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1 BEVEZETÉS 

1.1 A kutatási probléma bemutatása, a témaválasztás indoklása 

Az időjárás meghatározza mindennapjainkat. Az ember ősidők óta alkalmazkodik a helyi 

éghajlati, időjárási viszonyokhoz, amelyek alapvetően befolyásolják életét. Nem véletlen, 

hogy az időjárás megismerésének, sőt az időjárás előrejelzésének vágya egyidős az emberi-

séggel. A természethez közel élő elődeink hosszú idők tapasztalatával a természet jeleit fi-

gyelve próbálták megjövendölni az időjárás változását. Számos népi regula a mai napig fenn-

maradt, és van, amelynek igazsága tudományosan is bizonyítható. A mai kor fejlett ipari 

társadalmaiban lényegesen megváltozott az ember és a természet viszonya. Jó házakban él-

hetünk, meleg ruhákba öltözhetünk, a tudomány és technika számos vívmányát élvezhetjük, 

amely jelentősen csökkenti a természet szeszélyeivel szembeni kiszolgáltatottságunkat. A 

sok pozitívum mellett azonban ennek ára is van. Ahogy nő a minket körülvevő, életünket 

segítő, kényelmesebbé tevő vagyontárgyaink értéke, egy-egy el nem hárítható, vagy nem 

megfelelően kivédett természeti csapás annál nagyobb kárt tud okozni ezekben. A védettség 

érzete kényelmessé is tesz bennünket. Az ember és a természet közötti szakadék folyamato-

san mélyül. Már nem tiszteljük annyira a természet erőit, nem figyeljük intő jeleit. A mai 

kor embere számára a tudomány fejlődése lehetővé tette, hogy ne csak a felhők mozgásából, 

az élővilág viselkedéséből jósoljuk meg az időjárás alakulását. Erre a célra korszerű, a légkör 

változását folyamatosan detektáló meteorológiai eszközök és műszerek állnak rendelke-

zésre, a légkör viselkedésének számítógépes modellezésén alapuló eljárások vannak, ame-

lyek eredményei a tapasztalt meteorológus szakember döntéseivel támogatva meteorológiai 

adatok, információk, időjárás előrejelzések és figyelmeztetések formájában jutnak el az em-

berekhez. Az időjárás előrejelzése ma már odáig fejlődött, hogy ma a 8. napra ugyanolyan 

jó előrejelzést tudunk adni, mint 20 évvel ezelőtt a 3-4. napra. Sőt, 2001-ben a 10 napos 

előrejelzés beválása akkora volt, mint 1971-ben az 1 naposé [Internet 1]. 

Az időjárási adatok, előrejelzések, veszélyjelzések megbízhatósága és információ tartama 

tehát fokozatosan növekszik, de a felhasználásuk hatékonysága ezt nem tükrözi. Erre vonat-

kozóan konkrét kimutatások ugyan nincsenek, de Magyarország közelmúltjának néhány 

rendkívüli időjárással kapcsolatos eseménye is alátámasztja ezt az állítást: a 2006. augusztus 

20-i katasztrófa, a 2010. június 8-i mezőhegyesi vihar következményei, a 2013. március 14-

15-i hóvihar következtében kialakult káosz mind elháríthatók lettek volna, mert az időjárási 
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adatok, a jó és idejében kiadott előrejelzések és riasztások rendelkezésre álltak. A minden-

napi időjárás kihívásaihoz való alkalmazkodáshoz szükséges a vonatkozó ismeretek bőví-

tése, a megfelelő készségek és kompetenciák fejlesztése. Ennek fontosságát és aktualitását 

az adja, hogy a társadalom világszerte egyre sérülékenyebb a természeti csapásokkal, ezen 

belül a légköri veszélyhelyzetekkel szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA) 2012-ben kiadott jelentésében közölt adatok szerint a természeti katasztrófák döntő 

többsége, közel 90%-a meteorológiai eredetű (EEA, 2012. 229. o.). Emiatt felértékelődik az 

időjárási előrejelzések értelmezésének és a veszélyhelyzetben való helyes viselkedésnek a 

szerepe. Így fontos feladat a kapcsolatos ismeretanyag bővítése, valamint a szemléletformá-

lás, a követendő viselkedésminták bemutatása, amely leghatékonyabban a közoktatásban va-

lósulhat meg.  

1.2 A kutatási célok   

Kutatásomat az motiválta, hogy a tanulók az iskolai oktatás során olyan tudásra tegyenek 

szert, amely segítségével el tudnak igazodni az időjárási jelenségek és az időjárás előrejel-

zések világában, valamint képesek lesznek azok alkalmazására a saját mindennapi döntéseik 

során, majdan későbbi felnőtt életükben is. Célom egy olyan tananyag összeállítása és ki-

próbálása volt, melynek segítségével a tanulók az eddig tapasztaltaknál eredményesebben 

sajátítják el az időjárási ismereteket. 

Kutatásom kezdetén a következő kérdéseket tettem fel:  

1. Mennyire szolgálják a természetismeret és földrajz tankönyvek időjárási ismereteket tár-

gyaló fejezetei a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben rögzített nevelési-fej-

lesztési célokat és a mindennapi életben alkalmazható tudás kialakulását?  

2. Milyen új szaktárgyi ismeretekkel érdemes kiegészíteni, illetve hogyan lehet módosítani 

a természetismeret- és földrajz tárgyak általános- és középiskolás tananyagát, hogy az az 

eddigieknél jobban segítse az időjárás és a légköri folyamatok közötti összefüggések és 

az előrejelzési lehetőségek megértését?  

3. Milyen ismeretek, készségek és kompetenciák célzott fejlesztésével segíthetjük az infor-

málódás igényének kialakítását, az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerését, és a 

megfelelő magatartás-minták elsajátítását? 
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1.3 Kiinduló hipotézisek 

Kutatásom kezdetén a hipotéziseimet az alábbiak szerint fogalmaztam meg: 

- 1. hipotézis: Az emberek időjárási ismereteit, valamint tárgybéli informálódási szokásait 

felmérő kutatások eredményei alapján, valamint a természetismeret és földrajz tanköny-

vek első átlapozása után feltételezem, hogy a tankönyvekben az időjárásra vonatkozó 

ismeretek tárgyalása hiányos. Nem nyújt elég segítséget az összefüggések megértéséhez, 

a meteorológia korszerű eszközeinek és módszereinek megismeréséhez, az időjárási je-

lenségek felismeréséhez, az előrejelzések és veszélyjelzések értelmezéséhez, a kockáza-

tokat mérséklő megfelelő döntések meghozatalához.  

- 2. hipotézis: A légköri folyamatok többoldalú, az összefüggésekre rámutató, korszerű és 

életszerű szituációba helyezett, felkészült tanításával elérhetjük, hogy a diákok jobban 

megértsék az időjárási eseményeket kiváltó okokat, átlássák a jelenségek közötti kap-

csolatokat, így a mindennapokban növelhetjük az ismeretek alkalmazásának hatékony-

ságát. 

- 3. hipotézis: Az időjárás látványos, sokszor rejtélyes jelenségeinek bemutatása elősegíti 

a diákok érdeklődésének felkeltését a légköri folyamatok iránt. 

- 4. hipotézis: A témakör bővebb és gazdagabban illusztrált tárgyalása a diákokban pon-

tosabb képet alakít ki a meteorológiai mérő-megfigyelő tevékenységről, valamint az idő-

járás előrejelzés és veszélyjelzés lehetőségeiről és korlátairól. 

- 5. hipotézis: Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatóságára rámutatva elérhet-

jük azt, hogy a diákok tudatosan felhasználják ezeket az információkat mindennapi éle-

tük során. 

- 6. hipotézis: Az időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartásmintákra vonatkozó 

ismeretek beépítése a tananyagba elősegíti ilyen helyzetekben a helyes és mások iránt is 

felelős cselekvés képességének kialakítását. 

1.4 Az alkalmazott módszerek és eszközrendszer 

A kutatás stratégiája induktív. A több, egymásra épülő szakaszból álló kutatás folyamata, 

módszerei és eszközrendszere az alábbiakban foglalhatók össze: 

- Kutatásom első fázisában az időjárási információk használatára és értelmezésére, vala-

mint a klímaváltozással, illetve annak hatásaival kapcsolatos ismeretekre vonatkozó fel-

mérések, pedagógiai kísérletek tapasztalatait bemutató szakirodalom tanulmányozása 
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mellett a meghatározó pedagógiai dokumentumokat, a Nemzeti alaptantervet és a keret-

tanterveket néztem át, az időjárási ismeretekkel kapcsolatba hozható fejlesztési terüle-

tekre, nevelési célokra és közműveltségi tartalmakra koncentrálva.  

- Ezt követően, a természetismeret és földrajz tankönyvek időjárási ismereteket tárgyaló 

fejezeteit elemeztem a Dárdai-féle hatásorientált négyszempontú rendszer szerint (Dár-

dai, 2002). A tankönyvelemzés során levont következtetések megerősítéséhez a könyve-

ket használó tanárok véleményét is kikértem, kérdőív segítségével.  

- A következő lépésben a tankönyvelemzésből levont tapasztalataim, valamint a megkér-

dezett tanárok véleménye alapján kísérleti tananyagokat készítettem az 5. és a 9. évfo-

lyam számára a természetismeret és földrajz tantárgyak időjárási témaköreihez. A tan-

tervi előírásokban megfogalmazott ismeretanyag átadása mellett a tananyag készítésénél 

a rendszerszemléletre, a légköri folyamatok közötti oksági kapcsolatok feltárására, az 

időjárási jelenségek természetben való felismerésére, az érdeklődés és az informálódás 

iránti igény felkeltésére, a meteorológia korszerű eszközeinek és módszereinek megis-

mertetésére, valamint az időjárási veszélyek felismerésére és a kapcsolatos viselkedés-

minták elsajátítására fókuszáltam.  A PowerPoint formában készült tananyagban kidol-

gozott szöveg, ábrák, animációk, videók szerepelnek, a témaegységek feldolgozása so-

rán igyekeztem a tanítási-tanulási módszerek széles skáláját felvonultatni: ismeretátadás, 

kísérletezés, megfigyelések a természetben, projekt feladatok.  

- A tananyag fejlesztést a mérőeszközként használt kérdőívek és feladatlapok elkészítése 

és validálása követte. 

- Az elkészített tananyag kipróbálása pedagógiai kísérlet keretében történt, amelyben 6 

középiskola és 4 általános iskola vett részt. A kísérleti és kontroll csoportokat a 9. és 5. 

évfolyam párhuzamos osztályai adták, a tanár mindkét csoport esetében azonos volt. Az 

egyik osztályban a kísérleti anyag felhasználásával tanították az időjárás anyagát, a pár-

huzamos osztályban pedig a tankönyvi tárgyalás szerint. A kísérleti tananyag hatékony-

ságát teljesítményméréssel és attitűdvizsgálattal mértem. A változás kimutatásához 

előfelmérő és utófelmérő feladatlapokat, valamint attitűd kérdőívet használtam.  

- A kérdőívek és a feladatok eredményeit Excel és SPSS programok segítségével dolgoz-

tam fel. Különbözőségvizsgálattal az előfelmérés és az utófelmérés eredményei közötti 

különbséget, valamint a kontroll és kísérleti csoport eredményei közötti különbséget 
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vizsgáltam, p <0,05-ös szignifikancia szinten. Mivel az esetek többségében az 

összpontszám nem bizonyult normális eloszlásúnak, ezért a pedagógiai kísérleteknél leg-

gyakrabban alkalmazott t-próba helyett nemparaméteres próbákat, egymintás esetben 

Wilcoxon próbát, kétmintás esetben Man-Whitney próbát alkalmaztam. A statisztikai 

feldolgozás során megnéztem a teljesítmények eloszlását is, azt vizsgálva, hogy az új 

tananyag a hagyományoshoz képest homogénebb tudást eredményez-e. 
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Attitűdről, magatartásról a környezeti nevelésben 

Kutatásom a környezeti nevelés egy behatárolt területére, az időjárási ismeretek bővítésére 

és tudatos felhasználására fókuszál. Mivel az általam kifejlesztett kísérleti iskolai tananyag 

témaegységeinek feldolgozásánál fontos szerepet kapott az érdeklődés felkeltése, az attitűd 

formálás, a megfelelő magatartásminták elsajátítása, szükségesnek tartottam, hogy a szak-

irodalmi áttekintés során olyan kutatások, felmérések eredményeit is elemezzem, amelyek 

tágabb értelemben a környezeti attitűdre, a környezettudatos magatartás kialakítására vonat-

koznak.  

