különböző volt.
 2. tanuló: Sosem fogunk két egyforma esettel találkozni. Előfordulhatnak 

egyedi esetek, mondjuk egy különleges épület, amit az emberek 
szeretnek és meg akarnak őrizni.

 Én: Vagy különleges emberek, mint a férfi  a Coin Streeten, vagy 
Amy anyukája. Más egyéb?

 1. tanuló: Nem, én úgy értettem, hogy ha tudjuk, hogyan történnek a fej-
lesztések és kinél van a pénz vagy bármi, amivel el lehet a dol-
gokat indítani, akkor sejthetjük mi lesz a vége.

 Én: Értem. Akkor a változás mikéntje azon múlik, hogy kinél a ha-
talom, hisz annak a hangja száll messzebbre. Ez már politikai 
és üzleti kérdés.

Utaltam rá, hogy bár az esettanulmányok részletei is fontosak (mert felidézhetők 
a vizsgákon), de amennyiben értik a változás folyamatát és tudják mi motiválja 
a dolgok irányítóit, akkor képesek lesznek az összefüggéseket más helyzetekre 
is alkalmazni. Nem vagyok biztos benne, hogy képesek lesznek-e mindnyájan 
alkalmazni ezt a felfogást. Néhányuknak ugyanis a pénzcsinálás az egyetlen, 
aminek értelme van.

Jól kivehető fejlődés 
fi gyelhető meg 
a gondolat menetben. 
Ez segít a mondandó 
átadásában (transzfer).

Mi fog történni?
2. mintafeladat

Változások és konfl ik-
tusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok
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Záró gondolatok

A videofi lm néhány olyan grafi kai elemet is tartalmaz, ami a Sim City nevű 
városszimulációs számítógépes játékra emlékeztet. A játék időigényes, de azért 
érdemes kipróbálni, mert a fejlesztési prioritások és a döntések politikai és egyéb 
következményeinek átgondolására sarkalja a tervező, döntéshozó szerepben lévő 
játékost. Mindeközben kemény, de életszerű gazdasági nehézségekkel is szembe 
kell nézni. A játék során városfejlesztő képességeink tesztelése céljából számos 
létező, különböző problémákkal küzdő város közül választhatunk. Próbáljuk meg 
rávenni a tanulókat, hogy a játék során felváltva töltsék be a „polgármester” 
szerepét. Ez persze hordoz némi kockázatot, ugyanis néhányan közülük pontosan 
tudják, hogyan lehet társadalmi káoszt előidézni, felgyújtani a várost, vagy ide-
genek invázióját elindítani. Mindamellett a játék nagyon szórakoztató, és számos 
„komoly” következtetést lehet segítségével levonni.

Mi fog történni?
2. mintafeladat

Változások és konfl ik-
tusok a városokban: 
 fejlődési folyamatok

4foldrajz_gondol_2-2.indd   1554foldrajz_gondol_2-2.indd   155 2011.03.28.   21:27:262011.03.28.   21:27:26



Mi fog történni?156

Videofi lm: Változó tengerpartok – A keleti part (Shifting Coastlines 
– East Coast), forrás: Geographical Eye over Britain, Channel4

Egy gyors és egyszerű példa annak szemléltetésére, hogy a módszer természet-
földrajzi tárgyú fi lmek esetében is alkalmazható.

Háttér

Az egyik érettségire készülő, tizedikes osztályom vegyes képességű, de jópofa 
közösség volt, szerettek bármi újat kipróbálni, főleg ha videó is volt benne! A 40 
perces óra jól illeszkedett a „Kezelhetőek-e a tengerpartok?” című tananyaghoz. 
Az anyag elején világosan látszott, hogy a téma igen messze állt tőlük. Később 
felidézve azokat a helyeket, ahol eddig már jártak, tömegével számoltak be a 
tengerparti rendszereket érintő antropogén beavatkozásokról – és nem én hasz-
náltam először ezeket a szavakat az órán!

A fi lm feldolgozása során az volt cél, hogy a tanulókat bevonjam a folyamatok 
felismerésébe és értelmezésébe.

Előkészületek

Kifüggesztettem a Nagy-Britannia domborzatát bemutató falitérképet, hogy 
megkeressük rajta a Holderness partvidéket. Nem létfontosságú ugyan, de az 
egyszerű demonstrációval már az elején felkelthetjük a tanulók fi gyelmét, ezért 
kértem egy kis modellagyagot a rajzszertárból, illetve bekészítettem még egy 
sussexi utamon begyűjtött nagyobb, puha, krétás mészkődarabot, egy tálcát, egy 
bögre vizet és egy rossz fogkefét. Nem árt, ha van a teremben egy mosogató, vagy 
egy nedves ruha kéztörléshez.

Bevezetés

Az osztályt a tanári asztal köré hívtam, megmutattam nekik az agyagot és a 
mészkövet, és felhívtam rá a fi gyelmüket, hogy országunk földjét részben ezek 
az anyagok építik fel. Megkérdeztem, szerintük mit szeretnék demonstrálni 
azzal, ha bevizezem a követ és az agyagot és elkezdem súrolni őket. Tudták, hogy 
ennek az erózióhoz lesz valami köze. Megkértem egyiküket, hogy lassan öntsön 
a mintákra egy kis vizet, miközben én a fogkefével felváltva súroltam a dara-
bokat. Az agyag a krétakőnél lényegesen könnyebben „erodá lódott”, de mind-
kettő alatt kialakult egy-egy rozsdabarna, illetve tejfehér kis tócsa.

Az első kérdéseket az osztály egészéhez intéztem:
Mi történhet ott, ahol ezek az anyagok a szárazföld és a tenger találkozásánál 

jelennek meg?
Milyen formák alakulhatnak ki ezeken a területeken?
Ezután visszaküldtem őket a helyükre, hogy lejegyzeteljék gondolataikat.

Utasítások

• Bizonyosodjunk meg róla, hogy jól látják a tévé képernyőjét.
• Játsszuk le az első öt és fél percet, ami elmagyarázza miként hat az erózió 

Flamborough kréta mészkövére és Holderness görgeteges agyagjára, az-
után állítsuk meg a kazettát.

Mi fog történni?
3. mintafeladat

Tengerparton lejátszódó 
folyamatok
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• Kérdezzük meg a csoportokat, mi az, amit eredetileg másképp képzeltek el 
és vajon miért. A legfőbb eltérés nálunk az volt, hogy nem is gondolták, 
milyen hatalmas sziklafalak alakulhatnak ki ezekből a puha kőzetekből. 

• Játsszuk le a következő 30 másodpercet, ami a hullámtörő gátak működé-
sét mutatja be.

• Itt az idő a következő következtetésre: „Ha a hullámtörők felfogják a part 
mentén mozgó homokot, akkor annak milyen hatása lehet a tengerpart 
egészére?”. Beszéljék meg csoportban és osszák meg gondolataikat az osz-
tállyal.

• Indítsuk újra a fi lmet, ami ezután bemutatja, miként válik az agyagos part-
fal a homokos beach hiányában a közvetlen hullámverés áldozatává (hall-
ható suttogás: „Látod, megmondtam”).

• Állítsuk meg a fi lmet annál a résznél, ahol az egyik helyi lakos összemor-
zsolja az ujjai között az agyagos kőzetet. Kérjük meg a csoportokat, gon-
dolják át, hogyan lehetne a hullámtörők mellett más megoldásokkal is 
enyhíteni az eróziót. Közös ötletelés során is kitalálhatják, ha a hátralévő 
idő rövid. Érjük el, hogy a diákok megmagyarázzák, hogyan és miért válhat 
sikeressé az ötletük.

• Nézzük meg a fi lm végét.

A feladat irányítása

Ebben az esetben csak kicsit tértem el attól, ahogyan rendszerint alkalmazni 
szoktam a videofi lmeket. Ez a feladat nem igényel különösebben sok eligazítást. 
Ami igazán nagy benyomást tett rám, az a tanulók koncentrációja, miközben 
igyekeztek összevetni saját elképzeléseiket a fi lmben elhangzó magyarázatokkal.

Arra kértek, vegyük át még egyszer, hogyan működnek a hullámtörők. Ezút-
tal már a táblára rajzolva magyaráztam.

A szaknyelvi terminológia szinte teljes hiánya egy kicsit zavaró a fi lmben. Az 
erózió folyamatát felületesen magyarázza, és még a legvadabb viharok kapcsán 
sem kerül megemlítésre az abrázió, elszállítás vagy más, hidraulikus folyamatok! 
Ez viszont arra ösztökélt az elején, hogy folyamatosan megállítsam a fi lmet a 
terminológia bevezetése végett. Végül úgy döntöttem, egy későbbi, tankönyvön 
alapuló foglalkozásra halasztom a dolgot.

A tapasztalatok megvitatása

Azt mondták, az egészben a hullámtörők hatásainak elképzelése volt a legnehe-
zebb, ami nem meglepő, hiszen a tanulók többségének fejében addig meg sem 
fordult, hogyan alakulhatnak ki a homokos partok, anyaguk honnan jöhet, el-
tűnhetnek, illetve mi található alattuk! A legkönnyebb feladatnak pedig az utó-
lagos beavatkozások kigondolása bizonyult, mivel mindegyik csoport kellő sze-
mélyes tapasztalattal rendelkezett a témában. Az egyik fi ú szerint a feladat túl 
könnyű volt. Kiderült, korábban a tengerparton élt. Meglehet, ha hamarabb 
 rákérdezek, akkor információforrásként nagyobb hasznát vettem volna az óra 
során.

Az egyik lány ráeszmélt, mi is valójában a célja a Whitley Bayben található 
sétánynak. „A közeli sziklák ugyanis olyan puhák” – mondta – „hogy szinte bele 
lehet nyomni az ujjunkat.” Hát akkor legyen ez az a kép, amit az óráról gondo-
latban hazaviszünk!

Mi fog történni?
3. mintafeladat

Tengerparton lejátszódó 
folyamatok

A kis kérdések jól kap-
csolódnak a Nemzeti 
Tantervben előírt 
kérdezési képességek 
fejlesztéséhez.

Több háttértudása lévén 
ez a fi ú a többieknél 
hamarabb és könnyebben 
jutott el az értelmezés 
szintjéig.

A lokális összefüggések 
közötti kapcsolat jelenik 
meg ezen a ponton.
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Ellenőrzés

Az óra végén fennmaradó 10 percben a szokásos, tengerparti folyamatokat be-
mutató diagrammok magyarázatát követően azt a házi feladatot adtam nekik, 
hogy felsorolásszerűen gyűjtsék össze a tengerparti erózióvédelem mellett és 
ellen szóló érveket. Úgy hiszem, elég jól megoldották a feladatot. A következő 
órán úgy egészítettem ki a feladatot, hogy bemutattam a BBC egyik, tengerpartok-
ról szóló földrajzi vitaműsorát, ami az érvek széles tárházát vonultatta fel a té-
mában (BBC Landforms: Debate).