A környezeti nevelés alapvető célja a környezetért felelős életvitel kialakítása, a társadalom 

és a természet fenntarthatóságának, harmóniájának megőrzése érdekében. Ahhoz, hogy az 

emberek mindennapi életvitelükben képesek legyenek a természeti, társadalmi, gazdasági 

konfliktusokat kezelni, nem elég a környezeti problémák felismerése, okainak megértése, 

szükség van a környezettudatos magatartás fejlesztésére, az értékrend, az attitűd formálására 

és a környezetről-társadalomról szerezhető tudás bővítésére is (Lükő, 2003; Thiengkamol, 

2011). Az attitűdöket a szakirodalom a tárgyukkal kapcsolatos ismeretek, érzelmi viszonyu-

lások és viselkedési szándékok alapján három összetevő mentén tárgyalja: kognitív (isme-

reti), affektív (érzelmi) és konaktív (viselkedési) összetevők (Rosenberg és Hovland, 1960). 

Ezt a háromkomponensű megközelítést alkalmazta Nagy Szabolcs (2012) a környezettudatos 

magatartás vizsgálatánál, amikor a környezeti attitűdöt a környezetismeret, a környezeti ér-

tékek és a környezettudatos viselkedési szándék mentén vizsgálta. A környezettudatos ma-

gatartás mértékének számszerűsítése érdekében a Kaiser és társai (1999) által létrehozott, a 

szakirodalomban elterjedten használt „Általános Környezettudatos Viselkedés” skálát (GEB 

skála) használva feltárta, hogy a környezeti értékek szerepe a környezettudatos magatartás 

kialakítása során erősebb az ismereteknél. Ezért a környezeti nevelésben nagy hangsúlyt kell 

fektetni arra, hogy a környezetre értékként tekintsünk. Természetesen a környezeti ismeretek 

átadásának a szerepe sem elhanyagolható. Míg az értékek közvetlenül a viselkedési szán-

dékra hatnak, addig az ismeretek közvetlenül a környezettudatos magatartásra. Az ismeretek 

pozitív korrelációban vannak a tenni akarással, azonban ez a pozitív attitűd nem egyenlő a 

pozitív megvalósult viselkedéssel. Igen erős a külső befolyásoló tényezők szerepe, amelyek 

közül kiemelkedik a kényelem, illetve az anyagi erőforrások hiánya. Nagy Szabolcs ugyan 
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a környezettudatos marketing területén végezte ezt a kutatást, de eredményei, megállapításai 

jól hasznosíthatók pedagógiában is.  

A továbbiakban már csak az oktatás-nevelés területén történő környezeti attitűd formálásra 

koncentrálva ismertetek néhány általam fontosnak tartott tárgybéli publikációt, amelyek ha-

tással voltak saját munkásságomra is. Nahalka István „Tanítható-e a környezetvédelem,” 

című írásában foglalkozott azzal, hogy ebben a kérdésben a pedagógia két különböző para-

digmájához kötődő táborok egymásnak ellentmondó válaszokat adnának. Az egyik tábor a 

természettudományok képviseletét tartaná fontosnak, a másik tábor elsősorban a környezeti 

attitűdöket akarná megváltoztatni, megfelelő környezettudatos magatartást kívánna kialakí-

tani (Nahalka, 1997). A szerző egy harmadik szemléletmódot javasol, a konstruktív pedagó-

gián alapuló környezeti nevelést, melynek iránymutatásait én is igyekeztem figyelembe 

venni a kísérleti tananyag összeállításakor.  

Számos nemzetközi szakirodalom foglalkozik a diákok környezeti attitűdjének vizsgálatával 

(Chan, 1996, Marlowe és Woodrow, 1996; Bonnett és Williams, 1998; Dimopoulos, 

Paraskevopoulos, és Pantis, 2008), de mivel kutatásom a hazai iskolai környezethez kötő-

dik, ezért értekezésemben inkább a hazai oktatási-nevelési környezetben végzett vizsgála-

tokra térnék ki részletesebben. Varga Attila egy 1999-es felmérés során megállapította, hogy 

a magyar iskolások környezeti ismeretei megfelelőek, környezeti attitűdjük enyhén pozitív 

(Varga, 1999). Ugyancsak ő, egy 2006-ben végzett, több iskolára kiterjedő vizsgálat kereté-

ben kimutatta, hogy az iskolások nem minden környezeti témához viszonyulnak egyforma 

érzékenységgel. A kutatás rávilágított arra is, hogy a diákok érzelmi viszonyulása sokkal 

pozitívabb, mint viselkedéses viszonyulása (Varga, 2006). Ugyanerre az eredményre jutott 

Széplaki Nikolett is szakdolgozati kutatása során (Széplaki, 2002). Széplaki összehasonlítást 

is végzett a hazai ökoiskolás és nem ökoiskolás tanulók között. Vizsgálata során nem tudott 

pozitív különbséget kimutatni a környezeti attitűd tekintetében az ökoiskolába járók javára, 

amit azzal indokolt, hogy a vizsgált intézmények csak néhány éve voltak ökoiskolák, és a 

pozitív hatás eléréséhez több idő szükséges. Azt viszont sikerült igazolnia, hogy az 

ökoiskolás tanulóknak pozitívabb a jövőképe, mert jobban hisznek abban, hogy tehetnek 

valamit a környezet védelme érdekében (Széplaki, 2004).  Konyha Rita (2011) a vidéki és a 

városi diákok környezeti attitűdjét vizsgálva arra mutatott rá, hogy a vidéki diákok környe-

zeti attitűdje pozitívabb és a környezeti attitűd érzelmi komponense is erősebb. Kónya 

György kutatásában azt vizsgálta meg, hogy a környezeti attitűd három összetevője közül 
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melyikben a leginkább környezettudatosak a középiskolás diákok. Vizsgálata során hasonló 

eredményre jutott, mint korábban Széplaki és Varga. Az adatok azt igazolták, hogy a közép-

iskolások érzelmi viszonyulásának szintje a környezeti problémákhoz magasabb, mint a kör-

nyezettudatos viselkedés szintje. Megállapította, hogy a környezeti attitűd elemei egymástól 

függenek, és együtt járnak. Véleménye szerit nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a középis-

kolákban a gyerekek környezettudatos viselkedésének és érzelmi hozzáállásának a fejlesz-

tésére, hogy amit megtanulnak, azt a mindennapi életben is tudják alkalmazni és akarjanak 

tenni saját maguk is a természet megóvása érdekében. A pozitív attitűd kialakításának egyik 

sajátos módja a projektmódszer, melynek minél szélesebb körben való alkalmazása fontos 

lenne a jövőben (Kónya,2017). Noha kutatásom idején Kónya eredményei még nem kerültek 

publikálásra, erős párhuzamot érzek az ő megállapításai és a saját tananyag fejlesztési törek-

véseim között.  

2.2 Az emberek időjárási információk iránti fogékonysága 

Számos ország és a Meteorológiai Világszervezet (WMO, 2012) is készített közgazdasági 

tanulmányt abból a célból, hogy kimutassák a meteorológiai fejlesztések hatását az időjárási 

károk csökkentésében. A gazdasági haszonnál azonban sokkal nehezebben vizsgálható az, 

hogy az emberek a saját mindennapi döntésük során mennyire használják fel az időjárási 

információkat, illetve mennyire tudják értelmezni azokat.  

Az időjárás előrejelzések és veszélyjelzések hatékony felhasználását az alábbi szubjektív 

tényezők határozzák meg: 

- az emberek időjárással, időjárási veszélyekkel kapcsolatos tárgyi ismerete; 

- a tárgyi ismereteken alapuló döntései; 

- az egyéni magatartásformák az időjárási helyzetek kezelésével kapcsolatban; 

- az informálódás eszközének megválasztása. 

A tárgyi ismeretek megléte, mélysége tudásmérő teszttel könnyen vizsgálható. Több prob-

lémával jár annak a kimutatása, hogy az emberek mennyire és milyen módon veszik figye-

lembe az időjárás alakította külső körülményeket a saját mindennapi életük, döntéseik során. 

Tájékozódnak-e a várható időjárási eseményekről, ha igen, milyen módját választják a tájé-

kozódásnak, mennyire érzékenyen reagálnak az időjárási eseményekre (pl. az időjárás figye-
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lembe vétele a családi programok tervezésénél), mennyire képesek tudatos és felelős dönté-

seket hozni az adott szituációban, különös tekintettel az időjárás okozta kockázatok mérsék-

lésére. 

Az emberek időjárási helyzetekre és időjárási információkra adott reakcióit vizsgáló kutatá-

sokról az 1970-es évektől olvashatunk a nemzetközi szakirodalomban. Stokols (1979), vala-

mint Taylor és Fiske (1979) megállapították, hogy az emberek akkor foglalkoznak az időjá-

rással, ha az időjárási esemény természete, vagy az átlagostól való eltérése érzékelhetően 

kiugró. Lényeges szempont az érzelemkeltés foka is, annak a mértéke, hogy az időjárás 

mennyire növeli az eredetileg is pozitív, vagy negatív érzelmeinket (Chambell, 1983). Az 

előrejelezhetőség és a kontrollálhatóság mértéke, valamint az ezekre adott válasz különösen 

fontos tulajdonság az időjárásnak arra a szerepére nézve, hogy hogyan befolyásolja a min-

dennapjainkat és az adaptív viselkedést. (Campbell, 1983; Little,1983). Evans és Cohen 

(1987) pedig az időjárási események időtartamát és periodicitását vizsgálták, mint az időjá-

rás olyan karakterisztikáit, amely befolyásolja a figyelemfelkeltés mértékét. Végül létezik 

lélektani, érzelmi kötődés is egy adott földrajzi hely éghajlatához, vagy egy időjárási típus-

hoz, amelyet szintén figyelembe kell venni (Knez, 2005). 

Steward (2005, 2009) az előbb felsorolt tanulmányok eredményeit figyelembe véve beve-

zette a „weather salience” fogalmát az emberek időjárás és időjárási információk iránti fo-

gékonyságának kimutatására, és egy kérdőívet is szerkesztett ennek mérésére. A „weather 

salience” fogalma a környezetpszichológia koncepciójából származtatható, és annak a fokát 

mutatja meg, hogy az egyének mennyire tulajdonítanak lélektani értéket, vagy fontosságot 

az időjárásnak, és milyen mértékben vannak ráhangolva a légköri folyamatok változásaira. 

A „weather salience” mérésére kifejlesztett módszer vizsgálati szempontjai a különböző 

pszichológiai folyamatokból erednek: figyelem, kogníció, attitűd, érzelem és viselkedés. 

Stewart egy 29 itemből álló kérdőívet készített, amelyben az alábbi kérdéscsoportok szere-

pelnek: 

- az időjárás és az időjárási információk iránt tanúsított figyelem; 

- az időjárás közvetlen érzékelése és megfigyelése; 

- az időjárás hatása a mindennapi cselekedeteinkre; 

- az időjárás hatása a hangulatunkra; 

- időjárási, vagy éghajlati típusokhoz való kötődés; 



 
 

13 
 

- az időjárás változékonysága iránti igény; 

- az időjárás figyelembevétele a szabadidős tevékenységek megszervezésénél. 

A pontozási skálán minden item 1–5 pontig terjedő értékkel szerepel, így az összpontszám 

29-145 közötti értéket vehet fel. A kérdőív alcsoportonként és egészében is kiértékelhető. A 

szakirodalomban WxSQ (Wether salience questionnaire) néven ismert kérdőív alapján 

Steward eredetileg a Georgiai Egyetemen tanuló diákok időjárási affinitását mérte fel, vizs-

gálva azt is, hogy a „weather salience” mennyire szoros kapcsolatban van az időjárással 

kapcsolatos attitűddel, tudással, tapasztalattal. Később kimutatta, hogy egyértelmű pozitív 

összefüggés van az elszenvedett időjárási katasztrófák száma és az időjárás iránti affinitás 

között (Stewart, 2006). A kérdőív segítségével vizsgálták az eltérő éghajlati körülmények 

(Köppen-féle klímazónák) között élő emberek időjárás iránti affinitásában meglévő különb-

séget is (Stewart és mtsai, 2012). Ezek a vizsgálatok tehát arra alkalmasak, hogy elsősorban 

az egyéni lélektani tényezőkre fókuszálva értsük meg az emberek időjárási eseményekre 

adott reakcióit és válaszait. A kérdőív bemutatására azért fektettem nagyobb hangsúlyt, mert 

egyes részeit a kutatásom során magam is felhasználtam a tanulók esetében az időjárási is-

meretek alkalmazásában, valamint az időjárás iránti attitűdben bekövetkezett változás mé-

résére. Szintén diákok, egyetemi hallgatók között végeztek felmérést Peachey és munkatár-

sai (2013), de ennek témája már napjaink e téren tapasztalt nagy problémája, illetve kihívása, 

a valószínűségi előrejelzések értelmezése volt.  

Magyarországon először Dragovácz és Bódog (1985) készített felmérést arra vonatkozóan, 

hogy az emberek hogyan értelmezik és használják az időjárási információkat. A felmérés 

alanyai az Országjáró Diákok Országos Találkozóján részt vevő középiskolások voltak. Ezt 

követően H. Bóna Márta vezetésével a felnőtt lakosságra fókuszálva több alkalommal ké-

szült hasonló vizsgálat az emberek tájékozódási szokásairól, az időjárás-jelentésekről kiala-

kított véleményükről, az időjárás-jelentésekben használt fogalmak értelmezéséről, valamint 

tárgyi tudásukról (H. Bóna, 1989, 2000; H. Bóna, Ádám és Kocsis, 2003). Az utóbbi években 

témavezetésemmel egy szakdolgozat keretében, két mintán, az átlagemberek 501 fős mintá-

ján, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat amatőr észlelőinek 90 fős mintáján vég-

zett felmérés az eddigieknél komplexebb módon, egy 36 kérdést tartalmazó kérdőív segítsé-

gével vizsgálta a megkérdezettek körében az időjárási információk használatát, az informá-

lódás módját, az időjárási információkra alapozott döntéseket és a fogalmi ismereteket 

(Petróczky, 2015). A vizsgálat legfontosabb eredményei publikálásra is kerültek (Petróczky 
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és Buránszkiné, 2016). A felmérés legmegdöbbentőbb, és a jelen kutatásom szempontjából 

legnagyobb jelentőségű eredménye a kérdőív utolsó blokkjának feldolgozását követően szü-

letett. A blokk 15 olyan kérdést tartalmazott, amelyek az időjárással kapcsolatos egyfajta 

általános tudást hivatottak mérni, másrészt olyan fogalmakra kérdezett rá, amelyek az időjá-

rás-jelentésekben, előrejelzésekben előfordulnak és szükségesek ezek értelmezéséhez. A fel-

mérésben az 501 fős minta 8%-át kitevő középiskolás korosztály elvileg frissen szerzett idő-

járási ismeretei mutatkoztak a leggyengébbnek. A tesztet kitöltők 56 %-a az átlag alatt tájé-

kozottak csoportjába került, annak ellenére, hogy a földrajz tantárgy keretében a légköri, 

időjárási ismeretekkel már a 9. osztályban foglalkoznak a tanulók. Nem igazolódott be az a 

várakozásunk sem, hogy a természettudományok iránt érdeklődők teljesítenek a legjobban a 

teszt során. Beigazolódott viszont az, hogy minél magasabb a válaszadók iskolai végzett-

sége, annál biztosabb a tárgybéli tudása, valamint, hogy ez a tudás a kor előrehaladtával 

kopik. A felmérés megerősítette azt a feltevést, hogy a meteorológiával való foglalkozás, 

akárcsak hobbi szinten is, lényegesen biztosabb tudást eredményez. Bizonyítást nyert az is, 

hogy az emberek időjárási ismereteit, időjárási helyzetekre adott reakcióit befolyásolja nemi 

hovatartozásukból adódó eltérő habitusok is: a férfiak biztosabb tudással rendelkeznek, és 

nagyobb rizikót vállalnak fel a döntések során. A vizsgálat igazolta az a feltevést is, hogy a 

különböző korú emberek a tájékoztatás más-más eszközét preferálják. 

2.3 Légköri, időjárási ismeretek korszerű feldolgozása 

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban találhatók olyan ismeretterjesztő és mód-

szertani könyvek, amelyek kitűnő segítséget nyújtanak a természettudományos tárgyak, köz-

tük a földrajz korszerű tanításához. Többségük az ismeretanyag konstruktivista tanulási kör-

nyezetben való feldolgozásához ad módszertani útmutatót és gyakorlati tanácsokat, projekt 

javaslatokat. Kutatásom szempontjából Keith Skamp és Christine Preston 2014-ben már ötö-

dik kiadásban megjelent „Teaching primary science constructively”, illetve David Jenner 

Martin 2012-ben hatodik kiadásban megjelent „Elementary Science Methods: A 

Constructivist Approach” című könyvét kell kiemelnem, mert mindkét könyv foglalkozik az 

időjárási ismeretek konstruktivista szemléletű oktatásával is. D. Jenner Martin, a Kennesaw 

State University tanára annyira otthonos az időjárási jelenségek világában, hogy a Weather 

Chanel időjárási csatornán tanácsadói feladatokat is ellát. A hazai szakirodalomból minden-

képpen meg kell említeni Makádi Mariann munkásságát, elsősorban a „Tanulási-tanítási 
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technikák a földrajztanításban” című 2013-ban megjelent könyvét, valamint Farsang And-

rea korszerű földrajztanítással foglalkozó könyveit (Farsang, 2009, 2011), amelyekben 

konkrét időjárási példákat is találtam. Kiváló gyakorlati példákat tartalmaz a „101 ötlet in-

novatív tanároknak” című könyv is (Merényi, Szabó és Takács, 2005).  

Széles a tárháza azoknak a nem oktatási célra készült ismeretterjesztő könyveknek is, ame-

lyek a légkör és a légkörben lezajló időjárást alakító mechanizmusok tudományos népszerű-

sítését tűzték ki célul. A továbbiakban azokat a könyveket sorolom fel, amelyek nemcsak 

hasznos segítséget jelentenek az időjárással kapcsolatos ismeretanyag elsajátításában, de im-

pozáns, gazdagon illusztrált megjelenésük során a téma iránti érdeklődés felkeltéséhez is 

hozzájárulnak. A külföldi szerzőktől származó, de magyar kiadásban is megjelent könyvek 

közül meg kell említeni Juliane L. Fry és szerzőtársainak „Az időjárás enciklopédiája” című 

látványos, sok képet és ábrát tartalmazó könyvét (Fry és mtsai 2011), amely az ok-okozati 

kapcsolatokra rámutatva mutatja be az időjárás mozgatórugóit, a felhő- és csapadékképződés 

folyamatát. Emellett kitér a szélsőséges időjárási jelenségekre és röviden tárgyalja az időjá-

rás megfigyelések és előrejelzések korszerű eszközeit, módszereit is. A William J. Burroughs 

és szerzőtársai által összeállított „Meteorológia. Minden, amit a témáról tudni érdemes” 

című ismeretterjesztő könyv (Burroughs és mtsai 2000) egyaránt foglalkozik az időjárás, az 

éghajlat, valamint a légkör és az óceán kölcsönhatásának ismertetésével. Az időjárási téma-

kör tárgyalása az időjárás minden elemére kitér, megismertet az időjárás fogalmával, az idő-

járást alakító légköri mechanizmusokkal, a felhő- és csapadékképződéssel, a légköri elekt-

romos és optikai jelenségekkel, a légkör bárikus képződményeivel. Emellett bevezet az idő-

járás megfigyelésének és előrejelzésének rejtelmeibe is. Mind az időjárási folyamatok meg-

értésében, mind az érdeklődés felkeltésében sokat segít a James F. Luhr szerkesztésében 

megjelent „Földünk” című gazdagon illusztrált album (Luhr, 2004), amely érthetően, de tu-

dományos alapossággal mutatja be Földünk szépségét, a Föld szféráit, köztük a légkörben 

lezajló jelenségeket is. Kitér az időjárási rendszerekre, a csapadék, a felhőzet és a szél kelet-

kezésére. Storm Dunlop az „Időjárás - Meteorológiai közelképek és panorámafelvételek” 

című könyve (Dunlop, 2006) az időjárási jelenségek kialakulásának ismertetése mellett az 

éghajlatváltozással, valamint az időjárás megfigyelésével és előrejelzésével is foglalkozik. 

A szerző gyönyörű fotói rögtön megragadják az olvasót, másrészt arra is felhívják a figyel-

met, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva az időjárás szélsőségeinek. Derec Elsom „Be-

mutatjuk a világot” sorozat keretében megjelent „Időjárás” című könyve (Elsom, 2000) is 
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érthető, könnyed stílusban ismerteti meg az olvasót az időjárást alakító természeti erők mű-

ködésével, a szélsőséges időjárási jelenségekkel, valamint bevezet az időjárás előrejelzések 

készítésének világába is. A Spotter's Guide sorozatban jelent meg Alastair Smith „Időjárás” 

című praktikus zsebkönyve (Smith, 2010), amely szintén könnyen érthető illusztrációkkal 

mutatja be a főbb időjárási jelenségeket. Elsősorban az angol nyelvet már ismerő középis-

kolás korosztálynak ajánlott Robert Bernard Crowder „The Wonders of the Weather” című 

színes, érdekes könyve, sok magyarázó ábrával az időjárási elemekről, a légkör bárikus kép-

ződményeiről, valamint az időjárás megfigyeléséről és előrejelzéséről (Crowder, 2000). A 

könyv amellett, hogy segít eligazodni az időjárás rejtelmeiben, hasznos eszköze lehet az ide-

gen nyelvi kommunikáció fejlesztésének is. A magyar szerzők könyvei közül Dr. Nádai 

Magdolna „Légből kapott vizeink I, és II.” kötetét azért emelem ki, mert a természettudo-

mányi és a kulturális kompetenciák fejlesztését egyaránt szolgálja (Nádai, 2003, 2005).  

A szerző antológiai sorozatának két részében annak a bemutatására vállalkozik, hogy a csa-

padék miként ihlette az írókat, költőket, zeneszerzőket. Az irodalmi, zenei válogatást törté-

nelmi, tudományos magyarázatokkal egészíti ki. Korábbi kiadásúak, de antikváriumban még 

beszerezhetők Koppány György „Felhők” (Koppány, 1978), Oláh Andor „Az idő a gazda 

mindenütt” Népi természetismeret, időjósló megfigyelések és hiedelmek (Oláh, 1986) és 

Herczeg Éva, Vojnits András ”Időjós élővilág” (Herczeg, Vojnits, 1981) című könyvei. Ezek 

a könyvek, bár nem új keletűek és nem a meteorológia tudományának legfrissebb eredmé-

nyeivel ismertetik meg az olvasókat, mégis örökérvényűek, mert segítenek abban, hogy az 

emberek visszataláljanak arra az útra, amely képessé teszi őket a természet jeleinek értelme-

zésére. 

2.4 A klímaváltozás és hatásaival kapcsolatos ismeretek 

Az időjárási információk használatát és értelmezését vizsgálva azonban nem szabad eltekin-

teni a klímaváltozással, illetve annak hatásaival kapcsolatos ismeretekre vonatkozó felmé-

rések, pedagógiai kísérletek tapasztalataitól sem, hiszen számos szélsőséges időjárási ese-

mény gyakoriságának és intenzitásának megfigyelt növekedése már az éghajlatváltozás kö-

vetkezménye. A klímaváltozáshoz kapcsolódó ismeretek iskolai oktatására irányuló vizsgá-

latok Magyarországon elsősorban az Eszterházy Károly Egyetem műhelyében készültek 

(Mika, Utasi és Pajtókné Tari, 2008; Pajtókné Tari és mtsai, 2012; Pajtókné Tari, Mika és 

Kiss, 2013). A saját kutatásommal való analógia okán külön ki kell emelni Kaknics-Kiss 
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Barbara munkásságát, melynek célja, hogy oktatási segédanyagok készítésével és kipróbá-

lásával segítse elő az általános iskolás tanulók klímaváltozási ismereteinek elmélyítését, kör-

nyezettudatos magatartásuk és gondolkodásuk erősítését. Gyakorló földrajztanárként azt ta-

pasztalta, hogy az általános iskolai képzés nem kínál kellő tárgybéli tudást a tanulóknak, 

mivel az iskolai tankönyvekben igen kevés ismeret található a klímaváltozás témaköréről. 