A módszer továbbfejlesztése

Az egymással összefüggő gondolatok sorba rendezése alapozza meg a gondolko-
dás magasabb formáit. A könyv módszereinek jó része gyakorlatilag erre épít (pl. 
Rejtélyek, Képzeletbeli mozi, Életre keltett grafi konok, Lépcsőzetes 
döntéshozás, Öt kérdőszó), vagy efelé tereli a tanulókat (pl. Osztályozás, 
Térképmemori). A prediktív, kikövetkeztető gondolkodás így szinte mindegyik 
földrajzórán szerepet kaphat.

a) További televíziós eszközök
A tanárok többsége más televíziós forrásokat is bevet a tanítás során, ezek főleg 
hírműsorok. Legközelebb, ha bekövetkezik valahol egy környezeti katasztrófa, 
vagy időjárási vészjelzést ad le a meteorológia, esetleg bármi olyan dolog törté-
nik, aminek hatása napokig érezhető, rögzítsük a híreket rendszeresen. Később 
bemutathatjuk az első részt az osztálynak, hogy kikövetkeztessék vajon mi lesz 
a hírekben másnap, majd a második részt és így tovább. Kifejezetten érdekes 
feladat. Ösztökél a sajtó követésére, felveti a kérdést: „Mi történik azután, hogy 
a kamerák elhagyják a helyszínt?” és segít megérteni a rövid, közép- és hosszú 
távú hatások és következmények közti különbséget.

A legtöbb fi lm túl hosszú ahhoz, hogy normál órák keretében bemutassuk, 
de van néhány kiváló jelenet, ami alapján sokféle, jövőre vonatkozó következte-
tést le lehet vonni. Ezekre építve akár képes forgatókönyvet is készíttethetünk a 
tanulókkal, ami kiváló alkalmat biztosít írásbeli készségeik fejlesztésére. Ilyen 
jelenet, amikor a Medicine Man (A gyógyító ember) című fi lm háromnegyedénél 
a főszereplő orvosbiológus kutató (Sean Connery) útépítőkkel találkozik az 
amazóniai dzsungel közepén. Remek pont, hogy megállítsuk a fi lmet és megkér-
jük a tanulókat az események továbbgondolására! Figyelem, egy fi lm teljes hosz-
szában történő levetítése szerzői jogokat sérthet. A helyi közoktatási hivatalon 
keresztül az iskoláknak általában van joga rövidebb fi lmrészletek bemutatására, 
míg más intézményeknek egyedi szerződésük lehet.

b) Digitális fényképezőgép használata
Az 1. mintafeladat 1. segédanyagában látható kisméretű képeket egy közönséges 
digitális kamerával készítettem a tévé képernyőjét lefotózva egy elsötétített szo-
bában. A képeket a számítógépemen egy wordfájlba illesztettem be. Általában a 
tévét könnyű fekete-fehérre átállítani, de ha ez nem megy, akkor a kamerával is 
próbálkozhatunk, vagy használhatunk képszerkesztő programokat is. Meglepően 
jó képeket fogunk kapni, amelyek a segédanyagokon kicsinyítve szépen mutatnak.

A kimerevített képekkel kiválóan fel tudjuk idézni a tanulókban a történet 
környezetét, emellett nagyon hasznosak lehetnek az írásbeli feladatok és a meg-
beszélések során is. Talán ennél is fontosabb, hogy könnyedén készíthetünk 
belőlük képes forgatókönyvet vagy nézőpontgyűjteményt, ahol a fi lm sze-
replőinek valódi gondolatait szövegbuborékokban helyezhetjük el.

Lásd Történetmesélés, 
Gondolkodtató földrajz 
I. kötet

Mi fog történni?
3. mintafeladat

Tengerparton lejátszódó 
folyamatok
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A videofi lmek – érthető okokból – úgy tűnik, mára kiszorították a diavetítő-
ket az órákról, de ennek következtében a tanulóknak ritkán nyílik alkalma az 
állóképek hosszabb elemzésére és értelmezésére. A digitális felvételek megoldást 
nyújthatnak, és megteremtik a lehetőségét a Fényképelemzés és a Mi fog 
történni módszereinek összehangolására is.

c) Kapcsolódás más gondolkodtató földrajzi módszerekhez
A videózás jó motivációs eszköz és nagyban segíthet az információátadásban és 
a megértésében. A Fogalomtérképek során felhasznált anyagok (Földrengések 
– 1. mintafeladat, vagy A Három Szurdok-gát – 3. mintafeladat) könnyen ki-
egészíthetők előrejelző, prediktív feladatokkal, amelyek rávezetik a tanulókat a 
kulcs koncepciók azonosítására.

Amennyiben még nem találkozott vele, vessen egy pillantást a 3. oktatási 
szakasz stratégia 4. egységének 3. részére: Flood disaster – how do people cope? 
[Árvízi katasztrófa – hogyan küzdenek ellene az emberek?]. A diákokat ennek 
feldolgozása során megkérhetjük, gondolják át a bangladesi árvizek hatásait, 
amihez akár általunk rögzített hírrészleteket is levetíthetünk. A tanulók emellett 
felhasználhatják az Osztályozás címszavait is, ez utóbbi módszert a Gondol-
kodtató földrajz I. kötetének 7. fejezetében mutattuk be részletesen.

Összefüggések keresése, 
ezúttal tanároknak!

Mi fog történni?
3. mintafeladat

Tengerparton lejátszódó 
folyamatok
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Mi az oktatási program és ki irányítja ezt a 
programot? A kormány, a helyi oktatási ha-
tóságok, az iskolák, a tanárok vagy a diákok?

A jó tanárok akármit is tesznek, mindig a szívükön 
viselik a diákok igényeit. Ezek a tanárok időt szán-
nak a diákok munkájának értékelésére, illetve meg-
találják a legjobb módját a diákok képességeinek, 
tudásának és tanulási készségeinek fejlesztésére. Az 
osztályban tanító tanárok részéről egyre nagyobb az 

A munkaközösségek jövőképe
és a változás megtervezése

érdeklődés a diákjaik tanulási folyamatai iránt. Fon-
tos, hogy a tanárok lássák, erőfeszítéseik − hogy a 
diákjaikban rejlő lehetőségekből a legtöbbet hozzák 
ki − az iskola céljainak középpontjában is állnak. Az 
oktatást és a tanulást megreformáló jelenlegi terve-
zetek is hangsúlyozzák ezt, illetve ez a sikeres önér-
tékelésű iskolák központi feladatai közé tartozik. Az 
oktatási program „átfogó képe” megmutatja az ok-
tatás terén jelenleg zajló kezdeményezések kapcso-
lódási pontjait (1. ábra). 

1. ÁBRA – AZ OKTATÁSI PROGRAM ÁTFOGÓ KÉPE

Az oktatás színterének kulcselemei, 2000. január, UK

Kormánypolitika:
A tanítás és tanulás átalakítása, 
ami magába foglalja a 
gondolkodási készségeket is;
Írni-olvasni tudás;
Számolási készség / matematika;
Információs és kommunikációs 
technológia;
Az oktatási követelmények 
hivatala iskolai ellenőrzései;
Vezető iskolák;
Magasabb szintű készségeket 
fejlesztő tanárok.

Helyi oktatási hatóságok és 
más szervek:
A kormánypolitika életbelépteté-
se monitoringprogramokkal, 
 illetve a pénzalapok hozzárende-
lésével;
Oktatásfejlesztési tervek által 
irányított iskolafejlesztési prog-
ramok;
Aggodalomra okot adó iskolák;
Kiváló iskolák a városokban;
A legjobb módszerek megosztása;
Oktatási Cselevési Körzetek.

Felsőoktatási intézmények-
re alapozott  kutatások:
Gondolkodási készségek, más 
tanulásra összpontosító 
 kezdeményezések, pedagógia 
a jövőbeni tanterv fejlesztése 
érdekében.

Iskolák:
Hatékony önértékelési minták 
felállítása, amelyek nem csak 
a kulcskérdéseket fogalmazzák 
meg, de egy cselekvési tervet is 
arra, hogy azt hogyan érjék el. 
A cselekvési tervek magukba 
foglalják a tanárok számára 
 létrehozott továbbképzési ter-
veket is.

Lehetővé tenni, 
hogy a diákok 
a legtöbbet 
 hozzák ki 
a  bennük rejlő 
lehetőségekből.

Az iskolák és 
a  felső oktatási 
 intéz mények kölcsönös 
egymásra hatása:
A kutatási programok fejleszté-
se és a kutatási eredmények 
hasznosítása.

Osztályban tanító  tanárok:
Teljesítményértékelés és me-
nedzsment segítségével a taná-
rok olyan szakmai fejlesztési 
programot tűzhetnek ki, ame-
lyek az iskola és az egyén igé-
nyeinek is eleget tesz

Diákok:
Megfogalmazzák a saját tanulási 
igényeiket és hogy hogyan tanul-
nak a legkönnyebben. 

Az osztályteremben  történő 
vizsgálatok:
Cél a továbbfejlesztett tanítási 
és tanulási módok további töké-
letesítése és egymással való 
megosztása a tanárok között. 

Megjegyzés: a táblázat cellái nem zárják ki egymást – mindegyik cella összeköttetésben áll a többivel.
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Felmerül két nagyon fontos, szorosan összekap-
csolódó kérdés. Az első kérdéskör, hogyan találjuk 
meg azokat a módokat, amelyek segítségével növelhe-
tő a teljesítmény a Nemzeti Tanterv keretein belül, 
hogy az érettségin, az emelt szintű érettségin és a szak-
vizsgákon elért eredmények javuljanak. A másik kér-
déskör szerint át kell vizsgálni a tanterv sajátosságait, 
illetve annak alkalmazhatóságát a 21. század kihívá-
saival és követelményeivel összefüggésben. A két kér-
dés nem különíthető el egymástól. A jó tanárok mindig 
lehetővé teszik, hogy a diákok létrehozhassák a saját 
értelmezéseiket, illetve alapvető össze függéseket ala-
kítsanak ki a tananyag és a minden napi élet között.

A színvonal növelésének aktuális kérdése köz-
ponti jelentőségű a kormányprogramokban, és szá-
mos lépést tettek már annak érdekében, hogy na-
gyobb fi gyelmet kapjon. A programok között van 
olyan, amely az összes iskolára vonatkozik és jól tá-
mogatott, és vannak olyanok, amelyek bizonyos, 
viszonylagosan vagy ténylegesen alulteljesítő isko-
lákra összpontosítanak. Ezzel párhuzamosan egy 
olyan igény is mutatkozik, hogy a jó példát és mód-
szereket szélesebb körben és hatékonyabban oszt-
hassák meg a tanárok, amit néha ésszerűtlen gyor-
sasággal kívánnak meg tőlünk.

Ezen két helyzet között feszültség is lehet:
• egy jól meghatározott mechanikus program 

segítségével a lehető leggyorsabb módon hajt-
sák végre a tanárok és iskolák;

• nem kell sietni – ez viszont ahhoz vezethet, 
hogy egy generáció számára elvész a jobban 
ösztönző és hatékonyabb tanulási módszerek 
megismerésének lehetősége.

A nagy támogatást élvező programok – mint pél-
dául a brit Nemzeti Olvasás-, Írás- és Számolásfej-
lesztési Stratégia – leginkább az általános iskolák 
munkájában jelennek meg. Ezek egyértelmű fi lozó-
fi ai álláspontra alapoznak arról, hogyan tanulnak 
leghatékonyabban a gyerekek. A programok hatását 
már számos középiskola is felismerte, ezért ezekben 
az iskolákban a 7. osztálytól kezdődően arra törek-
szenek, hogy maximalizálják a diákok hasznát. Az 
olvasást-írást és a számolást-matematikát fejlesztő 
módszerek alkalmazása az 1-3. oktatási szakaszban 
kétségkívül  más tantárgyakban is fejleszti a hatéko-
nyabb tanulást. A módszerek közül már többet is 
bemutattunk a Gondolkodtató földrajz I. kötetében. 
A brit Minőségi és Tantervi Hatóság (QCA) által a 
földrajzra kidolgozott munkamenetben felismerték 
annak szükségességét, hogy fi gyelembe kell venni, 
hogyan zajlik a tanulás, elsősorban az olyan fejezetek 
kialakításával, amelyek segítik a gondolkodási kész-
ségek fejlődését. Ez a munka a Gondolkodtató föld-
rajz munkacsoport órai megfi gyelésein alapuló ku-
tatáson nyugszik. 