Két iskola 6. és 7. osztályában 3-4 órás szakköri képzés keretében egy prezentáció sorozat 

(Mika és mtsai, 2010) segítségével dolgozta fel a tanulókkal az éghajlatváltozással és az 

ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos ismereteket, majd tesztkérdések felhasználásával 

mérte a foglalkozások előtti tudásszintet, a foglalkozások eredményeként bekövetkezett ja-

vulást, illetve a tesztet egy évvel később megismételve, a maradandó tudást. Az iskolai kí-

sérlet eredménye azt mutatta, hogy bár a szakköri képzést követően ugrásszerűen javultak 

az eredmények az egy év elteltével ellenőrzött maradandó tudás csak kis mértékben haladta 

meg a képzés előtti szintet (Kiss és mtsai, 2011; Kiss, 2013).  Mivel az általános iskolás 

földrajz- és természetismeret tankönyvek csekély ismeretet szolgáltatnak a klímaváltozás 

témakörével kapcsolatban, iskolások körében közkedvelt folyóiratok elemzését is elvégezte 

abból a célból, hogy a klímaváltozással, a megújuló energiákkal, a fenntarthatósággal kap-

csolatos cikkek felkutatásával segítse a tanárok és diákok tárgybéli informálódását. (Kiss, 

2015). Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy kutatásomnak nem tárgya a klímavál-

tozás tanítása, dolgozatom célkitűzése az időjárási ismeretek oktatásának korszerűsítése, va-

lamint az időjárási információk mindennapi alkalmazásának segítése. 
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3 IDŐJÁRÁSI ISMERETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ MAGATARTÁS- 

MINTÁK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN 

3.1 A Nemzeti alaptanterv 

A 2012-ben bevezetett Nemzeti alaptanterv (NAT) az oktatás szervezését fejlesztési terüle-

tek – nevelési célok, műveltségterületek és kulcskompetenciák megfogalmazásával szabá-

lyozza. Fontos újdonsága a tartalmi szabályozás, az egyes műveltségterületek közműveltségi 

elemekkel történő kiegészítése, amely az alapműveltség kötelező tartalmi elemeinek meg-

határozásán túl az iskolai oktatás-nevelés egységét is biztosítja. 

3.1.1 Fejlesztési területek – nevelési célok 

Mivel az időjárási ismeretek és azok alkalmazásának elsajátítása a környezeti nevelés része, 

a NAT I. 1.1. pontjában meghatározott fejlesztési területek és nevelési célok közöl először 

is az önálló pontként megjelenő fenntarthatóságot és a környezettudatosságot kell kiemelni, 

amely számos, az időjárási ismeretek felhasználásához is kapcsolható célkitűzést tartalmaz: 

„A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, taka-

rékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a ter-

mészet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenn-

tarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az in-

tézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcso-

lódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gya-

rapításába.” (NAT, 2012, I. 1.1 pont) 

Ugyanakkor meg kell említeni a médiatudatosságra való nevelést, mint szintén önálló pont-

ként feltüntetett fejlesztési területet és nevelési célt is, hiszen az időjárás esetében a rendsze-

res informálódásnak, valamint a tájékozódási források megfelelő megválasztásának kiemel-

kedő jelentősége van. 
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3.1.2 Műveltségterületek és azokon belül az időjárási ismeretanyaghoz köthető fej-

lesztési feladatok és közműveltségi tartalmak 

Mind a korábbi, 2007-es, mind az új, 2012-es NAT esetében az időjárási ismeretanyaghoz 

köthető fejlesztési feladatok az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk művelt-

ségterületek keretében jelennek meg. A NAT szerkezetében a műveltségterületek fejlesztési 

feladatai tudásterületekre tagolódnak, ahol évfolyamok szerinti csoportosításban kerül fel-

sorolásra az elsajátításra váró ismeretanyag. E komplex rendszerből a NAT-nál is alkalma-

zott táblázatos formát megtartva a kapcsolódó két műveltségterület esetében az időjárást ala-

kító légköri folyamatok megértéséhez szükséges fejlesztési feladatokat és közműveltségi tar-

talmakat emelem ki. 

3.1.2.1 Ember a természetben műveltségterület 

1. táblázat: Az ember és természet műveltségterület időjárási ismeretanyaghoz köthető fejlesztési 

feladatai és a kapcsolódó közműveltségi tartalmak a 2012-es Nemzeti alaptantervben (saját szer-

kesztés) 

1. Tudomány, technika, kultúra  

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A természeti környe-
zet iránti érdeklődés 
felkeltése, a tudomá-
nyos megismerés 
iránti igény formálása. 

A megismert informá-
cióforrások haszná-
lata. 

A megfigyelés, leírás, 
kérdésfelvetés és ér-
telmezés műveletei-
nek gyakorlása és 
összekapcsolása. 

A természeti jelensé-
gekkel összefüggő ta-
pasztalatok megfogal-
mazása. 

Néhány természeti je-
lenség megfigyelése, 

A tudományos megis-
merés, vizsgálódás 
iránti érdeklődés fenn-
tartása, fokozása. 

Az információ gyűjté-
séhez és feldolgozás-
hoz szükséges kom-
munikációs készsé-
gek megalapozása. 

Megfigyelések, egy-
szerű kísérletek elvég-
zéséhez szükséges 
készségek megalapo-
zása. 

A csoportmunkában 
történő tanulás mód-
szereinek kialakítása. 

A témakörökkel kap-
csolatos kísérlet vagy 

A tudományos gondol-
kodás műveleteinek 
megismerése, a tudo-
mányos módszerek és 
a nem tudományos el-
képzelések megkülön-
böztetése. 

A számítógéppel segí-
tett tanulás módszere-
inek alkalmazása. 

A megfigyelés, a kísér-
let és a mérés mód-
szereinek irányított al-
kalmazása. Mérési 
adatok, ábrák, értel-
mezése. 

A csoportmunkában 
történő tanulás mód-
szereinek továbbfej-
lesztése. 

A tudományos gon-
dolkodás műveletei-
nek tudatos alkalma-
zása. A tudományos 
gondolkodás minden-
napi életben való 
hasznosságának be-
látása, a módszerek 
tudatos alkalmazása. 

Az ismeretszerzés fo-
lyamatának és ered-
ményének kritikus ér-
tékelése. A probléma-
megoldásra irányuló, 
hatékony információ-
keresés. 

A problémák tudatos 
azonosítása, feltevé-
sek megvizsgálása. 
Kísérletek tervezése 
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 egyszerű magyará-
zatkeresés kísérlet se-
gítségével. 

 vizsgálat önálló el-
végzése. 

 

  problémák megoldá-
sára. 

Modellek megfogal-
mazása, vizsgálata, 
koherens és kritikus 
érvelés kialakítása. 

Kísérlet vagy vizsgálat önálló elvégzése. Külső 
gyakorlat tapasztalatainak ismertetése. 

Közműveltségi tartalmak 

Példák a természeti erőforrások, számítástech-

nikai és hírközlési eszközök felhasználására, 

természeti környezetünk értékeire. 

A Föld, a Naprendszer 
és a Világmindenség 
fejlődéséről alkotott el-
képzelések. 

A térrel és idővel kap-
csolatos elképzelések 
fejlődése. Az áltudo-
mány ismérvei, ve-
szélye. 

2. Anyag, energia, információ 

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Megfigyelések a hal-
mazállapot változásá-
ról. 

Kölcsönhatások meg-
figyelése. Mozgásje-
lenségek vizsgálata, 
játékos kísérletek, 
megfigyelések, és 
ezekhez kapcsolódó 
kérdések megfogal-
mazása. 

Megfigyelések, játé-
kos kísérletek a hang, 
a fény és a hő terjedé-
sével kapcsolatban. 

 

Anyagok csoportosí-
tása megfigyeléssel 
és kísérletekkel meg-
állapított tulajdonsá-
gok alapján. 

Jelenségek értelme-
zése a tömegmegma-
radás szempontjából. 

Mozgási, mágneses 
és elektrosztatikus je-
lenségek megfigye-
lése, előfordulásuk a 
mindennapi környe-
zetben, alkalmazásuk-
kal kapcsolatos kérdé-
sek megfogalmazása. 

Az energiafogalom 
megalapozása, ismer-
kedés az energiafaj-
tákkal, az energia át-
alakulásaival. 

A halmazállapotok, 
halmazállapot-válto-
zások összehasonlí-
tása. 

A mindennapi életben 
tapasztalt erőhatások 
megismerése, a ta-
pasztalatok értelme-
zése. Az erők mozgás-
állapot- és alakváltoz-
tató hatása. 

Az energia megmara-
dás elvének megisme-
rése, alkalmazása. 

Energiatípusok egy-
másba alakítását je-
lentő folyamatok meg-
ismerése. 

Halmazállapot válto-
zásokat kísérő ener-
giaváltozások megfi-
gyelése, mérése. 

Az anyagi világ egy-
másba épülő szerve-
ződési szintjeinek tu-
datos kezelése. 

A természet alapvető 
erőinek, kölcsönhatá-
sainak megismerése. 

Az energiaátalakítá-
sok. 

hatásfokának és járu-
lékos hatásainak 
(szennyezések) ösz-
szekapcsolása. 

A fizikai, kémiai folya-
matok közben zajló 
energiaváltozások jel-
lemzése. 

 

 

A mindennapi környezetben előforduló jelek, jelzések felismerése és ér-
telmezése, a jelekből álló információhoz kapcsolódó kommunikáció fej-
lesztése. 
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Közműveltségi tartalmak 

Kölcsönhatások, erők. 
Példák hang- és fény-
jelenségekre. A moz-
gásfajták megkülön-
böztetése. 

Energia. Melegítés, 
hűtés szerepe. 

Információ. Jel, jelzés, 
információ (katasztró-
favédelmi ismeretek) 
megismerése. 

Halmazállapotok. A 
víz a természetben.  

Kölcsönhatások, erők. 
A kölcsönhatások a 
mindennapi környe-
zetben.  

Mozgásjelenségek a 
mindennapi környe-
zetben. Energia.  

Információ. Jelek, jel-
zések (katasztrófavé-
delmi jelrendszer). 

Halmazállapotok, hal-
mazállapot változá-
sok. 

 Kölcsönhatások, 
erők. Az erő fogalma, 
jellege. 

 Az energia fogalma.   

 

Anyagok. Az anyagok 
hőtani jellemzői 
(hőtágulás, fajhő, ol-
vadáshő, párolgáshő, 
olvadáspont). 

Kölcsönhatások, 
erők. Az erő, mint köl-
csönhatás. 

Energia. Az energia 
fogalma, számítása. 
Mechanikai, termikus 
energia. 

Energia megmara-
dás, tömeg-energia 
egyenértékűség. 

3. Rendszerek  

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A térbeli tájékozódás 
fejlesztése közvetlen 
tapasztalatok útján. 

Természeti körfolya-
matok felismerése, 
megfigyelése, sorba 
rendezése. 

A rendszerek egy-
másba ágyazottságá-
nak felismerése kör-
nyezetünkben. 

A világtájakra, a föld-
rajzi fokhálózatra, va-
lamint a térképekre 
vonatkozó ismeretek 
alkalmazása. 

A rendszerek össze-
tettségének, belső 
kapcsolatrendszeré-
nek felismerése. 

A térbeli tájékozódást 
szolgáló eszközök és 
módszerek alapjainak 
és felhasználásának 
megismerése. 

A rendszerszemlélet 
alkalmazása, a rend-
szer és környezete 
kapcsolatának elem-
zése konkrét problé-
mák vizsgálatában. 
nyílt és zárt rendszer 
értelmezése. 

Természeti jelensé-
gek, folyamatok idő-
beli lefolyásának le-
írása függvényekkel, 
grafikonok elemzése, 
értelmezése. 

A rendszer fogalom ál-
talánosítása. 

A termodinamika főté-
teleinek megisme-
rése, alkalmazása 
konkrét problémák 
megoldásában. 

A környezet fogalma, szerveződési szintek, lo-
kális és globális szintű gondolkodásmód kiala-
kítása. 

Közműveltségi tartalmak 

Tér, idő, nagyságren-
dek. Becslés és mérés 
alkalmazása. Irányok, 
távolságok, hosszú-
ság meghatározása. 
Magyarország dom-
borzati térképén az 

Tér, idő, nagyságren-
dek. A térkép és a 
földgömb. Iránymérés, 
helyzet-meghatáro-
zás.  

Tér, idő, nagyságren-
dek. Jellegzetes, rövid 
és hosszú időskálák a 
természetben.  

Természeti rendsze-
rek. 

Tér, idő, nagyságren-
dek. A természet mé-
retviszonyai. A távol-
ságmérés és helyzet-
meghatározás módjai 
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alapvető térképjelek 
megnevezése a fővi-
lágtájak megneve-
zése, elhelyezése.  

Rendszer, a rendszer 
és környezete. Példák 
a rész és egész, ösz-
szetettség, funkció fo-
galmakra. 

Ciklusok a természet-
ben (napszakok, év-
szakok, éghajlatválto-
zások). 

 

 (pl. radar, GPS, mű-
holdak). 

Termikus rendszerek. 
Nyílt és zárt rendsze-
rek jellemzői. A hőtan 
első és második főté-
tele. 

A hőerőgép. A hatás-
fok fogalma. Halmaz-
állapot-változások 
(pl.: párolgás, forrás, 
lecsapódás, olvadás, 
fagyás, szublimáció). 
A halmazállapot-vál-
tozások energetikai 
viszonyai. 

4. A felépítés és a működés kapcsolata 

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Összefüggések meg-
fogalmazása a Nap já-
rása, az időjárás és az 
éghajlat között. 

Időjárással kapcsola-
tos megfigyelések, le-
írások, rajzok, időjá-
rási napló készítése. 

A Föld alakjának és 
tengelyforgásának kö-
vetkezményei az ég-
hajlati övezetekre. 

Időjárási adatok, ké-
pek, térképek, időjá-
rás előrejelzések ér-
telmezésének meg-
alapozása. 

A Földre sugárzott 
energia jelentőségé-
nek belátása. 

A halmazállapot válto-
zásokról és a kémiai 
reakciókról tanultak 
időjárási jelenségek-
kel való kapcsolatának 
értelmezése. 

A globális éghajlatvál-
tozások lehetséges 
okainak és következ-
ményeinek elemzése. 

Fizikai törvényszerűsé-
gek és az időjárás 
kapcsolatának elem-
zése. 

Közműveltségi tartalmak 

Az anyagok tulajdon-

ságai. A víz szerepe, 

előfordulása és álla-

potai a természetben. 

A Föld mozgásainak 
megismerése.  

Az időjárás tényezői. 

Csapadékfajták. A víz 

körforgása.  

A Föld. A Föld alakja, 

mozgásai, a tengely-

forgás és a keringés 

következményei: nap-

szakok, évszakok, ég-

hajlati övezetek és 

övek jellemzői, éghaj-

lati elemek.  

Az időjárás tényezői, 

jelenségei (csapadék-

fajták, szél, felhőzet). 

A Nap szerkezete, 

energiatermelése. 

Földfelszín és éghaj-

lat. A légkörzések és 

tengeráramlások fizi-

kai jellemzői, a moz-

gató fizikai hatások. A 

globális klímaváltozás 

jelensége, lehetséges 

fizikai okai. Hullámok 

A Nap sugárzása, ha-

tása, sarki fény. 
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5. Állandóság és változás 

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Halmazállapot válto-
zások felismerése, 
megnevezése. 

Az évszakok változá-
sának megfigyelése, 
következményeinek 
feltárása a természet-
ben és mindennapi 
életünkben. 

Az egyensúly fogal-
mát megalapozó játé-
kok. 

 

Halmazállapot válto-
zások összekapcso-
lása időjárási jelensé-
gekkel. 

Az egyensúly fogal-
mának bevezetése 
hétköznapi esemé-
nyek értelmezésével, 
egyszerű mérésekkel, 
kísérletekkel. 

 

Mozgásjelenségek le-
írása, a mozgás grafi-
kus ábrázolása, a gra-
fikonok értelmezése. 
Az egyenletes és 
egyenletesen változó 
mozgás felismerése. 

A sebességváltozás 
és az erő viszonyának 
megismerése. 

Az egyensúlyi állapot 
és a rendszerek stabi-
litása közötti összefüg-
gés felismerése, alkal-
mazása konkrét pél-
dák esetében. 

A termikus egyensúly 
és a kiegyenlítődés fo-
galmának értelme-
zése. 

Természeti folyamatok 
irányának vizsgálata 
konkrét példákon ke-
resztül. 

Összetett mozgások 
értelmezése. 

A mozgási energia és 
a lendület szerepének 
felismerése a köl-
csönhatások leírásá-
ban. 

A dinamikus egyen-
súly fogalmának álta-
lánosítása. Az egyen-
súlyt megváltoztató 
okok következménye-
inek elemzése. 

Az egyirányú, megfor-
dítható és körfolyama-
tok hátterének megér-
tése, a körfolyamat 
szabályozó lépései-
nek felismerése. 

Közműveltségi tartalmak 

A víz halmazállapot-
változásai. Olvadás, 
fagyás. 

Változások. Változá-
sok a környezetünk-
ben, természeti pél-
dák.  

Fizikai változások (víz 
párolgása, fagyása / 
természeti mozgásje-
lenségek). 

Folyamatok. A válto-
zások folyamattá szer-
veződése, természeti 
példái. 

Mozgások jellemzése. 
Út-idő kapcsolat, se-
besség, átlagsebes-
ség. Egyenes vonalú 
mozgás. A körmozgás 
jellemzői. 

Mozgásállapot-válto-
zás. Gyorsulás és ha-
tásai, példák. Az erő 
és a sebességváltozás 
kapcsolata.  

Folyamatok. Megfor-
dítható és megfordít-
hatatlan folyamatok. 
Egyensúlyi állapotra 
törekvés. 

A mozgások jellem-
zői. Egyenes vonalú 
egyenletes és egyen-
letesen gyorsuló moz-
gások. Összetett 
mozgások. Az egyen-
letes körmozgás kine-
matikai és dinamikai 
jellemzői. A lendület 
és a mozgási energia 
fogalma, szerepük a 
mozgások leírásában.  

Egyensúly, stabilitás. 
Biztos és bizonytalan 
egyensúlyi állapot. Az 
erővektor. A forgató-
nyomaték.  
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Egyensúly, stabilitás. 
Tömegmérés, mérleg. 
Egyszerű erőegyen-
súly. Termikus egyen-
súly. 

Mozgások dinamikai 
jellemzése. Az eredő 
erő gyorsító hatása. 
Az erő, a sebesség-
változás és az idő 
kapcsolata. A mozgá-
sok energetikai jel-
lemzése. 

7. Környezet és fenntarthatóság  

1–4. évfolyam 5–8. évfolyam 9–12. évfolyam 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Az éghajlat és az idő-
járás élőlényekre gya-
korolt hatásának felis-
merése, megfigye-
lése. 

 

Az éghajlat és az idő-
járás természeti és 
mesterséges környe-
zetre gyakorolt hatá-
sának felismerése, 
megfigyelése. 

 

A légkör fizikai tulaj-
donságinak jellem-
zése, mérése. 

A vízkörforgás fizikai 
hátterének megisme-
rése, környezeti rend-
szerekben játszott 
szerepének értéke-
lése. 

Az időjárás elemeinek 
megnevezése, ezek 
kapcsolata az élő 
rendszerekkel. 

Egyes környezeti 
problémák (fokozódó 
üvegházhatás, savas 
eső, „ózonlyuk”) hatá-
sainak és okainak 
megértése. 

Az időjárási elemeket 
jellemző adatok ösz-
szefüggéseinek elem-
zése.  

Hidro- és aerodinami-
kai jelenségek értel-
mezése egyszerű 
modellek segítségé-
vel. 

Környezettudatos magatartás és életvitel kiala-

kítása, egyéni és közösségi cselekvési formák, 

felelősség. 

A környezeti kár, a természeti-időjárási kataszt-
rófák okainak elemzése, elkerülésük lehetősé-
gei. 

Közműveltségi tartalmak 

Globális környezeti 
rendszerek. A környe-
zeti rendszerek álla-
pota, védelme, a fenn-
tarthatóság. Környe-
zetszennyezés. 

Globális környezeti 
rendszerek.  

A víz körforgása, idő-
járási jelenségek, fo-
lyamatok.  

A környezeti rendsze-
rek állapota, védelme, 
a fenntarthatóság. 

Környezetszennyezés 
jellemző esetei és kö-
vetkezményei. 

Az időjárást befolyá-
soló fizikai folyamatok. 
Időjárási jelenségek fi-
zikai háttere. A légkör 
fizikai tulajdonságai-
nak jellemzése. A lég-
nyomás és mérése. 
Csapadékfajták kiala-
kulásának fizikai hát-
tere. 

Természeti katasztró-
fák. Viharok, árvizek, 
kiváltó okai. A káreny-
hítés lehetőségei. 

A légkör fizikai jellem-
zői. Nyomás, hőmér-
séklet, páratartalom. 
A levegő, mint ideális 
gáz jellemzése. Lég-
köri optikai jelenségek 
(pl.: szivárvány kelet-
kezése, délibáb, le-
menő nap színe) Az 
üvegházhatás jelen-
sége, elve, gyakorlati 
példái, az üvegházha-
tást befolyásoló té-
nyezők. 
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A környezeti rendsze-

rek állapota, védelme, 

a fenntarthatóság. A 

természetkárosítás 

fajtáinak fizikai hát-

tere.  

Az időjárást befolyá-
soló fizikai folyama-
tok. Az időjárás ele-
mei, csapadékok, a 
csapadékok kialakulá-
sának fizikai leírása.  

A környezeti rendsze-
rek állapota, védelme, 
a fenntarthatóság. A 
környezettudatos ma-
gatartás fizikai alapjai.  

3.1.2.2 Földünk-környezetünk műveltségterület 

2. táblázat: A földünk-környezetünk műveltségterület időjárási ismeretanyaghoz köthető fejlesztési 
feladatai és közműveltségi tartalmai a 2012-es Nemzeti alaptantervben (saját szerkesztés) 

1. Tájékozódás a földrajzi térben 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Az ismert tér fokozatos kitágí-
tása. 

Eligazodás térképeken, elemi 
térképolvasás. 

A közvetlen földrajzi térben 
való eligazodáshoz szükséges 
topográfiai fogalmak felisme-
rése térképen, földgömbön. 

Különböző típusú térképek 
használata az ismeretszerzés-
ben. 

Okfejtő térképolvasás. 

 

Alapvető tájékozódás a Föl-
dön, a Naprendszerben és az 
Univerzumban. 

Műholdfelvételről szerzett in-
formációk, tények azonosítása 
térképi adatokkal. 

A földrajzi tér különbségeinek 
és időbeli változásainak leol-
vasása térképekről, térképváz-
latokról. 

Közműveltségi tartalmak 

A tér és ábrázolása.  A földrajzi tér. Térképi ábrázolás.  Földrajzi 
fokhálózat. 

Téregységek. A Föld, a Nap-
rendszer és a Világegyetem. A 
geoszférák és felépítő részeik, 
funkcionális terek. 

A térmegismerés és a térábrá-
zolás eszközei. Az Űrkutatás 
és a távérzékelés jelentősége. 

2. Tájékozódás az időben 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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A természetföldrajzi folyama-
tok időnagyságrendi és időtar-
tambeli különbségeinek érzé-
kelése. 

A környezeti folyamatok idő-
rendiségének felismerése. 

Időtartambeli különbségeinek 
tudatosítása, jelenségek, fo-
lyamatok időrendbe állítása, 
szabályszerűen ismétlődő fo-
lyamatok. (napi, évi mentetek, 
változás, változékonyság). 

Földtörténeti, természetföld-
rajzi folyamatok nagyságrendi 
analízise, környezeti változá-
sok időrendbe állítása, értel-
mezése. 

Közműveltségi tartalmak 

A napi, az évi, a történeti és a földtörténeti időegységek. Föld-
rajzi folyamatok időléptéke, időtartama példák alapján.  

Ciklikus és lineáris irányú folyamatok, földtörténeti események 
időrendje regionális példák alapján. 

A társadalmi-gazdasági és 
környezeti folyamatok időská-
lája, időtartama. 

Földrajzi-környezeti folyama-
tok, a földtörténet főbb esemé-
nyei és azok időrendje Földünk 
egészére kiterjedő példák 
alapján. 

3. Tájékozódás a környezet anyagairól 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

  
A levegő, a víz, szerepének 
felismerése az élet kialakulá-
sában, a különböző földrajzi 
környezetekben való fennma-
radásában. 

Közműveltségi tartalmak 

 A Naprendszert és a geoszfé-
rákat felépítő anyagok, anyagi 
rendszerek keletkezése és je-
lentősége, szerepük a minden-
napi életben. 