Az, hogy az átlagosnál gyengébb teljesítményre 
fi gyelünk, abból fakad, hogy a brit Minőségi és Tan-
tervi Hatóság vizsgálatainak eredményei és a helyi 
oktatási hatóságok ellenőrzései alapján azokat az 
 iskolákat próbálják meg beazonosítani, amelyek ke-
vésbé sikeresen biztosítják a diákjaik számára a ké-
pességeiknek megfelelő vagy azon  felüli teljesítmény 
elérését. Ehhez olyan programok kapcsolódnak, ame-
lyek megpróbálják a szociális hátrány és negatív meg-
különböztetés hatásait kezelni (lásd brit oktatási cse-
lekvési körzet, egyszeri megújítási költségvetési 
területek, kiváló városi iskola programok). A tanulás 
vagy a tanítás terén a jó példáknak számító kezdemé-
nyezéseket meg kell osztani, tovább kell tökéletesíteni, 
és támogatni kell (például ezt Nagy-Britanniában 
olyan programokon keresztül teszik, mint a Fáklya vivő 
iskolák, a Kiváló tanár és a Legjobb gyakorlat kutatása 
ösztöndíjprogramok). Ezek a programok megjutal-
mazzák azoknak az iskoláknak és tanároknak a mun-
káját, akikről bebizonyosodott, hogy a legjobb példák 
a nevükhöz köthetők.

Habár a gyakorló tanároknak – akik a legjobbat 
szeretnék nyújtani a diákjaik számára – mindez za-
varos képet adhat, mégis egy olyan termékeny talaj-
ról van szó, amely kiváló alapul szolgál az innovatív 
munkához. A következő néhány évben exponenciá-
lisan meg fog nőni a tanárok és a munkaközösségek, 
tanári szervezetek közötti jó módszerek kicserélése, 
ami elsősorban az információs és kommunikációs 
technológia segítségével valósulhat meg. A legna-
gyobb kihívást az jelenti, hogy biztosítsák a munka 
nyomon követését és értékelését, annak érdekében, 
hogy a legjobb módszereket a korábbiakhoz képest 
nagyobb bizonyossággal lehessen megosztani, ami 
igazi változásokat indíthat el.

Mi tehát a gondolkodási készségek 
jelentősége mindebben?
A brit Nemzeti Földrajzi Tantervet kétszer dolgozták 
át, mindkét módosítást az első dokumentumra ala-
pozták. Az eredeti 1990-ben jelent meg, de a megje-
lenése előtt voltak viták a tartalmát illetően. Az 1995-
ben megjelent módosított változat rövidebb volt, 
mint az első, és semmi újjal nem lehetett kiegészíte-
ni. A 2000 szeptemberére elkészült Tanterv egy ru-
galmasabb átdolgozás. Ez sokat számít, ha belegon-
dolunk, hogy az emberi agyra és az agy tanulására 
vonatkozó ismereteink 80%-át az elmúlt 15 évben 
halmoztuk fel. Az agy bizonyos részei különböző 
funkcióinak megértése vezetett el oda, hogy pon-
tosabban meg tudjuk ítélni, mi történik a tanulás 
során.

„A tanítás és a tanulás nem egymás szinonimái. 
A lendületes és lelkiismeretes tanítás sokszor egy-
általán nem vezet tanuláshoz. Ugyanakkor úgy is 
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lehet tanulni, ha csak kismértékben, vagy egyáltalán 
nem tanítanak”(Smith, 1999). Az agy működésére 
vonatkozó kutatások világos üzenetekkel látják el a 
tanárokat, amelyet fi gyelembe kell vennünk a föld-
rajzi tanterv tervezése során. Nem kell elvetnünk azt 
a földrajzot, amit most tanítunk, egyszerűen csak 
meg kell változtatnunk a fókuszpontját annak érde-
kében, hogy a tanulásra vonatkozó kutatások ered-
ményeit is bevonjuk a tervezésbe.

Sajnos sok tanár túlzsúfolt földrajzi tanmenetet 
próbál átadni a diákoknak, és az elérendő célokat is 
maga a tantárgy tartalma határozza meg – inkább a 
tartalomra koncentrálva, nem pedig azokra az esz-
közökre és mentális modellekre, amelyek segítené-
nek a földrajzi tartalom megértésében és annak más 
helyzetekbe ültetésében. Annak érdekében, hogy a 
diákjainkból geográfusok és ne csak a földrajzot va-
lamennyire ismerő emberek váljanak, nekünk, taná-
roknak sokkal inkább arról kell beszélnünk, hogyan 
tanulnak a diákok, nem pedig arról, hogy mit tanul-
nak.

A 2000-re elkészült brit Nemzeti Tanterv kezdett 
el először ezzel foglalkozni. „A tanterv más szem-
pontjainak fejlesztése” című részében a nemzeti tan-
terv határozata a földrajzot illetően kijelenti, hogy 
a tantárgy lehetőséget nyújt: a gondolkodási kész-
ség fejlesztésére a földrajzi vizsgálat folyamatának 
hangsúlyozásával, és segít a diákoknak az infor-
máció értékelésében és a saját munkájuk átgondo-
lásában. 

De amíg a földrajztanulás folyamata nem válik 
explicitté a nemzeti tanterv minden területén, addig 
nem valószínű, hogy nagymértékben befolyásolja a 
tanulást – hacsak a tanárok nem döntenek úgy, hogy 
saját maguk veszik kézbe a program összeállítását. 

„Alkossuk meg a jövőt, ne engedjük csak úgy 
megtörténni”… a földrajzoktatás lehetőségei
Ezt a mondat a brit Geographical Associtation 
(Földrajzi Társaság) GeoVision csoportjának nyilat-
kozatából származik, amely szeretné elindítani a 
földrajzoktatás fejlődését.

Hogyan tudnának a földrajzi munkaközösségek 
túllépni az adott programon és megalkotni a saját 
oktatási terveiket?

Az oktatásban jelenleg érvényes „fentről lefelé 
irányuló modell” hozzájárult ahhoz, hogy a tanárok 
elvesztették saját szakmaiságukba vetett bizalmukat 
– elsősorban a tanterv megalkotását és a döntésho-
zást illetően. A saját felelősség hiánya elfojtja a kre-
ativitást, és megcsapolja az önbizalmat, elsősorban 
a földrajztanulás értékelése kapcsán. A földrajzban 

olyan vezetőkre van szükség, akik egy olyan munka-
közösségi tervet hoznak létre, amely nem csak a kor-
mány, a helyi oktatási hatóságok, és az iskola prog-
ramját ismeri el, hanem azt is célul tűzi ki, hogy saját 
diákjai oktatási igényeit is kielégítse. Ez úgy érhető 
el, ha a diákokat felkészítik a 21. századi felnőtt éle-
tére – hogy megragadhassák az alkalmat, hogy egy 
lehetséges jövő helyett egy kívánt jövőt alakítsanak 
ki maguknak. Az előbbi a jelenlegi oktatási vita szűk 
értelmezéséből fakadhat, amely az oktatási szaka-
szok végén egyre magasabb teljesítményszinteket 
helyez a fókuszpontba. 

Az elmúlt években a tanárok gyakran előírt prog-
ramból dolgoztak, amely folyamatosan változott, és 
ezért nehéz volt vele azonosulni és megérteni. Azok-
nak a munkaközösségeknek, akik a gondolkodási 
készségeket és más ehhez kapcsolódó tanulási lehe-
tőségeket teljes körűen akarják integrálni az okta-
tási és tanulási módszerekbe, hasznos kiindulási 
pont lehet egy közös, öt évre szóló munkaközösségi 
tervezet. Az ilyen elképzelés fontos lehet, mert újból 
beiktatja a „tanár szakmai véleményét”, és biztosít-
ja azt, hogy az egyes intézményekben földrajzot ta-
nuló fi atalok igényei ki legyenek elégítve. A változás 
és az oktatás fejlesztésének levezénylésének egyik 
kulcsfontosságú eszköze az éves fejlesztési terv, de 
sok földrajzi munkaközösség számára egy ilyen pa-
radigmaváltás sokkal hosszabb időt is igénybe ve-
het. Ebből következik, hogy egy öt évre szóló straté-
giai terv, amely az éves fejlesztési tervekből és a 
szakmai fejlesztési utalásokból áll, segítheti a poten-
ciálisan hosszúra nyúló és összetett folyamat végbe-
menetelét.

A diákjaink iskolai jövőjének érdekében minden 
földrajzi tervezetnek fel kell ismernie:

• a munkaközösségen belüli jelenlegi tanári 
szaktudás, a lehetőségek, a meglévő munkasé-
mák, az oktatási és tanulási megközelítések 
jelenlegi állapotát;

• a földrajzot tanuló diákok speciális igényeit az 
egyes intézményekben, pl. etnikai háttér, szo-
ciális háttér, és hogy milyen szerep jut nekik 
mint állampolgároknak a közösségükben;

• mit tud a földrajz a fi ataloknak nyújtani tudás, 
felfogóképesség és más olyan készségek tekin-
tetében, amelyek szükségesek az élethosszig 
tartó tanuláshoz és a felnőtt életre való felké-
szüléshez;

• szükség van egy olyan tervezetre, amely reagál 
a változó, külső iskolai és munkaközösségi 
programokra, valamint a tanárok változó el-
képzeléseire és nézeteire a földrajztanulás 
 terén.
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Tehát hogyan kell kinéznie egy földrajzos 
munkaközösségi tervezetnek?
A gondolkodási készségek fejlesztésének minden 
szemszögből át kell hatnia a munkaközösség mun-
káját. Ez nem jelent megoldást mindenre, azonban 
számos olyan nehézséget meg tud osztálytermen belül 
oldani, mint az elégedetlenség kezelésére, az olvasás-
készség és más kulcsfontosságú készségek fejlesztése, 
illetve lehetőséget ad a spirituális, morális, társadalmi 
és kulturális oktatásra. A tervezetek szabad teret kell 
adjanak a tanároknak − mint az önmagukat fejlesztő 
munkaközösség tagjainak − akik az osztálytermi ku-
tatásokra és az önértékelési folyamatokra alapozva 
fejleszthetik a saját oktatási gyakorlatukat. 

A munkaközösségek változásának 
levezénylése
A gondolkodási készségeket több módon is be lehet 
vezetni a munkaközösségek tanterveibe, kezdve az 
átfogó integrációval (mint ahogyan arra „A munka-
közösségek tervezetei” című 2. ábra is utal) a sokkal 
aprólékosabb megközelítési módig. Ez az utóbbi 
olyan munkaközösségek számára lehet sokkal meg-
felelőbb, amelyek még a tudatosság növelésének 
szintjén vannak, vagy ahol a szakértelem korlátozott, 
illetve ha bizalmatlanság övezi az ilyen tanulási mód-
szerekre vonatkozó álláspontot. Ilyen esetekben „ké-
szen feltálalt” feladatok bevezetése a már meglévő 
munkatervekbe és tanulási egységekbe egyrészt a 
tanárok szakmai fejlődését tenné lehetővé, másrészt 
azt, hogy a tanárok megfi gyeljék, a diákok hogyan 
reagálnak az ilyen megközelítésmódokra. Mindkét 
esetben egy ilyen, a munkaközösséget (vagy iskolát) 
érintő változás levezénylése során a fejlesztési terv 
kulcsfontosságú eszköz (3. ábra).

A munkaközösség fejlesztési terve
Annak érdekében, hogy a fejlesztési terv hatékony és 
széleskörű legyen:

• a teljes iskolai fejlesztési tervből kell levezetni, 
és azzal kapcsolatban kell lennie;

• az öt évre vonatkozó munkaközösségi tervezet-
ből kell levezetni, és azzal visszacsatolásban 
kell állnia;

• ÉSSZERŰ célokat kell tartalmaznia;
• szakemberfejlesztés részeként el kell fogadnia 

a munkaközösségek és az egyének fejlesztésé-
nek szükségességét, amelyek egyértelművé 
teszik, hol és mikor kerül sor a képzésre, pél-
dául munkaközösségi találkozók alatt;

• a fejlesztési tervnek egy olyan működést kell 
biztosítania, amely lehetővé teszi a kutatások 
és a pozitív fejlesztések eredményeinek meg-
osztását a munkaközösségeken belül és azon 
túl is;

• a fejlesztési tervet a ciklus végén a teljes mun-
kaközösségnek értékelni kell. 

A tanári teljesítmény értékelése termékeny talajt je-
lenthet a gondolkodási készségek bevezetésére, illet-
ve az ezzel kapcsolatos képzések számára is – főleg, 
ha a „tantermi vizsgálatok” és az „órai megfi gyelé-
sek” együtt megismerhetők. 

Órai megfi gyelés
Nagyon fontos belátni, hogy a támogató tanulókör-
nyezet kialakítása, és azok a megközelítésmódok, 
amelyek gyorsítják a hatékonyabb tanulást, ugyan-
annyira segítik a tanárok szakmai fejlődését is, mint 
a diákok tanulását. Az iskola vezetésének és tanárai-
nak pozitívan kellene hozzáállniuk azokhoz az órai 
megfi gyelésekhez, ahol az alábbi tényezők jelennek 
meg:

• kollégák továbbképzése és mentorálása;
• speciális, egyedi szükségletekre fókuszáló meg-

fi gyelés;
• konzultáció és megbeszélés minden szinten;
• világos és előre meghatározott célra fókuszáló 

órai megfi gyelés, amelyre beleegyezését adta a 
megfi gyelt és a megfi gyelést végző tanár is – ez 
teszi lehetővé a gyakorlatra vonatkozó vissza-
jelzések hatékony megbeszélését;

• kezelhető mennyiségű fókuszpont;
• az órai megfi gyelés után a tapasztalatok struk-

turált megbeszélése a megfi gyelt és a megfi gye-
lést végző tanár között – ez magába foglalja a 
véleménynyilvánítást, az értékelést, a célok fel-
állítását, az igények elemzését, a szakmai fej-
lesztőprogram kiválasztását, valamint egy 
megegyezést arra vonatkozóan, mit lehetne 
rögzíteni és megosztani más közönséggel

 (lásd a 4. ábrát).

Az órai megfi gyelések kulcsfontosságú eredményei:
• a korábbinál magasabb szintű, a vélemények 

kinyilvánításán alapuló beszélgetés a tanításra 
és tanulásra; az osztálytermi gyakorlat sokkal 
nyíltabb és kritikusabb megbeszélése;

• a tanítási és tanulási megközelítésmódok na-
gyobb változatossága;

• a tanárok többet gondolnak a tanulás céljaira, 
és odafi gyelnek arra, hogy ezt a diákok számá-
ra is nyilvánvalóvá tegyék;

• a tanárok sokkal szívesebben osztják meg az 
osztálytermi gyakorlatra vonatkozó gondolatai-
kat más kollégákkal;

• nagyobb fokú együttműködés a munkaközös-
ségek között…, illetve jobb megértése annak, 
miből áll a hatékony osztálytermi gyakorlat az 
iskolában;
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5. ábra.  HOGYAN KÉSZÍT FEL A FÖLDRAJZ A 21. SZÁZADI ÉLETRE?

• a tanárok biztosak legyenek abban, hogy az 
órai megfi gyelés és a tapasztaltak megbeszélé-
se következtében emelkedni fog a színvonal.

Egyre több tanár véli úgy, hogy egy véleményeket 
tartalmazó napló írása, illetve a diákok rábeszélése, 
hogy ők is írjanak bejegyzéseket a tanulási naplójuk-
ba, olyan kiegészítő információkat jelenthetnek, 
amelyek segítik a fejlődést.

Az órai megfi gyeléshez kapcsolódó kérdések:
• a folyamat hatékony kivitelezése nagyon sok 

időt igényel, és meglehetősen sok időt követel 
a munkaközösségek vezetőitől, főleg ha nagy 
munkaközösségekért felelősek;

• jelenleg (Nagy-Britanniában) kevés „gondol-
kodási készségek szakértője” van az egyes isko-
lákban, akik megfi gyelő kollégaként és mento-
rokként léphetnének fel;

• földrajzilag nem minden iskola található olyan 
helyen, hogy összeköttetésben lehessen felső-
oktatási intézményekkel, amelyek támogatják 
a szakemberfejlesztést. 

További meggondolandó kérdések:
• a gondolkodási készségek fejlesztésére irá-

nyuló programok és más tanulási kezdemé-
nyezések megismerése, amelyekhez állami 
programok és/vagy pénzalapok vannak hozzá-
rendelve. Ez pénzbeli támogatást és szakértel-
met hozhat az iskola (és a földrajzi munka-
közösség) számára, amely hozzájárulhat a 
szakemberképzéshez. Ezek a brit Oktatási és 
Foglalkoztatási Minisztérium által biztosított 
juttatások reálértékben is megnőttek az elmúlt 
években és a helyi oktatási hatóságok meg-
bízási formájában is.

Forrás: A GeoVision projekt keretében Chesire megye iskoláiban elvégzett kutatás (Linda Thompson, 1999)
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• A felsőoktatási intézményekkel és más kutató-
szervekkel való kapcsolatok kialakítása is egy 
olyan mód, amelyek segítségével hozzáfér-
hetünk anyagi támogatásokhoz és a szakérte-
lemhez. 

Melyek a felmerülő konfl iktusok és 
kérdések a gondolkodási készségek 
bevezetése kapcsán?
Vita a tanítás tartalmának illetve, folyamatának 
szembenállásáról
Számos tanár érzi úgy, hogy ellentmondás van a tan-
terv tartalmának átadása és aközött az idő között, 
amely alatt a diákokban a minőségi tanulási megkö-
zelítésmódot kellene megfogantatni. Vajon ez csak 
egy látszólagos konfl iktus? Vajon a tanárokat a túl 
„kemény” összegző értékelés eredményei vezénylik 
jobban, és nem az, hogyan tanulhatnak legjobban a 
fi atalok? 

Lehetséges-e a diákok gondolkodási módját 
a „készen feltálalt” feladatokkal fejleszteni? 
Vagy a munkaközösségeknek muszáj 
a „gyökerektől fogva az ágakig” megváltoztatni 
a megközelítésmódot? 
A tanári továbbképzéseken a tanárokat mindig „jó-
érzéssel vértezik fel”, mikor új gondolkodási készsé-
geket fejlesztő feladatokat ismertetnek meg velük. 
„Csak folytassák a gondolkodási készségeket fejlesz-
tő feladatok elkészítését, és mi továbbra is jönni 
fogunk a helyi oktatási hatóságok szakem ber-
fejlesztési képzéseire” (egy helyi oktatási hatósági 
program értékelési űrlapjára írt megjegyzés). Sajnos 
az idő, a szakértelem és a bizalom hiánya 21. század 
földrajzi oktatásának fejlődésével szemben hat, mi-
vel a tanárok akkor érzik biztosabbnak magukat, ha 
mások munkáját adaptálják, ahelyett, hogy kialakí-
tanák és kifejlesztenék a saját feladataikat.

A brit Oktatási Követelmények Hivatala 
hogyan viszonyul a „gondolkodó” földrajzi 
munka közösségekhez?
Fennáll a veszély, hogy a brit Oktatási Követelmé-
nyek Hivatalának az iskola fejlődésére vonatkozó 
álláspontja és az iskola önértékelése között zajló vita 
csak arra a szűk kérdésre alapoz, hogyan növelhető 

az érettségi, és azzal egyenértékű minősítések szín-
vonala. Sajnos ezzel inkább elfedik a hiányosságokat, 
ahelyett hogy hosszabb távú fejlesztésben gondol-
kodnának. Például a közepes és elégséges érdemjegy 
határán állókat célozzák meg, ahelyett, hogy az ezen 
jegyek mögött meghúzódó alapvető problémákkal 
foglalkoznának, mint a korábbi teljesítményekre vo-
natkozó adatok és/vagy a tanulók fejlődésének és az 
intervenciós programok nyomon követésének sze-
gényes felhasználása. Röviden tehát, az ellenőröknek 
több tanácsadásra és képzésre volna szükségük, hogy 
kellőképpen megértsék a tanulási készségeket, azok 
osztályteremben zajló fejlesztését és használatát.

Lehetséges-e a gondolkodási készségek 
fejlesztésének jelentőségét kizárólag az alapján 
megítélni, milyen előrelépések történtek 
a vizsgákon elért eredményekben?
A jelenleg is használatban lévő vizsgálati módok 
megfelelően képesek-e felmérni azon diákok képes-
ségeit, akik magas szintre fejlesztették a gondolko-
dási készségüket?

Vajon a diákok értékelése a földrajzi oktatást 
illetően, amelyben részesülnek, egybeesik-e 
a tanárok és a szakmai munkaközösségek 
tanulási céljaival?
Vajon a diákok érzékelni fogják-e a földrajzon vagy 
bármilyen más tantervi területen keresztül elsajátít-
ható gondolkodási készségekben rejlő lehetőségeket 
és értékeket? A vizsgálatok, amelyek felmérték, hogy 
a diákok hogyan értékelték azt a földrajzoktatást, 
amelyben részesültek, néhány aggodalomra okot adó 
különbséget mutattak ki, amikor összehasonlították 
ezt a kutatást végzők a tanárok, és a munkaközössé-
gek céljaival. Az 5. ábrán azok a válaszok láthatók, 
amelyeket akkor kaptunk, mikor egy 3. oktatási szin-
tű csoportnak feltettük a kérdést: „Szerinted a föld-
rajz hogyan készít fel a 21. századi életre?”.