4. Kölcsönhatások 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Az időjárás és az éghajlat je-
lenségeinek értelmezése, 
elemzése Kárpát-medencei 
példák alapján. 

Egyszeri és rendszeres megfi-
gyelések, mérések, tanári irá-
nyítással egyéni és csoport-
munkában. 

A földrajzi térben zajló köl-
csönhatások felismerése és 
magyarázata regionális példá-
kon. 

Vizsgálódások és modellalko-
tás. 

A (légköri) környezetkárosító 
kölcsönhatások következmé-

Geoszférákon belül és az 
egyes szférák között zajló köl-
csönhatások felismerése és 
magyarázata. 

Egyéni és csoportos vizsgáló-
dások a természet- és a kör-
nyezettudomány szempontjai 
szerint. 
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Természeti kölcsönhatásokkal 
kapcsolatos tények, szöveges 
információk ábrázolása tanári 
irányítással. 

Az emberi tevékenységek által 
okozott (légköri) környezetká-
rosító kölcsönhatások, folya-
matok felismerése. 

nyeinek csökkentésére irá-
nyuló hazai és nemzetközi erő-
feszítések érzékelése. 

A (légköri) környezetkárosító 
hatások következményeinek 
csökkentése során kialakuló 
gazdasági és társadalmi ér-
dekütközések felismerése. 

Közműveltségi tartalmak 

Időjárási-éghajlati elemek, jelenségek, légköri alapfolyamatok. 
Éghajlati elemek változásai, éghajlat-módosító tényezők, éghaj-
latok jellemzői, társadalmi-gazdasági hatások. Veszélyhelyze-
tek. 

Földrajzi övezetesség. A vízszintes és a függ�leges földrajzi 
övezetesség természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 
megnyilvánulásai. 

A Föld szféráinak kialakulása 
és fejlődése. A geoszférák (at-
moszféra) felépítése, szerke-
zete, tagolása, a felépítésből 
adódó környezeti és következ-
mények. A geoszférák fő folya-
matai, jelenségei. Anyag- és 
energiaforgalom. Áramlási 
rendszerek a geoszférákban. 
A geoszférákon belüli és az 
azok közötti folyamatok köl-
csönhatásai.  Veszély- és ka-
tasztrófahelyzetek. 

Földrajzi övezetesség. A 
komplex földrajzi övezetesség 
rendszere; az övezetesség 
elemeinek összefüggései. A 
forró, a mérsékelt és a hideg 
övezet, öveinek, területeinek 
jellemzői. 

5. Tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti folyamatokról 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A helyi környezet (időjárási is) 
értékeinek és problémáinak 
felismerése közvetlen tapasz-
talatszerzés alapján. 

A hazai országrészek, tájak 
összehasonlító földrajzi jellem-
zése (meteorológiai vonatko-
zások is). 

Időjárási helyzetkép: nyomta-
tott és digitális információk 
gyűjtése. 

Közműveltségi tartalmak 

Magyarország és a Kárpát-medence földrajza. A hazai nagytá-
jak és országrészek. A Kárpát-medence és hegységkerete, mint 
természet-földrajzi egység. 

Magyarország és a Kárpát-
medence földrajza. A magyar-
országi régiók földrajza. 

6. Tájékozódás a regionális és a globális földrajzi, környezeti folyamatokról 

5–6 évfolyam 7–8. évfolyam 9-12. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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A magyarországi régiók föld-
rajzi jellemzőinek felismerése. 

A magyarországi régiók ha-
sonló és eltérő földrajzi jellem-
zőinek felismerése. 

A természeti környezet közvet-
len és közvetett hatásainak fel-
ismerése (meteorológiai vo-
natkozások). 

A földrészek, azok nagytájai, a 
tipikus tájak és az országok re-
gionális sajátosságainak ösz-
szehasonlító megismerése 
(meteorológiai vonatkozások). 

Tájékozottság szerzése a leg-
főbb környezeti veszélyekről. 

Környezettudatosság kialakí-
tása. 

Természeti tényezők hatásai-
nak, összefüggéseinek ma-
gyarázata Kárpát-medencei és 
távolabbi példák alapján. 

Az egységes földi rendszer 
működését károsan befolyá-
soló társadalmi és egyéni cse-
lekedetek visszahatásainak 
beláttatása/tudatosítása. 

Aktív és felelős döntések meg-
hozatala. 

Közműveltségi tartalmak 

Magyarország és a Kárpát-medence földrajza. A hazai nagytá-
jak és országrészek. A Kárpát-medence és hegységkerete, mint 
természet-földrajzi egység. 

Európa földrajzi-környezeti jellemzői ok-okozati összefüggéseik-
ben. A kontinensrészek földrajzi jellemzői. Az egyes kontinens-
részek meghatározó jelentőségű országainak egyedi földrajzi 
környezeti jellemzői, azok okai és következményei. A hazánkkal 
szomszédos országok földrajzi-környezeti jellemzői.  

Afrika, Amerika, Antarktika, Ausztrália és Óceánia, Ázsia termé-
szetföldrajzi jellemzői. 

Globális környezeti problémák. 

Magyarország és a Kárpát-
medence földrajza. A magyar-
országi régiók földrajza. 

Az Európai Unió földrajzi jel-
lemzői.  

Az Európán kívüli kontinensek, 
tájak, országok. 

A távoli kontinensek sajátos 
természeti adottságok alapján 
létrejött tipikus tájainak, terüle-
teinek földrajzi-környezeti jel-
lemzői. 

Globális kihívások.  A geoszfé-
rák természetes egyensúlyára 
ható veszélyforrások, folyama-
tok, problémák. 

Környezet- és természetvé-
delmi feladatok. Felelős kör-
nyezeti magatartás. 

3.2 Kerettantervek 

A NAT előírásaira épülő kerettantervek az egyes pedagógiai szakaszok, az egyes iskolatípu-

sok elsajátítandó tudástartalmait az adott 2 éves tanulási ciklus kimeneti követelményeit 

konkretizálják. Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet által kiadott kerettantervek 

közül a rendelet 2. sz. mellékleteként az általános iskola 5-8. évfolyamára készült kerettan-

tervből a természetismeret tantárgyra és a földrajz tantárgyra, a 3. sz. mellékleteként a gim-

názium 9-12. évfolyamára készült kerettantervből a földrajz tantárgyra vonatkozó előíráso-
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kat vizsgáltam a légkörrel, időjárási ismeretekkel kapcsolatos tematikai egységekre, neve-

lési-fejlesztési célokra koncentrálva. Az időjárási ismeretek oktatásához köthető nevelési-

fejlesztési célok bemutatása azért szükséges, mivel ezek meglétét, vagy hiányát a későbbi-

ekben vizsgálni fogom. 

3.2.1 Természetismeret tantárgy 

Az. 5. és 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgy az Ember és természet, valamint 

a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A ke-

rettantervből a tantárgy időjárási, légköri ismeretekkel kapcsolatos fejlesztési céljait és az 

elsajátítandó ismereteket emeltem ki, amelyeket a 3. táblázatban foglaltam össze: 

3. táblázat: A természetismeret tantárgy időjárási vonatkozású fejlesztési céljai és elsajátítandó is-

meretei a kerettanterv alapján (saját szerkesztés) 

Időjárási vonatkozású nevelési-fejlesztési célok 

- A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a Naprend-

szer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.  

- A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, és a Föld mozgásai, a közöttük levő kölcsön-

hatások és következményeik vizsgálata során. 

- Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a napsza-

kok, évszakok és az éghajlati övezetek kialakulásának – magyarázata, a légköri alap-

folyamatok közötti oksági összefüggések feltárása során. Természeti törvények felis-

merése, alkalmazása a hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 

- Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása diagramok, tema-

tikus térképek révén. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Tematikai egység: Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg 

- A levegő összetétele, a légnyomásváltozás okai. 

Tematikai egység: Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

- Mikor villámlik? 

Tematikai egység: A Föld és a Világegyetem 

- Miért van a sarkvidékeken hideg, a trópusokon meleg? 

- Hogyan készül az időjárás-jelentés? 
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- Miért váltakoznak az évszakok és a napszakok? 

- Miért hosszabbak a nappalok nyáron, mint télen?  

- Hogyan keletkezik a szél és a csapadék? 

- Hogyan védhetjük magunkat villámláskor, hóviharban, hőségben, szélviharban? 

A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap körüli keringés következményei. 

- Időjárás, éghajlat és elemeik: napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szél. 

- Légköri alapfolyamatok: felmelegedés, lehűlés, szél keletkezése, felhő- és csapadék-

képződés, csapadékfajták, a víz körforgása és halmazállapot-változásai. 

- Veszélyes időjárási jelenségek: villámlás, szélvihar, hóvihar, hőség. 

3.2.2 Földrajz tantárgy 

Földünk légkörével és időjárási alapismeretekkel az 5. évfolyam után a 9. évfolyamon fog-

lalkoznak újra a tanulók a földrajz tantárgy keretében, de az időjárási és éghajlati ismeretek 

felelevenítésére és alkalmazására a 7. osztály földrajz anyagában is sor kerül, a földrajzi 

övezetesség tanulásánál. Ezeknek az ismereteknek a feldolgozása szintén az Ember és ter-

mészet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmai és fejlesztési feladatai 

által meghatározva történik. A 4. táblázatban a kerettantervben rögzített nevelési-fejlesztési 

célokat és az elsajátítandó ismeretanyagot foglaltam össze:  

4. táblázat: A földrajz tantárgy időjárási vonatkozású fejlesztési céljai és elsajátítandó ismeretei a 

kerettanterv alapján (saját szerkesztés) 

7. évfolyam 

Tematikai egység A földrajzi övezetesség alapjai 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

- A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer 

elemeinek példáival. 

- A földrajzi és az éghajlati övezetesség különbségének megérte-

tése.  

- A földrajzi övezetesség elemeinek összeillesztése különböző tí-

pusú összefüggéseket mutató ábrák (diagramok, modellek, ma-

gyarázó ábrák) elemzése során.  

- A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értéke-

lése a társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, 

környezeti következményeik meglátása példákban).  

- Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak 

jellemzési algoritmusának megismertetése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Éghajlati alapismeretek 

- Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők érvényesülésének fel-

ismerése, magyarázata; az éghajlat övezetességét kialakító tényezők értelmezése; ég-

hajlati diagram olvasása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása. 

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelmezése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása. 

A függőleges földrajzi övezetesség. 

- A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a hegység éghajlat- és 

vízválasztó szerepének felismerése. 

9. évfolyam 

Tematikai egység A légkör földrajza 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

- Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján.  

- A légkör, mint rendszer folyamatainak a Föld egészére gyakorolt 

hatásának bemutatása.  

- Igény és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti ma-

gatartásra az emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt 

hatásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés 

szükségességének felismertetésével.  

- A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása. 

- Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes és 

mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A légkör anyagai és szerkezete.  

- A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri folyamatokban 

betöltött szerepének megismerése. 

- A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük értéke-

lése a földi élet és a gazdaság szempontjából.  

- A levegő felmelegedése. 

- A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folyamatábra elemzése, 

hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számítási feladatok megoldása. 

- A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazdasági-energetikai 

hasznosíthatóságának példái.  
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A felhő- és csapadékképződés. 

- A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat bemutatása. 

- A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási fel-

adatok megoldása. 

- A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapadék gazdasági je-

lentőségének ismertetése példákkal. 

A levegő mozgása. 

- A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a légnyomás és a 

szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, a mérsék-

let és a forró övezeti monszun összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a minden-

napi életre gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöltött szerepük 

igazolása.  

Időjárás, időjárási frontok. 

- Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és képi időjá-

rás-előrejelzés értelmezése; következtetés levonása időjárási adatokból.  