Nagyon fontos, hogy a diákokkal egyértelműen és 
nyíltan megosszuk a tanulási célokat, és különösen 
fontos, hogy a diákokat belevonjuk a metakogníció-
ba annak érdekében, hogy a saját jövőjükben fel-
ismerjék és értékelni tudják a földrajzi oktatás sze-
repét. 
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Amikor egy olyan tanmenetet állítunk össze, amely 
nem csak érintőlegesen használja a gondolkodási 
készségeket, a tanmenet tervezése során talán a leg-
fontosabb elv, hogy túllépjünk a képzési szinteken 
való előrehaladáshoz, illetve a vizsgák sikeres telje-
sítéséhez szükséges ténybeli tudáson és készségeken 
– azaz a 2. szintű alkalmazáson (lásd a Bevezetést). 
A Gondolkodtató földrajz a magas elvárásokról szól, 
és arról, hogyan segítsünk a diákoknak annak eléré-
sében, hogy jobb gondolkodókká, ezáltal pedig si-
keres tanulókká váljanak. Mint más, földrajzzal 
kapcsolatos készségek esetében, a gondolkodás kap-
csán is lényeges a tanári útmutatás és a gyakorlás. 
Tanárként az a feladatunk, hogy a kognitív készsé-
gek fejlesztését célozva állítsuk össze a tanmenete-
ket és az órákat, emellett azt is biztosítsuk, hogy 
egy értelműek és feldolgozhatóak legyenek a kolle-
gák és a diákok számára. Ha így teszünk, akkor a 
diákok nagyobb eséllyel értik meg a földrajzot, és 
a tudásuk tovább megmarad, mint a következő óra 
vagy vizsga.

A gondolkodási készségekre építő órák gyakran 
az érzékszervek szélesebb körére építenek, mint a 
didaktikus, illetve hagyományos forrásokra építő 
tanítási módszerek. Ezért, amikor megtervezzük az 
órákat, tisztában kell lennünk azzal, milyen sokféle-
képpen tanulhatnak a diákok. Ezzel kapcsolatban 
hasznos modell a Howard Gardner Ki miben okos? 
(Frames of mind, 1983) című könyvében leírt sok-
oldalú intelligencia elmélete, amelyet Fisher 1990-
ben megjelent kötete tovább részletez. A brit oktatá-
si rendszer hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a 
logikai/matematikai intelligenciára. Mindez meg-
jelenik a Gondolkodtató földrajz módszereiben is, és 
szorosan kapcsolódik a Brit Nemzeti Tanterv magya-
rázó készségeihez is. Mindez azt jelenti, amikor va-
laki képes fejben feldolgozni a problémákat és logi-
kus következtetésekre jutni velük kapcsolatban. 
Egyes diákok jól reagálnak a szóbeli vagy írásbeli 
közlésekre, és képesek a következtetéseiket hasonló 
módon megfogalmazni (verbális-nyelvi intelligen-
cia). Mások hatékonyabban tanulnak képek segítsé-
gével, és képesek arra, hogy képzeletben összetett, 
bonyolult képeket alkossanak (vizuális-térbeli intel-
ligencia). Egyeseknek kedvére való az ötletek meg-
osztása és megvitatása társaikkal (interperszonális, 
vagy személyközi intelligencia), míg mások inkább 
szeretik magukévá tenni az új elképzeléseket, össze-

A földrajz tanmenetek
és a gondolkodásra tanítás ötvözése

függéseket keresnek, és saját következtetésekre jut-
nak (intraperszonális intelligencia). A gondolkodás-
ra való tanítás megfelelően összeállított módszereivel 
minden diák számára lehetővé tehetjük, hogy a saját 
„gondolkodási kereteiket” használják, ugyanakkor 
más területeken is javíthatják tanulási készségeiket. 
Például a Mi fog történni? módszer igen testhez-
álló a vizuális/térbeli, valamint a verbális/nyelvi 
kész ségekkel rendelkezőknek, akárcsak a Fogalom-
térképek, amely azonban a személyközi intelligen-
ciával rendelkezők és a logikus gondolkodók erőssé-
geire is épít.

A gondolkodásra tanítás nagy hangsúlyt fektet a 
tananyag megértésében oly fontos nagy koncepciók-
ra is (lásd bővebben a Bevezetésben és az I. kötet-
ben). Az órákat és más oktatási tevékenységeket 
egymásra építve kell megterveznünk, és ezzel össze-
függésben fejlesztenünk kell a diákok fogalmi kész-
letét és a „folyamatok egészével” kapcsolatos megér-
tésüket is.

A tervezés során foglalkoznunk kell azzal, ho-
gyan vezetjük fel, bontjuk ki és adjuk át az ismere-
teket, hogy a diákok fokozatosan képessé váljanak 
a földrajzi mintázatok és kapcsolatok feltárására. 
Vegyük például azt az esetet, amikor a döntéshoza-
talt akarjuk jobban megértetni velük, hogy jobban 
teljesítsenek az érettségin. Ahelyett, hogy egyből 
belevágnánk a vizsgafeladatokat idéző, döntéshoza-
talról szóló gyakorló feladatokba, érdemes lehet 
felhasználnunk olyan módszereket, mint például az 
Öt kérdőszó, Alkotó képzelet és a Lépcsőzetes 
döntéshozás, hogy gyakoroljuk és megvitassuk az 
általános készségeket azért, hogy a döntéshozatali 
folyamat elemeit észrevehetőbbé és egyértelműbbé 
tegyük.

A gondolkodási készségek módszereinek egyik fő 
célja, hogy elsősorban a tapasztalatok megvitatása 
során megismertesse a diákokat a gondolkodás nyel-
vezetével. Ez lehetővé teszi számukra, hogy meg-
vitassák a feladatokkal kapcsolatos megközelítései-
ket, felfogásukat. Ugyanakkor a nyelv korlátot is 
jelenhet a tanulásban, amennyiben nem megfelelően 
használják. Hasznos dolog, ha a diákok úgy érzik, 
hatalmuk van a szavak és kifejezések felett, legyenek 
azok a témához kapcsolódó szakkifejezések, vagy a 
saját kognitív folyamatukat leíró fogalmak. Lénye-
ges, hogy a feladat, vagy a tapasztalatok megvitatása 
során tervszerűen bevezessük és használjuk a „gon-
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dolkodtató kifejezéseket”. Segítségként egy példa 
minderre: nem valószínű, hogy a diákok megértik az 
indoklás fogalmát, ha nincsenek tisztában azzal, mit 
jelent az, hogy bizonyíték. Ezért elsőként az utóbbi 
fogalmat kell tisztáznunk. Egy Rejtély (lásd Gon-
dolkodtató földrajz I. kötete) felhasználható a bizo-
nyítékok azonosítására és leírására, mielőtt a lehet-
séges megoldást mérlegelnék a diákok. Kioszthatjuk 
a diákoknak a legfontosabb gondolkodtató kifejezé-
sek meghatározását, ami segíthet a kognitív folya-
mataik megértésében és magyarázatában. (Lásd a 
Függeléket.) Például megkérhetjük őket, hogy ren-
dezzék olyan sorrendbe a fogalmakat, mint amilyen 
sorrendben végrehajtották a hozzájuk tartozó cse-
lekvést: olvasás, vita, értelmezés, kiválogatás, sorba 
rendezés, kapcsolatok keresése, elemzés, magyará-
zat. Ahogy jobban megismerik a kifejezéseket, attól 
kezdve gyakrabban használhatjuk ezeket, akár to-
vább részletezve is.

A brit Nemzeti Olvasás és Írás Program beveze-
tésével a diákok olyan generációjával találkozhatunk, 
akik hozzászoktak ahhoz, hogy a nyelvet a szavak, 
mondatok vagy akár a teljes szöveg szintjén kezeljék. 
A Gondolkodtató földrajzon belül a tapasztalatok 
megvitatásával foglalkozó részek felidézik azokat az 
egész osztály előtt zajló előadásokat, amelyek során 
bemutatják, felülvizsgálják, és megszilárdítják a 
megszerzett ismereteiket. A hosszú távú tervezés so-
rán érdemes fi gyelembe vennünk, hogy a gondolko-
dásra való tanítás hogyan használhatja fel ezeket az 
alapokat.

Szintén foglalkoznunk kell a tanulók teljesítmé-
nyének értékelésével és javításával. A Brit Nemzeti 
Tanterv által meghatározott képzési szintek leírásai 
ködösnek és nehézkesnek tűnhetnek, és nem túlzot-
tan segítik a diákokat abban, hogy jól teljesítsenek 
az értékelés alkalmával. A tapasztalatok megvitatása 
azért lényeges, mert azonnal visszajelzést kap a ta-

nuló (lásd a Tapasztalatok megvitatását), de az ér-
tékelés más módozatait is megfelelően be kell illesz-
tenünk a munkatervünkbe. Black és Dockrell (1980) 
szemléletes modellje megkülönbözteti a moduláris, 
longitudinális és a hátteret megcélzó kimeneteket 
(lásd a lenti táblázatot).

Egyes tanárok számára az értékelés során leg-
könnyebb összpontosítani a moduláris kimenetekre, 
kevesebb fi gyelmet fordítva a folyamtokkal kapcso-
latos készségekre és a Gondolkodtató földrajzban 
hangsúlyozott nagy koncepciókra.

De valójában mit jelent ez a tanmenet tervezése-
kor? Valószínűtlen, hogy a fentebb felvetett problé-
mákat azonnal, vagy akár egyetlen órán belül meg 
lehessen oldani, ezért érdemes inkább néhány meg-
közelítést kiválasztanunk és alkalmaznunk. Pél-
dául:

• hetedikben alkalmazzunk a 3 Rejtélyt és a 3 
Alkotó képzelet feladatot úgy, hogy azok 
fokozatosan egyre nagyobb kihívást jelentse-
nek;

• válasszunk ki egy nagy koncepciót, mint példá-
ul az ok és okozatot, vagy a döntéshozatal, és 
tervezzük meg, hogy a tanév során hogyan fog-
juk azt egyre jobban megismertetni a tanulók-
kal;

• válasszunk ki egy fontos, együttműködéssel 
kapcsolatos készséget, például mások vélemé-
nyének meghallgatását, és kérjük meg a diáko-
kat, hogy a naptáraikban vagy a füzetükben 
rendszeresen írják le, hogyan ismerik fel egyre 
inkább a fontosságát, illetve hogyan fejlődik ez 
a készségük;

• válasszunk ki három feladatot, amelyek ma-
gukban foglalják mondjuk a „fontossági sor-
rend felállítása” készséget, és gondoljuk végig 
alaposan, hogyan magyarázzuk el érthetően a 
fogalmat.

A tervezett kimenet típusa és magyarázata Földrajzi példa

Háttér
A tantárgy és az ismeretszerzés alapvető fontosságú 
eleme, de nem mindig értékeljük, vagy tesszük nyil-
vánvalóvá a diákok számára.

A természeti rendszerekbe való beavatkozásnak 
egyszerre vannak pozitív és negatív következmé-
nyei.

Longitudinális
Közös jellemzők kapcsolnak össze több órát – gyak-
ran hasonló készségeket vagy gondolatmeneteket 
alkalmazunk, vagy időnként gyakoroltatunk.

A döntéshozatal magában foglalja az információk 
értékelését és a felmerülő konfl iktusok megoldá-
sát.

Moduláris
Egy bizonyos munkaszakaszra jellemző, és gyakran 
ez válik a leghamarabb érthetővé a diákok számára.

Az alacsony légnyomású légköri képződmények 
csapadékos és esős időt okoznak.
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Gf I – Gondolkodtató földrajz I. kötet

MUNKATERV: VÁROSI FOLYAMATOK, Edexcel Kiadó, 3. számú érettségi tematika

Óra Tartalom/témák
Felhasználható gondolkodási 

készségek módszer

1. Növekvő lakások iránti igény az Egyesült Királyságban. Bár az 
ország népessége nem növekszik gyorsan, a 21. század elején 
nagyszámú új lakásra van igény. Mérlegeljük az okokat, mint 
például az egyedül élők számának növekedését, régi építésű 
házak jellegzetességeit, az ellenurbanizációt. Vessük fel, hogy 
a felmerülő igények nem egységesek.

Rejtély (Gf I)
„Miért nem engedheti meg magá-
nak Billy Davies az új házat, amit 
annyira szeretne?”

2. Az ingatlanfejlesztés barna- és zöldmezős változatai. Határoz-
zuk meg a fogalmakat. Használjunk fel fényképeket / ingatlan-
hirdetéseket / újságkivágásokat a helyi lapból / a diákok ta-
pasztalatait / látványterveket. Minden esetben mérlegeljük a 
pro és kontra érveket a helyi környezettel összefüggésben.

Legvalószínűbb, hogy…
Barna- és zöldmezős  beruházások

3. Zöldmezős beruházások és a város-vidék peremzóna. Miért 
létezik annyi ellentétes álláspont a zöldmezős ingatlanfejlesz-
tésekkel kapcsolatban? Használjuk fel az életminőség és a rej-
tett költségek fogalmát.

Lépcsőzetes döntéshozás

4. Barnamezős ingatlanfejlesztés. Topográfi ai térképek / légifotók 
/ fényképek a városi barnamezős beruházásokról. A használat 
életgörbéje, például: ipari fejlődés, hanyatlás, az ipar kivonu-
lása, új fejlesztések.

Öt kérdőszó
Gyakorló feladat a lakóövezeti hasz-
nosításhoz kapcsolódó lehetőségek-
ről és problémákról.

5. Az urbanizáció a fejlődő országokban. Statisztika / térkép-
elemzés. A vonzó és taszító tényezők meghatározása, ötlet-
börze a példákkal kapcsolatban.

Életre keltett grafi konok  (Gf I)
Kakukktojás (Gf I)
Vonzó és taszító tényezők.

6. Esettanulmány Jakartáról. Vonzó és taszító tényezők a vidéki 
Indonézia és Jakarta esetében. A város korfája és korszerke-
zete, összekapcsolva a magas természetes szaporodással.

Fogalomtérképek

7. A mindennapi élet Jakartában. A lakosság jellegzetességeinek 
bemutatása a lakás-, környezeti és munkaerő-piaci viszonyok 
érzékeltetésére. Rövid képregények / szövegbuborékok alkal-
mazása, hogy a lakosok közötti beszélgetéseket beleírhassuk.

Történetmesélés (Gf I)
Képzeletbeli mozi (Gf I)

8. „Építs magadnak új otthont” játék. A nyomornegyedek ön-
segítő rendszerei.

Alkotó képzelet
Lakások teremtése

9. A városi közlekedés problémái. Kakukktojás (Gf I)
Forgalom (Gf I). 
Új témák bemutatása és a megértés 
szintjének meghatározása

10. Egy, a forgalomirányításról szóló esettanulmány. Osztályozás (Gf I)
Az egyének, hatóságok, vállalkozá-
sok stb. szerepe.
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Az igazán jó tanmeneteket az iskolában és a má-
sutt dolgozó kollégákkal szoros együttműködésben 
kell kialakítanunk. A jó tanmenetek a diákok erős-
ségeinek és gyengeségeinek alapos ismeretén alapul-
nak, és rengeteg kreatív gondolkodást igényelnek a 
tervezés és értékelés szakaszában. A tanárok és diá-
kok közös munkája sikerének vagy kudarcának fé-
nyében könnyen változtatha tóak, adaptálhatók.

Az előző oldalon látható egy Városi folyamatok-
kal foglalkozó tanmenet, amely az Edexcel Kiadó 
B) érettségi tematikájában szerepel. A példában csak 
azokat a részeket tüntettük fel, ahol a Gondolkod tató 
földrajz módszereit használtuk, hogy bemutassuk, 
egyszerre alkalmasak a tényanyag átadására és a 
gondolkodásra tanításra. Hacsak nem szükséges, 
hogy az egész órát rááldozzuk, a módszereket a „ha-

gyományos” feladatokba és tevékenységekbe ágyaz-
va használtuk, ami magában foglalta a tankönyvek 
használatát is. A tanmenet 40 perces órák igen ösz-
tönző sorozatát jelenti, és egyaránt fi gyelembe veszi 
a mozgolódó, nézelődő, beszélgetésre hajlamos, 
szervező típusú, rajzolgató és problémameg oldó diá-
kok sajátosságait.

A bemutatott tematika fő célja, hogy a diákok ké-
pesek legyenek:

• Módszeresen fejleszteni a gondolkodásukat és 
azzal kapcsolatos készségeiket az órák és a házi 
feladatok segítségével.

• Elsajátítsák a tananyagot a többféle tanulási 
stílusú diákok „intelligenciáira” építő tevé-
kenységek által.

• Megismerjék és megértsék a témát.
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Az egyik leggyakoribb észrevétel, hogy a gondolkodás tanítására szolgáló felada-
tok tényleg működnek, és valódi kihívást jelentenek a tanulók számára. Ugyan-
akkor a tanulságok és tapasztalatok megbeszélése sokszor elsikkad a foglalko-
zások végén. A brit „3. oktatási szakasz stratégiája” javaslataiban háromrészes 
órafelépítés szerepel. A harmadik részben kell az óra tapasztalatait kiértékelni 

A tapasztalatok megvitatása

6. ábra.  MODELL A GONDOLKODÁS TANÍTÁSÁRÓL

TERVEZÉS

A tanulók korábbi 
 tapasztalatai, 
 információi

KIÉRTÉKELÉS

Képességformálás

„A fekete doboz”
(Black & William, 1998)

Fejlődik a megértés és az információ feldolgozásá-
nak képessége: javuló vizsgajegyek, jobb érettségi 
eredmények, több emelt szintű tanuló!

BEVEZETÉS/UTASÍTÁSOK

Az órát keretbe foglaljuk, és valamilyen kontextus-
ba, környezetbe helyezzük. Vigyázzunk, nehogy túl 
sok vagy túl kevés információt közöljünk.

KIHÍVÁST JELENTŐ FELADAT

Kognitív konfl iktus: feltételes segítség/oktatás:  
a túl sok segítség megállítja a fejlődést, a túl kevés 
kiábrándítja a diákokat.

TAPASZTALATOK MEGVITATÁSA

Metakogníció : Tanulás a tanulásról és gondol-
kodás a gondolkodásról.

A tudás átültetése (transzfer): Beszéljenek a ta-
nulók. Lássák az óra célját (gondolati, tartalmi, 
képességfejlesztési szempontból is).

Fedjük fel az okokat, és várjunk el visszajelzést.
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és elemezni, valamint (lehetőség szerint) a tananyag többi részével összefüggés-
be hozni. Ez a teljes osztály bevonásával történő plenáris szakasz kiválóan al-
kalmas a tanulási folyamat, valamint annak a tudás- és képességfejlesztő hatás 
bemutatására. Jelen könyv és a Gondolkodtató földrajz I. kötetének Bevezető 
fejezete is hangsúlyozza, hogy a négy fázisban megvalósítandó gondolkodtató 
földrajzi módszerek harmadik-negyedik fázisában kell a tapasztalatok meg-
vitatását előtérbe helyezni. A gondolkodtató földrajzi módszerek létjogosult-
ságát alátámasztó legfontosabb érv véleményünk szerint az, hogy amennyiben 
a tanulók megértik a gondolkodás folyamatát, akkor ezáltal saját gondolkodási 
sémáik is fejlődni fognak, így végül „jobb tanulóvá” válnak. Ez a metakogníció 
folyamata. A különböző tantárgyak és helyzetek közti gondolati kapcsolatok 
(transzfer) elősegítésével mindez nagyban hozzájárul a tanulási készségek fej-
lesztéséhez, megteremti a lehetőséget az önálló gondolkodás és tanulás elsajá-
tításához.

A „gondolkodás”, divatszóvá vált a földrajzoktatásról szóló szakirodalomban, 
és néhány olyan tankönyvben is találkozunk vele, ahol használata vitatható. Úgy 
vélem, a gondolkodni tudás megtanítása feltételezi az órai tapasztalatok inte-
raktív összegzését. Enélkül ugyan még lehet jó a földrajzóra, de a gondolkodás 
elsajátítása nem valószínű! A gondolkodás tanításának modelljében (6. ábra) 
jól látszik, hol illeszkedik a folyamatba az órai tapasztalatok megvitatása.

A tapasztalatok megvitatása az óra végének plenáris szakasza, amelybe álta-
lában az egész osztályt bevonjuk, bár kevésbé formális, csoporton belüli összeg-
zést is kezdeményezhetünk. A tanár szerepe nagyon fontos a bemutatott gon-
dolkodási formák más összefüggésekben történő megvilágításában. Ezáltal a 
tanultakat általánosíthatjuk, és segíthetünk olyan sémák kialakulásában, me-
lyekkel a tudás átültethető más környezetbe is.

Jelen fejezet tudományos alapját jórészt egy a Brit Tanárképzési Hivatal 
(Teacher Training Agency) által támogatott kutatás képezte: „Interaktív összeg-
zés: tanuló diákok, tervező tanárok”, amelyben a Gondolkodtató földrajz mun-
kacsoport tagjai is részt vettek. A kutatás során órai összefoglalásokat és tanu-
lókkal készített interjúkat vettünk videóra az alábbi két témakört szem előtt 
tartva: „Mit sajátítottak el a tanulók az óra során?” és „Hogyan segített a tanár 
mindebben?”.

Milyen legyen a tapasztalatok órai megvitatása?
A jó összegzés két legfontosabb ismertetője, hogy számtalan nyitott kérdés hang-
zik el, és hogy hosszan kifejtett tanulói válaszok érkeznek. Az így feltett kérdések 
némi kockázatot is hordoznak magukban, hiszen a tanár fejében sincs előre meg-
fogalmazott egyetlen jó válasz. A kérdések nehezek, és a válaszok hosszasabb 
gondolkodást igényelnek. A hosszas gondolkodási idő és az összetett válaszok 
nem megszokott elemei a hagyományos óráknak, ahol ezek átlagos ideje egyaránt 
alig két-két másodperc. Az órai tapasztalatok megvitatása során a tanulói vála-
szok akár fél percesek is lehetnek, sok esetben szünetekkel tarkítottak, és nagy 
szükség van a biztatásra.

A tapasztalatok megvitatása során a tanár építsen a nagy koncepciókra és az 
általánosabb képességekre is, úgy mint a szövegértés, jellemzés, összehasonlítás, 
valamint az írás és az olvasás készsége. A tanulók ne érezzék magukat kényel-
metlenül a beszélgetés során, és többször utaljunk olyan összefüggésekre, me-
lyekben már jártasak. Az ezekre a területekre irányuló tudástranszfert a tanár 
gyakran példákkal, analógiákkal és történetekkel segítse elő.

A tanár ismertesse azokat a kritériumokat, melyek alapján a tanulók értékel-
hetik gondolatmenetük és következtetéseik helyességét.

A bevezetés során kell 
tisztázni az óratartás 
és a tapasztalatok meg-
vitatásának alapelveit.

A megvitatás során 
alkalmazható nyitott 
kérdésekre a Tabu 1. 
minta feladatában és 
az Öt kérdőszó 1. és 2. 
minta feladataiban 
találunk jó példákat.

A Bevezetés végén látható 
táblázat mutatja be, 
hogyan jelennek meg 
a „nagy koncepciók” 
a mintafeladatok során.