- A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatása, példák 

a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is felelős maga-

tartás kialakítása. 
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4 A TERMÉSZETISMERET-ÉS FÖLDRAJZ TANKÖNYVEK IDŐ-

JÁRÁSI ISMERETEKET FELDOLGOZÓ FEJEZETEINEK 

ELEMZÉSE – I. HIPOTÉZIS  

Értekezésem 2. fejezetében felsoroltam azokat a hazai és nemzetközi vizsgálatokat, amelyek 

az emberek időjárási ismereteire, és az időjárási információk használatára, értelmezésére irá-

nyulnak. A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a mindennapi életben a felnőtt lakos-

ság és középiskolás korosztály körében az ismeretek, attitűdök és kompetenciák területén is 

tapasztalhatók a meteorológiai információk gyakorlati alkalmazását hátráltató problémák: a 

ténybeli tudás hiánya, az érdektelenség, a túlzott elvárások az előrejelzésekkel, veszélyjel-

zésekkel szemben, a szükséges háttérismeretek hiányában az információk helytelen értelme-

zése, a veszélyes időjárási helyzetek idején követendő magatartás-minták elsajátításának hi-

ánya, az információforrás rossz megválasztása. A vizsgálatokból levonható következtetése-

ket támasztják alá saját, a meteorológia területén szerzett több évtizedes tapasztalataim is. 

Munkaköri feladatomnál fogva ugyanis gyakran kellett tárgyalnom meteorológiai informá-

ciókat igénylő cégek, állami szervezetek képviselőivel, és gyakran szembesültem a tárgybeli 

tájékozatlansággal. A legmeglepőbb és a kutatásom szempontjából legfontosabb vizsgálati 

eredmény Petróczky Henrietta szakdolgozómmal közösen elvégzett kutatás során keletke-

zett. (Petróczky, 2005; Petróczky és Buránszkiné, 2016). A felmérésen, a várakozással teje-

sen ellentétes módon, a középiskolás korosztály elvileg frissen szerzett időjárási ismeretei 

mutatkoztak a leggyengébbnek. Az a tény, hogy ebben a korosztályban a tesztet kitöltők 

56%-a az átlag alatt teljesített, megerősítette bennem azt a feltételezést, hogy az időjárással 

kapcsolatos ismeretek feldolgozása a földrajz- és természetismeret tankönyvekben felülvizs-

gálatra szorul. Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg kutatásom 1. számú hipotézisét: 

1. hipotézis: Az emberek időjárási ismereteit, valamint tárgybéli informálódási szokásait 

felmérő kutatások eredményei alapján, valamint a természetismeret és földrajz tanköny-

vek első átlapozása után feltételezem, hogy a tankönyvekben az időjárásra vonatkozó is-

meretek tárgyalása hiányos. Nem nyújt elég segítséget az összefüggések megértéséhez, a 

meteorológia korszerű eszközeinek és módszereinek megismeréséhez, az időjárási jelensé-

gek felismeréséhez, az előrejelzések és veszélyjelzések értelmezéséhez, az egyéni és családi 

kockázatokat mérséklő döntések meghozatalához.  



 
 

34 
 

A hipotézisem igazolására választott módszer a tankönyvelemzés volt. Időjárással kapcso-

latos ismeretekkel a természetismeret tantárgy keretében az 5. évfolyamon, a földrajz tan-

tárgy keretében a 9. évfolyamon foglalkoznak a tanulók egymásra koncentrikusan építkező, 

de a korosztály szintjén külön-külön is lezárt ismeretrendszerre tagolható tantervi koncepció 

szerint. A természetismeret- és a földrajz tankönyvek időjárási ismereteket tárgyaló tan-

anyag részeinek elemzését a tankönyvi változások miatt többször is elvégeztem. A témához 

kapcsolódó legkorábbi publikációban (Buránszkiné és Ütőné, 2013) bemutattuk, hogy az 

abban az időben legelterjedtebben használt természetismeret- és földrajzkönyvek időjárással 

kapcsolatos tananyagaiban milyen változtatásokra lenne szükség a gyakorlatiasabb, a min-

dennapi életben használható tudás elérése érdekében. Az új NAT 2012-es bevezetését köve-

tően a vizsgálat újbóli megismétlésére volt szükség, hiszen a Nemzeti alaptanterv változásá-

nak megfelelően új tankönyvek jelentek meg. A megismételt vizsgálatnál a korábbi deskrip-

tív, a túlzott szubjektivitás veszélyét is magában hordozó elemzés helyett a kvantitatív és 

kvalitatív elemzési módszereket egyaránt alkalmazó Dárdai-féle szempontrendszert használ-

tam (Dárdai, 2002). E vizsgálat eredményei a 2014 évi Országos Neveléstudományi Konfe-

rencia kötetében kerültek ismertetésre (Buránszkiné, 2014). Az azóta eltelt időszakban az 

OFI új, kísérleti tankönyvek is megjelentek, ezért szükségesnek tartottam a tankönyvelemzés 

kibővítését az új tankönyvek bevonásával, mivel ezekben több pozitív változást tapasztal-

tam, mind a feldolgozandó anyag struktúrájában, mind pedig a didaktikai apparátusban. Az 

elemzés eredményeit a HuCER 2017 (Hungarian Conference on Educational Research) kon-

ferencián ismertettem, írásos anyaga pedig a HERA 2018-as évkönyvében jelent meg. 

(Buránszkiné, 2018). Fontos megemlíteni azonban, hogy a kutatásom keretében szervezett 

iskolai kísérlet során az OFI kísérleti tankönyvei még nem voltak használatosak. Ennél fogva 

értekezésemben a kísérleti tankönyvek elemzését nem ismertetem, mivel ezek eredményét 

nem használtam fel az iskolai kísérlet során általam készített tananyagok összeállításánál. 

4.1 A tankönyvelemzés eredményei 

A NAT 2012 új tantervi előírásai alapján átdolgozott könyvek közül két tankönyvcsalád, a 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó és a Mozaik Kiadó tankönyveinek elemzésére szorít-

koztam (5. táblázat). Közülük a Mozaik Kiadó tankönyvei már nem szerepelnek a tankönyv-

jegyzékben. 
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5. táblázat: Az elemzésbe bevont tankönyvek felsorolása 

Kiadói 

kód 
Jelölés Cím Szerzők 

NT 

-11543 
NT5 Természetismeret 5. 

Hartdégenné Rieder Éva – Rugli 

Ilona - Csákány Antalné 

NT 

-17133 
NT9 Földrajz 9. - Fedezd fel a világot! 

Nagy Balázs - Nemerkényi Antal -

Sárfalvi Béla - Ütőné Visi Judit 

MS 

-2604U 
MO5 

Természetismeret 5. - Élő és élet-

telen környezetünk  

Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes 

- Vízvári Albertné 

MS 

-2621U 
MO9 

Földrajz 9. - Kozmikus és termé-

szetföldrajzi környezetünk 

Jónás Ilona - Dr. Kovács Lászlóné - 

Szöllősy László - Vízvári Albertné 

„A tankönyv összetett célokat szolgáló, sokféle tudás együttes mozgósítását igénylő szellemi 

alkotás. E komplexitás a készítőktől, a kutatóktól és az értékelést végző szakértőktől is szisz-

tematikus gondolkodást követel, amely az értékelés esetében világosan megfogalmazható 

alapelveken nyugvó kritériumrendszerek kidolgozását jelenti.”(Kojanitz, 2007. 115.o). Ér-

tekezésemnek nem célja annak meghatározása, hogy milyen egy jó tankönyv. Minden kor-

ban más és más követelmények fogalmazódtak meg. Az első szempontrendszerek a tanköny-

vek tartalmi és formai követelményeivel szemben az 1970-es években születtek meg. Kö-

zöttük olyan tankönyvelemző modellek is kidolgozásra kerültek, ahol a kifejezett szándék 

és cél az volt, hogy egy olyan konstrukciót hozzanak létre, amely a tankönyvet, mint egészet 

és annak lehetőség szerint az összes, de legalábbis sokféle szempontjait (társadalmi, gazda-

sági) figyelembe véve készítsen elemzést (Dárdai, 1999). Ezek közül meg kell említeni Gerd 

Stein munkásságát, aki a tankönyv, illetve a tankönyvkutatás addig szűken értelmezett kere-

teit kitágította azzal, hogy tankönyvet a pedagógia szűk világa helyett egy tágabb politikai 

dimenzióba helyezte, megalkotva ezzel koncepcióját a tankönyv hármas (politikai, infor-

máló és pedagógiai) jellegéről (Stein, 1976). Thonhauser a tankönyvkutatás szisztematizá-

lását funkcionális alapon kísérli meg, a tankönyvkutatás kettős – kritikai-analitikus és konst-

ruktív-szisztematikus – feladatát megfogalmazva (Thonhauser, 1992). Weinbrenner komp-

lex tankönyvkutatási modelljének lényege, hogy a társadalomtudományos tankönyvkutatást 

a lehető legtágabb kontextusba helyezze el. Alapgondolata, hogy a tankönyvnek, mint egész-

nek tudatosan kell vállalni a multidimenzionalitást és a multiperspektivitást. A 

multidimenzionalítás alatt ezt érti, hogy a tankönyv vizsgálatakor ne csak a tantárgynak meg-

felelő szaktudomány érdekei domináljanak, hanem a neveléstudományok, a könyvdesign, a 
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különféle tudomány- és ismeretelméleti teóriák is jelenjenek meg. A multiperspektivitás pe-

dig azt biztosítja, hogy a tankönyvelemzésben minél több ismeretelméleti érdek jusson szó-

hoz. (Weinbrenner, 1992). A tankönyvkutatás nemzetközi fejlődését áttekintve mindenkép-

pen meg kell említeni az 1989-ben Braunsweigban, majd 1991-ben Brisbane-ban megren-

dezett konferenciákat, ahol a korábbi évtizedek tankönyvelemzési tapasztalataiból kiindulva 

a tankönyvmegítélés „konszenzusos minimumát” fogalmazták meg. Az öt alapelv a tudo-

mányos megfelelés, a didaktikai standardok, az előítélet mentesség, a transzparencia és a 

megfelelő képretorika (Dárdai, 2001).  

A hazai tankönyvkutatás egyik kiemelkedő alakjának, Dárdai Ágnesnek a megállapítása sze-

rint, ahogy a tanítás, úgy a tankönyvek is hármas feladatot vállalnak fel. Egyrészt olyan is-

mereteket közvetítenek, amelyek egy általános műveltség megszerzését segítik elő. Másrészt 

olyan intellektuális kompetenciák kialakítását célozzák meg, amelyekkel a tanuló birtokában 

lesz az életben való boldoguláshoz leginkább szükséges képességeknek, úgymint az önálló 

információszerzés és kiválasztás, adaptív cselekvés, kreatív problémamegoldás stb. Har-

madrészt a társadalom által elvárt értékek, normák közvetítését vállalják fel. (Dárdai, 2002).  

Dárdai a tankönyvbírálati szempontsorát négy dimenzió mentén modellálja: 

1. Szaktudományi szempontok 

2. Pedagógiai-didaktikai szempontok  

3. Nyelvi (stilisztikai) szempontok 

4. Könyvészeti szempontok 

A természetismeret és földrajz tankönyvek elemzését én is Dárdai Ágnes hatásorientált négy 

szempontú rendszere alapján végeztem el, főként a szaktudományi és pedagógia-didaktikai 

szempontokra koncentrálva.  

Vizsgálatom során arra fókuszáltam, hogy a tankönyvi tananyag megfelel-e a korszerű, a 

mindennapi életben alkalmazható tudás követelményeinek? Ezek alapján a tanuló a saját (és 

későbbi felnőtt) életében el tud-e igazodni a meteorológiai előrejelzések és veszélyjelzések 

tartalmában, hogy döntéseiben felhasználhassa azokat? A tankönyvelemzés során egyrészt 

azt néztem meg, hogy az időjárási ismeretek témája mennyire teljes körű és mennyire adek-

vát a meteorológia új eredményeivel. A másik szempontom az volt, hogy a tankönyvi tartal-
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mak mennyiben szolgálnak pedagógiai célokat. Milyen a téma feldolgozása? Milyen didak-

tikai apparátust használnak a könyvek? Rámutatnak-e a tankönyvek arra, hogy a megszerzett 

tudás a mindennapi életben hogyan használható?  

4.1.1 A kvantitatív elemzés eredményei 

4.1.1.1 Makrostruktúra 

A kvantitatív mutatók vizsgálatánál először a légkörrel, időjárással foglalkozó fejezetek ter-

jedelmét elemeztem. A vonatkozó tananyagot nyolc témakörre bontottam, amelyek nem 

minden esetben követik a tankönyvek felosztását:  

- Légköri alapismeretek;  

- Az időjárás fogalma és a Nap időjárás alakító szerepe;  

- Időjárási elemek;  

- Általános légkörzés; 

- Ciklonok, anticiklonok, frontok;  

- Az időjárás megfigyelése;  

- Előrejelzés; 

- Veszélyes időjárási jelenségek és a veszélyek elkerülése. 