A Fogalomtérképek 1. 
mintafeladata megmutat-
ja, hogy a tapasztalatok 
megvitatása során 
hogyan lehet jól meg-
tanulni a földrajzot.
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Mit sajátíthatnak el a diákok a tapasztalatok megvitatásából?
A tapasztalatok megvitatása során az ismeretszerzés négy fő területét lehet el-
különíteni. Az első a földrajz maga. Helytelen feltételezés, hogy a brit Nem zeti 
Tanterv vagy az érettségi tanterv nem enged teret a tanulás tanításának. Meggyő-
ződésünk, hogy a tanulók ily módon sokkal hatékonyabban tudják a földrajzot 
elsajátítani, mint ahogyan azt egyes felmérések már bizonyították más termé-
szettudományos tárgyak esetében. Ha másképp lenne, nem szállnánk síkra az 
ügy érdekében.

A tanulás képessége gyakran előtérbe kerül az órai tapasztalatok megvi-
tatása során. A tanulók így elsajátíthatják, hogyan kezeljék és dolgozzák fel az 
információkat, hogyan vonjanak le következtetéseket, hogyan oldják meg közös 
erővel a nagyobb kihívást jelentő feladatokat is. A Gondolkodtató földrajz szem-
lélete előtérbe helyezi a csoportos feladatokat, s mivel a tanulás megtanulása így 
közös tevékenységgé válik, a társas érintkezés képességét is fejleszti. A ta-
nulók általában érdeklődéssel hallgatják társaik véleményét, és hajlandóak épí-
tő megjegyzéseket tenni arról, amit hallottak, illetve arról, hogy a többiek véle-
ményéből hogyan tanultak. Ahogyan az az órák utáni interjúk kivonatából is 
kiderült, méltányolják az ilyen lehetőségeket.

Az ismeretszerzés negyedik területe a tágabb tudás megszerzése, azaz 
annak felismerése, hogy az elsajátított képességek a tananyag más részei esetén 
és még azon túl is hasznavehetők. A tanulás ne csak a vizsgára való felkészülés-
ről szóljon, ez csak felszínes tudást eredményez. Mély, életre szóló tudás átadá-
sa legyen a cél.

Mi a tanár szerepe a tapasztalatok megvitatása során?
A tanár többféle szerepet is betölthet a tapasztalatok megvitatásának folyama-
tában. Az egyik legfontosabb, hogy elősegítse és irányítsa a beszélgetést. 
A tanulók akkor értékelik az ilyen beszélgetéseket, ha látják, hogy a javukra 
válik. A tanáron múlik, hogy ez megvalósul-e mind a kiscsoportos, mind az egész 
osztállyal végzett megbeszélések során. Arra is ügyelnie kell, hogy ne hagyja 
eltérülni a csoportokat a feladat során, de ne avatkozzon be túlzottan munká-
jukba. Azért van ott, hogy gördülékennyé tegye az órát. Fontos feladata az egész 
osztállyal elvégzett tapasztalatmegvitatás kapcsán, hogy a feladatmegoldás során 
felszínre kerülő ötleteket és gondolatokat egymásba fűzze, így biztosítva, 
hogy azokat az osztály utána átlássa és értékelje. Ez teszi lehetővé a jó ötletek és 
gondolatok közkinccsé tételét.

A tapasztalatok megvitatásának egyik fő jellegzetessége, hogy szinte azon-
nali visszajelzést kapnak a résztvevők. Ez a képességformáló jelleg módfelett 
fontos a diákok számára, és kellő mennyiségű kutatási eredmény bizonyítja, hogy 
jelentősen növelhető általa a tanulási teljesítmény. Ne csak a tanár értékeljen, 
bátorítsa a diákokat is visszajelzések megfogalmazására. Fontos, hogy minden 
tanulói okfejtés értékelendő (ez nem azt jelenti, hogy ne lenne szabad kritikával 
élni), mivel növeli magabiztosságukat és önbecsülésüket.

Az összegző fázisok során a tanulókat gyakran meg kell kérni, hogy részle-
tesen magyarázzák el gondolatmenetüket. Az ilyen magyarázatok több-
sége hosszadalmas és ellentétes azzal, mint amivel más órákon szembesülnek. 
A tanár nem közbeavatkozással tud segíteni, hanem inkább várakozással, vagy 
azt kérve a tanulótól, hogy „mondjon egy kicsit többet”, vagy hogy „folytassa”.

A tapasztalatok jó összefoglalása tanulást tanító órákon arra ösztökéli a diá-
kokat, hogy összefüggéseket találjanak meglévő és újonnan szerzett tudásuk 
között, így átéljék a felfedezés örömét (általánosan alkalmazható probléma-
megoldási stratégia). Amikor a tanár elősegíti az összefüggések felismerését, 
akkor egyúttal lefekteti a tudás átültetésének alapjait is; analógiák és történetek 
felhasználásával ez gyakran még könnyebbé tehető. A Tény vagy vélemény 
feladatok során (Gondolkodtató földrajz I.) jó analógiának bizonyult, amikor a 

A Tabu és az Öt kérdőszó 
3. mintafeladata rávilá-
gít, hogy a tapasztalatok 
megvitatása hogyan 
segíthet az írási és 
olvasási képességek 
fejlesztése során.

A Térképmemori olyan 
módszer, amely rámutat 
a társas és csoportos 
képességek fontosságára, 
miközben fejleszti is 
azokat.

A csapatmunka alap-
képesség a brit Nemzeti 
Tantervben.

Ez nagyban hozzájárul 
a tudás átültetésének 
elősegítésében.

Az értékelés képességének 
elsajátításához, a követ-
kez tetések megvitatása 
a kulcs.
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„Spice Girlst bénának” a „Newcastle Unitedet pedig Európa legjobb csapatának” 
tituláltuk. Ez sok, és végül komoly vitákat okozott! Amennyiben a módszerek 
használatát megértették, azok közül többet (például az Öt kérdőszó, vagy a 
Fogalomtérképek) általánosan is alkalmazhatnak a tanulók a tananyag fel-
dolgozása során. Néhányan önmaguktól is rájönnek erre, de többségüknél a 
tanárnak kiemelkedően fontos szerepe van az általános használat elsajátításá-
ban. A módszerek értéke csökken, ha csak önmagukban, a tapasztalatok meg-
vitatása nélkül alkalmazzuk őket.

Tippek a tapasztalatok sikeres megvitatásához
• Kezdetben röviden vitassuk meg a tapasztalatokat, és ezt egy viszonylag 

egyszerű, de azért kihívásokkal teli feladattal kapcsolatban tegyük, ilyen 
például a Tabu. Határozzuk meg a tapasztalatok megbeszélésének elsőd-
leges célját, és találjuk ki a megfelelő kérdéseket. Először azt kérdezzük 
meg, hogyan boldogultak a feladatmegoldással. Ne feledkezzünk meg a 
gondolkodást leíró szavak használatáról, melyeknek fontos szerepe lehet 
a gondolatközvetítés nyelvi megalapozásában (lásd Függelék).

• A tapasztalatok megvitatása című mintatáblázat (7. ábra) segítségével ves-
sük papírra, milyen kérdéseket és hogyan szeretnénk majd megvitatni. 
Később egyre kevesebbet fogjuk a táblázatot használni, végül nem lesz rá 
szükség. Ekkora válunk szakértővé a témában.

• Készüljünk fel arra, hogy a diákokat engedjük hosszan beszélni, és bátorít-
suk is őket erre olyanokkal, hogy „és…” vagy „folytasd”, esetleg javasoljuk, 
hogy fejezzék ki magukat kézmozdulatokkal is.

• Adjunk időt a tanulóknak a válaszok kigondolására, és ne zavarjon eközben 
bennünket, ha csönd van, vagy a többiek beszélgetnek. Akár formálissá is 
tehetjük ezt a dolgot azzal, ha azt mondjuk, „Egy percet adok a megbeszé-
lésre”, mielőtt a csoportoknak válaszolnia kell.

• Alakítsunk csoportokat, mert a tanulók támogatni és bátorítani fogják egy-
mást a vitában és a gondolkodásban.

• Bizonyosodjunk meg róla, hogy látják a foglalkozás értelmét. Nyugodtan 
összefoglalhatjuk az óra lényegét mi magunk is.

• Vegyük rá a diákokat, hogy értékeljék egymás válaszait, illetve hogy hogyan 
lehetne azokon javítani.

• Ugyanakkor ne tervezzük túl az órát, mert az kényelmetlen lehet nekünk 
is és a diákoknak is. Törekedjünk az összefüggések feltárására, a transzfer 
lehetőségeinek bemutatására, de annyira azért ne, hogy mi magunk fedjük 
fel azokat. Kérjük meg erre inkább a tanulókat.

• Ne szakítsuk félbe a tanulót akkor sem, ha elhangzott részéről az a válasz, 
amire vártunk. Igazából úgy helyes, ha minél kevesebb előzetes elképzelé-
sünk van arról, hogy mi lehet a „jó” válasz.

• Figyeljünk oda, hogy mit csinálnak a csoportok a foglalkozás során, jegy-
zeteljünk is le néhány dolgot. Ezek jó kiindulópontként szolgálhatnak majd 
a tapasztalatok megvitatása során, és lehetőséget adnak arra is, hogy azt 
mondjuk: „Érdekes dolgokról beszéltetek, miért nem mesélitek el az egész 
osztálynak?”.

• Ne elégedjünk meg egyszavas válaszokkal, kérjük meg a tanulókat, hogy 
magyarázzák meg következtetéseiket. Ne vegyük át a szót a válaszadótól.

• Tegyünk róla, hogy az órák izgalmasak, a feladatok fi gyelemfelkeltőek le-
gyenek, különben nem lesz mit megvitatni.

• Ha nem megy elsőre, ne adjuk fel! Nekünk is és az osztálynak is időre lesz 
szüksége hozzászokni, de megéri. A 2. Függelék ezen a ponton segíthet. Ne 
féljünk a kockázattól és az ellentmondásoktól az osztályteremben.

• A legfontosabb pedig, hogy mindig tervezzünk időt a tapasztalatok meg-
vitatására.

Az Alkotó képzelet 1. 
mintafeladata meg-
mutatja, hogyan lehet 
analógiák segítségével jó 
kapcsolatokat létesíteni.
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Az alábbi párbeszéd jó példa arra, hogy a tapasztalatok megvitatása miként se-
gíti felismerni a tanulónak saját és társaik szerepét a tanulási folyamatban – lé-
péseiket az önálló tudáselsajátítás felé.

A csoportos munka 
és az egész osztállyal 
történő megbeszélés 
elősegíti a jó gondolatok 
megosztását és a gya-
korlást.

A tanulók méltányolják 
az azonnali segítő vissza-
jelzést, amit a tapasz tala-
tok megvitatása során 
kapnak.

A megfi gyelő tanár interjúja a tanulókkal a tapasztalatok meg-
vitatását követően (szerkesztve)

Tanár (T): Eljutottunk tehát ahhoz a ponthoz, amikor átbeszéljük az órát. 
Látjuk már a részt és az egészet; csoportosítottátok és összefésültétek a 
dolgokat. Egy kis vitát követően, úgy látom, egyezségre jutottatok a cso-
portokon belül is… OK., mit gondoltok, van értelme a vitának, megbeszé-
lésnek?

1. lány  L1:  Persze…hiszen megismered mások és a saját véleménye-
det is.

 T: Craig megpróbált valamit összehasonlítani valamivel, mit 
mondott Mr. K erről a próbálkozásról?

2. lány  L2: Megkérdezett bennünket, hogy ez összehasonlítás volt-e 
egyáltalán?

Fiú F: Nem gondolnám, hogy az volt. Szerintem rosszul sikerült.

 T: És mit csinált ezután Mr. K?

 L1: Megpróbált válaszra bírni bennünket… hogy hozzászól-
junk.

 F: Legközelebb, amikor ilyet csinálunk, akkor majd mit csinál-
junk, és mit ne.

(később)

 F: Én… úgy gondolom ez egy átlagos óra volt.

 T: Egy átlagos óra? Észre sem vettétek milyen ravasz tervvel 
állt elő?

 F: Nagyon sok dolgot átvettünk. Elmondja a dolgokat… el-
mondja, hogy mit csináljunk. Ha összezavarodsz, elmondja 
mások hogyan csinálják.

 L2: Megpróbál minél több embert bevonni.

 T: Kedvelitek ezt?

 Kórusban: Igen!

 T: Nem bánjátok, hogy a barátaitok kijavítanak benneteket?

 L2: Nem, engem nem zavar… Ha nem tennék, akkor legköze-
lebb megint rosszul csinálnám.
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1. függelék

A mentális képességek defi níciója és csoportosítása a Brit Nemzeti Tanterv 
alapján

Mentális képességeik fejlesztése során vezethetjük rá a tanulókat, hogyan és mit tanuljanak meg – gyakor-
latilag megtanítjuk őket tanulni. A Brit Nemzeti Tanterv magában foglalja az alábbi mentális képességeket, 
melyek így jól kiegészítik az alapvető készségeket.

Információfeldolgozás készsége
Segítségével a tanuló képes megtalálni és összegyűjteni a lényeges információkat, képes szelektálni, osztá-
lyozni, sorba rendezni, összehasonlítani és ütköztetni azokat, valamint képes a rész/egész kapcsolatokat 
feltárni.

Magyarázó és következtető készség
Segítségével a tanuló képes feltárni a különböző nézőpontok és események hátterét, levonni a következte-
téseket, megfelelő nyelvezetet használni gondolatai közlése során, valamint képes véleményt alkotni és 
döntést hozni a feltárt okok és bizonyítékok alapján.

Kérdezés készsége (vizsgálati készség)
Segítségével a tanuló képes érdemben kérdezni, a problémákat elővezetni és defi niálni, eltervezni, mit tegyen 
és hogyan kutasson, felmérni a következményeket, valamint képes következtetéseit ellenőrizni és gondola-
tait továbbfejleszteni.

Kreatív gondolkodás készsége
Segítségével a tanuló képes hipotéziseket alkotni megfi gyelései alapján, azokat kiterjesztve képes a képze-
lőerejét alkalmazni, valamint képes alternatív, képzeletbeli megoldásokat is találni.

Értékelési készségek
Segítségével a tanuló képes értékelni az információkat, megítélni annak értékét, amit olvasott, hallott vagy 
tett, képes kritériumokat felállítani, ami alapján a saját és társai munkáját és gondolatait megítélheti, vala-
mint képes bízni saját véleményében.

(Brit Oktatási Minisztérium, 1999)
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2. függelék

Mentális képességek szószedete
A Gondolkodtató földrajz módszertanát többféle módon is beépíthetjük saját tanmenetünkbe, de mind a 
tanár, mind a tanulók szempontjából csak a 3. oktatási szinttől (felső tagozat; lásd Bevezetés) nyer értelmet 
a gondolkodási sémák tudatos fejlesztésében a következtetések megvitatása. Többször említettük mindkét 
könyvben, hogy a kognitív folyamatról történő beszélgetés hétköznapi körülmények között ritkán fordul 
elő. Ezért tisztában kell legyünk azokkal a szavakkal, melyekkel képesek leszünk elemeire bontani ezt az 
absztrakt folyamatot, és ki tudjuk fejezni az ezzel kapcsolatos gondolatainkat. (Aki próbált már egy ameri-
kaival az amerikai futball játékstratégiájáról eszmét cserélni, az tudja mire gondolunk.)

Mondhatnánk, hogy minden önálló cselekedet (fi zikai vagy intellektuális) amúgy is gondolatokat igényel. 
Gyakorlatilag egyfolytában gondolkodunk. Ugyanakkor sokat segíthet a tanulóknak és mi magunknak is, 
ha kialakítjuk az alkalmazott gondolkodási sémák nyelvi környezetét és szóhasználatát. Először bizonyta-
lanok voltunk afelől, hogy az alábbi szószedet bekerüljön-e a könyvbe, nehogy valaki úgy érezze, meg kell 
tanulnia a kifejezéseket, mielőtt belevág a dolgokba. Nem erről van szó. Egyszerűen csak segíteni szeretnénk 
mind a tanároknak, mind a diákoknak, hogy kölcsönösen felismerjék, megértsék és dekódolják egymás 
magasabb és alacsonyabb szintű gondolatait.

A gondolkodás egy folyamat, ezért az alábbi kifejezések mindegyike egy-egy intellektuális tevékenységet 
leíró ige vagy igés szerkezet. A mellettük található meghatározások a szótári defi níciók oktatási környezet-
be történő átültetésével születtek. A szakmai fejlődést néhány, különböző korcsoportokat megcélzó, válo-
gatott órai tananyag (esetleg a munkaközösség egészére vonatkozóan) feldolgozása is szolgálhatja. Elemez-
zük őket a kognitív kihívások és előrehaladás szempontjából. A tanulók akkor fejlődnek igazán, ha a 
korábbiaknál nagyobb kihívásokat sikerül megoldaniuk, fi gyeljünk oda mindez mit ró ránk, és ennek meg-
felelően állítsuk össze terveinket. Az alábbi szószedetet, ami semmiképp sem tekinthető teljesnek, igyekez-
tünk könnyen emészthető formába önteni, reméljük sikerült.

Gondolkodási  képesség: Meghatározása:

adaptál átformál, feldolgoz, sajátjává tesz

alkalmaz használ, munkára fog

általánosít számos példa alapján szélesebb körben alkalmaz

átalakít változtat valaminek a megjelenésén

átfogalmaz új szavakkal ír le valamit vagy valakit a pontosítás végett

átnéz gyorsan megkeresi a lényeges gondolatokat

átültet egyik gondolati összefüggésből a másikba helyez át

azonosít információi és tapasztalatai alapján felismer

bemutat előad, megfontolásra felajánl

defi niál alapvető tulajdonságai alapján meghatároz valamit

dekódol ismert összefüggések alapján megérti valaminek a jelentését

differenciál elkülönít, csoportosít valami alapján

dönt elhatároz valamit, dűlőre jut valamiben

egyesít összekapcsol, egymásba fűz

egyeztet kapcsolatokat keres dolgok között

elképzel kialakít egy képet vagy gondolatot magában

előre jelez számításai alapján előrelát, megmondja mi fog történni

értékel felméri valaminek a hasznát; megvizsgál valamit majd kritikai véleményt nyilvánít, 

extrapolál a meglévő adatok alapján fennálló összefüggést kiterjeszti
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Függelék 183

fejlődik alacsonyabb szintről egy magasabbra lép

felhasznál a neki megfelelő módon hasznosít

felidéz emlékezik

felismer azonosít valamit vagy valakit, rájön valaminek az értelmére vagy jelentésére

felmér értékeli, becsli valaminek a hasznát

formába önt módszeresen kigondol, majd kivitelez

hipotézist állít fel korlátozott érvényű feltételezést alakít ki a későbbi vizsgálatok megalapozásához

interpolál meglévő adatok alapján fennálló összefüggésbe (adatsorba) illeszt

interpretál elmagyarázza, értelmezi valaminek a jelentését

ítélkezik bizonyítékokat elemez, majd véleményt formál és közli azt

jellemez egyedi tulajdonságai alapján körülír

képet alkot (vizualizál) képzelete segítségével lát valamit

kibont további részleteket, összefüggéseket tár fel

kompromisszumot köt kölcsönös engedményeket tesz, hogy megegyezés szülessen

konvertál átalakít, átformál

lecsupaszít elemeire bont szét valamit, hogy lássa, hogyan működik

lefordít más szavakkal érthetőbben fejez ki valamit

megbecsül felismeri valaminek az értékét

megegyezik tárgyalás útján közös nevezőre jut

megerősít ellenőriz, igazol

megfejt rájön valaminek a jelentésére

megkülönböztet hátrányos vagy előnyös helyzetben tüntet fel valamit; felismeri két dolog között 
a különbségeket 

megmagyaráz feltárja az okokat, összefüggéseket 

megvalósít beteljesít, létrehoz

megvizsgál tanulmányoz, kritikusan elemez

mellérendel azonos szintre helyez

modellez leírja valaminek a működését, majd következtet arra, hogy mi történik

összefoglal összeállítja valaminek a rövidített változatát

összevet hasonlóságokat keres

prioritásokat határoz meg fontossági sorrendet állít fel feladatok között

rangsorol fontossági sorrendet állít fel dolgok között

rekonstruál korábbi ismeretei alapján felépít, elképzel, új összefüggésekbe helyezve, új mó-
don rakja össze a részeket

rendez módszeresen sorba teszi a dolgokat

rendszerez a különálló részeket szerves egésszé alakítja

strukturál felállítja a kereteket a rendszerezéshez

szembeállít különbségeket keres

szemügyre vesz információ keresés céljából alaposan megvizsgál

szétválaszt eltérések alapján kettébont

szintetizál összefüggéseket létesít, értelmezi a rendszert

tervez előkészületeket tesz

tesztel ellenőrzi a kísérletet

újjárendez a részeket új egésszé szervezi
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Ez a könyv további nyolc olyan fejezetet mutat be, amelyek elődjére, a Gondol-
kodtató Földrajz I. kötetére épülnek. Praktikus tanácsokkal látja el azokat a ta-
nárokat, akik szaktudásukat kívánják fejleszteni, illetve azokat is, akik a brit 
Minőségi és Tantervi Hatóság (QCA) által kidolgozott Földrajzi Munkatervet 
alkalmazzák, és bővíteni szeretnék a gondolkodási készségek tanítására vonat-
kozó ismereteiket. A módszerek nem öncélúak, hanem a szakmai fejlődést – leg-
főképpen a tanítási és tanulási folyamat minőségének, színvonalának emelését 
– szolgálják.

A könyv 12 világosan megszerkesztett fejezetből áll, melyek közül négy arra vo-
natkozóan ad tanácsokat, hogy hogyan integráljuk be a módszereket a tanmenet-
be, hogyan használjuk őket az értékelés során, hogyan építsük be a gondolko dási 
készségeket a munkaközösség fejlesztési tervébe, illetve, hogyan fejlesszük a ta-
pasztalatok hatékony megvitatásához szükséges készségeket. Javaslatokat mutat 
be arra is, hogy miként alkalmazzuk úgy a módszereket, hogy azok a különböző 
korú és képességű csoportok által támasztott eltérő igényeknek is megfeleljenek. 
Jelen könyv nagymértékben felülmúlja az első könyvet a fejezetek megszer-
kesztettsége, valamint a bennük fellelhető információk tekintetében. A feladatok 
végrehajtására, illetve az általuk a különböző csoportokra gyakorolt hatásokra 
vonatkozó javaslatok és vélemények bemutatása következtében sokkal való-
szerűbbé vált a könyv.
A módszerek már most fi gyelemreméltó hatással vannak más publikációkra, és 
a Földrajzi Társaság ezzel a jelen díjjal ismeri el és jutalmazza a műben taglalt 
földrajzi gondolkodási készségek jelentékeny hozzájárulását az iskolai tanítási-
tanulási folyamathoz.
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