A terjedelem elemzés mérhető és kontrolálható adatokra épül. Esetemben a sorcentiméte-

rekben való számlálás tűnt megfelelőnek, mivel ezzel ki tudtam küszöbölni a tankönyvek 

különböző méretéből adódó torzításokat.   Az egyes időjárási témák terjedelmét a tanköny-

vekben az 1. ábra szemlélteti.  

 

1. ábra: Az egyes időjárási témák terjedelme a vizsgált tankönyvekben 
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A légkör fogalmával, összetételével, szerepével, - a 9. évfolyamon a kialakulásával és a szfé-

rákkal - minden tankönyv hasonló arányban foglalkozik. Ugyanez mondható el a Nap idő-

járás alakító szerepét és az időjárás fogalmát tárgyaló tananyagrészekre is. Az időjárási ele-

mek tárgyalásánál már lényegi különbség mutatható ki az 5. évfolyam természetismeret tan-

könyvei között. Noha mindkét tankönyv az időjárási elemek közül a hőmérséklettel, a szél-

lel, a csapadékkal - és a légkör tulajdonságait ismertetve érintőlegesen a légnyomással - kap-

csolatos legfontosabb ismereteket adja át, az NT5 tankönyv részletesebben fejti ki a témát. 

Az 5. évfolyamon az általános légkörzés, valamint a ciklonok, anticiklonok, frontok témakör 

nem része a tananyagnak, mivel a megértéséhez még nem áll rendelkezésre a szükséges fi-

zikai háttértudás. Az időjárási elemek mérésével, az adatok feldolgozásával kapcsolatos gya-

korlatokat, projekt feladatokat eltérő, de még kielégítő terjedelemben tartalmaznak a tan-

könyvek. Ami az elemzés során legszembetűnőbb, az az a tény, hogy az időjárás előrejelzés 

és a veszélyes időjárási jelenségek tárgyalása a tankönyvekben mennyire alulreprezentált. 

Az időjárási veszélyekkel a 9. osztály tankönyvei alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak.  

4.1.1.2 Struktúraelemek 

Az időjárási fejezetek struktúraelemeit vizsgálva először az alapszöveg, a didaktikai appa-

rátus és az üres helyek arányát néztem meg (2. ábra).  A Dárdai-féle metodika az „üres he-

lyek” közé sorolja a fejezet-és alfejezet címeket, kép-, ábra- és térképaláírásokat és minden 

olyan feliratot is, amelynek mind tartalmi, mind formai szempontból fontos szerepük van a 

tanulási folyamatban. A tankönyvek illusztrációkban gazdagok, szellősek, jól áttekinthetők, 

különösen az NT könyveinél már első látásra jól elkülönülnek a magyarázó, összefoglaló, 

tudást ellenőrző, érdeklődést felkeltő részek.  

  

2. ábra: A struktúraelemek terjedelme (a.) és aránya (b.) a vizsgált tankönyvekben 
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A tankönyvek didaktikai apparátusa sokféle elemből építkezik (3. ábra). Általában a megér-

tést segítő ábrák dominálnak az időjárási fejezetekben, de az alapszövegek elsajátítását meg-

könnyítő didaktikai szövegek (kérdések, feladatok) is szép számmal vannak. Az NT9 eseté-

ben első látásra is feltűnő a sok fénykép használata. Ez esztétikai szempontból ugyan nagyon 

tetszetős, de sok esetben a nem szorosan a témához illő képek helyett célszerűbb lett volna 

a folyamatokat magyarázó ábrákkal segíteni a megértést (pl. a csapadék keletkezése esetében 

a kaktusz fénykép, vagy az általános légkörzés magyarázatánál az esőerdő fényképe). 

  

3. ábra: A didaktikai apparátus egyes elemeinek terjedelme (a.) és aránya (b.) a vizsgált  

tankönyvekben 
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tankönyv a levegő főbb alkotóelemeire is 

kitér.  

A középiskolás tankönyvek légkört ismer-

tető tananyagrésze teljes körű, szerepel 

benne a légkör összetétele, a szférák és azok 

legfontosabb tulajdonságainak ismertetése, 

az ózonréteg keletkezése és szerepe. Kiegé-

szítő anyagként az NT9 még a légkör kelet-

kezésére is kitér. 

amely kitölti a rendelkezésre álló teret és fi-

zikai tulajdonságai vannak. 

Az NT9 tankönyvben pedig valamely, csak 

esztétikai funkciót betöltő fényképet célsze-

rűbb lett volna a légkör alkotórészeinek ará-

nyát bemutató kördiagramra cserélni az 

adatok jobb bevésődése érdekében.  

Ugyanakkor az NT9 könyvnek a tananyag 

rögzülését segítő kérdései kiválóak, nem-

csak a leírt szöveget kérdezik vissza, hanem 

gondolkodásra, kutatásra ösztönöznek. 

Az időjárás fogalma és a Nap időjárás alakító szerepe 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

Az időjárás fogalmának meghatározására 

minden tankönyv kitér. A középiskolás tan-

könyvek érthetően és korrekten magyaráz-

zák az időjárás és éghajlat közötti különbsé-

get. Az 5. osztályos tankönyvek esetében 

egy szakmai hibára hívom fel a figyelmet, 

amely az időjárási elemek tárgyalásánál is 

visszaköszön. „A napsugárzás, a hőmérsék-

let, a szél és a csapadék állandó változását 

időjárásnak nevezzük” írják a tankönyvek. 

Pedig egyrészt a napsugárzás nem időjárási 

elem, hanem az időjárás alakító tényezője, 

viszont számos más elem is van (felhőzet, 

légnedvesség, légnyomás) aminek a válto-

zása éppúgy hozzátartozik az időjáráshoz, 

mint a hőmérséklet, a szél, vagy csapadék. 

Az általános iskolás tankönyvek a levegő 

felmelegedésének alapmechanizmusát és a 

felmelegedést befolyásoló legfontosabb té-

nyezőket ismertetik, ami később az időjá-

rási folyamatok megértésénél fontos té-

nyező lesz. A középiskolás tankönyvek az 

elvárt részletességgel tárgyalják a témát, ki-

térve a sugárzási egyenlegre és minden mó-

dosító tényező szerepére. 

Az NT9 könyv „a napsugárzás veszteségei” 

ábrájánál egy elírás nehezíti a megértést (el-

nyelődés a légkörből helyett elnyelődés a 

légkörben).  

Hiányolom az oksági gondolkodásra való 

nevelést, mint a Kerettantervekben megje-

lenő nevelési-fejlesztési célt. A középisko-

lás tankönyvekben már célszerű lenne a le-

vegő eltérő felmelegedését és az időjárás ki-

alakulását, mint egy komplex folyamatot 

bemutatni a tanulóknak, az ok-okozati kap-

csolatok megláttatásával: a Nap sugárzása, 

a Föld gömbölyű volta, tengely körüli for-

gása és tengelyferdesége az időjárás oko-

zója, azzal, hogy emiatt a Föld egyes helyei 

nem egyenlően melegednek fel és megindul 

a kiegyenlítő légáramlás. 

Mindkét évfolyam könyveiben vannak a 

megértést ellenőrző kérdések.  

Pozitívum az NT9 tankönyvben a kreatív 

projekt feladat és internetes kutakodás. 
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A logikai levezetés hiánya vezet oda, hogy 

az NT9 a felmelegedés folyamatának négy 

legfontosabb eleme között sorolja fel a fel-

színi légáramlásokat és tengeráramlásokat, 

holott ezek már az egyenlőtlen felmelege-

dés következményei.  

Időjárási elemek 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

Az időjárási elemek közül a Természetis-

meret tankönyvek a hőmérséklet, a szél és a 

csapadék keletkezésének és fajtáinak tár-

gyalására térnek ki. A középiskolás tan-

könyvekben az időjárási elemek ismertetése 

a páratartalommal bővül és kitérnek a hő-

mérséklet - légnyomás - szél, valamint a hő-

mérséklet – páratartalom - felhőzet közötti 

összefüggések bemutatására is.  

Felhőzettel, felhőtípusokkal csak a középis-

kolai könyvek foglalkoznak. Pedig a 10 

éves korosztály szintjén is érdemes bemu-

tatni az alapvető felhőtípusokat, hiszen a 

gyermekek saját mindennapi életében is jól 

hasznosítható tudás az esőt hozó és csapa-

dékkal nem járó felhőtípusok megkülön-

böztetése és a keletkező zivatarfelhő felis-

merése.  

A csapadékfajták tárgyalása már az általá-

nos iskolai tananyagban is részletes.  Sőt, 

csak az 5. osztályos könyvben található meg 

a zivatar fogalma olyan értelemben, hogy a 

zivatart a záportól a villámlás, mennydör-

gés léte különbözteti meg. A zivatar ugyan 

nem csapadékfajta, de logikailag ehhez a té-

mához kötődik. A 9. évfolyamos tanköny-

vek a zivatart egy későbbi tananyag rész-

ben, a hidegfront esetében említik, de defi-

niálása nem történik meg. 

Az NT5 könyvben a csapadékmérő műszert 

bemutató ábra hibás, valójában az párolgás-

mérő kádakat ábrázol. 

 

A tankönyvírók legjobb szándéka ellenére 

is az egyes időjárási elemek mintha külön 

életet élnének. A tantervi előírásokban ki-

emelt nevelési-fejlesztési célként jelenik 

meg az összefüggések, kölcsönhatások 

megláttatása. Erre jó lehetőség lenne, és az 

időjárási folyamatok megértését is jobban 

szolgálná annak a ténynek a kiemelése, 

hogy az időjárás elemei egymással szoros 

kapcsolatban vannak, bármelyik megválto-

zása azonnal az összes többi változását 

eredményezi, és a légkörben folyamatokat 

indít el.  

A Kerettantervben a Földrajz tantárgy ki-

emelt nevelési-fejlesztési céljaként szerepel 

az időjárás okozta veszélyhelyzetek felis-

mertetése. Jól szolgálná ezt a célt, ha a 9. 

osztályos tankönyvek a felhő – és csapadék-

képződés keretében foglalkoznának a ziva-

tarfelhő kialakulásával. Ezt azért tartom 

fontosnak, mert a felnőtt lakosság nagy ré-

sze a zápor és zivatar közötti különbséget 

annak ellenére nem ismeri, hogy a zivatar a 

nyári időjárás-előrejelzések egyik leggya-

koribb eleme. Pedig a villámlással, jégeső-

vel, viharos széllel együtt járó heves zivatar 

a leggyakoribb veszélyes időjárási jelensé-

günk.  

Az egyes felhőfajták felismerését segítenék 

a felhőkről készül fotók. Ilyenek csak az 

MO9-ben találhatók. Az NT9 könyven a 

számos, csak esztétikai célt szolgáló fény-

kép helyett célszerű lenne a felhők szemlél-

tetése a különböző típusú felhőket bemutató 

fotók segítségével. 
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Általános légkörzés 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

Az általános légkörzés csak a középiskolák-

ban része a tananyagnak, hiszen megértésé-

hez már komolyabb fizikai ismeretek szük-

ségesek. A légköri cirkuláció kialakulása 

egy bonyolult mechanizmus, egyes jelensé-

geire máig sincs adekvát magyarázat. leve-

zetése. Mindkét tankönyvben hibás a tár-

gyalási sorrend. A diákok előbb tanulják a 

ciklonokat, frontokat, majd a futóáramláso-

kat, utána a légkörzést. A sorrendet célszerű 

felcserélni, mivel a globális légkörzés meg-

ismerése után sokkal könnyebb a mérsékelt 

égövben jellemző áramlási struktúrák me-

chanizmusának a megértése. Az általános 

légkörzés fejezetet pedig érdemes teljesen 

új szerkezetben bemutatni: a globális lég-

körzés energetikai okokból a trópusi övben 

indul, s a fejezetben a sarkvidékek felé ha-

ladva megfelelő logikai sorrendben kell a fő 

alkotóelemeket ismertetni. 

A megértést szakmai hibák is nehezítik, az 

NT9-ben a futóáramlás definíciója nehezen 

érthető, hibás, az MO9-ben az általános lég-

körzést bemutató ábrán a mérsékelt övi 

cella esetében az áramlást jelző nyilak irá-

nya pont ellentétes. 

A tankönyvekben a légkör, mint rendszer 

minden eleme elkülönül, a légkörzés csu-

pán magáért való tudásnak bizonyul, annak 

ellenére, hogy a tantervi előírások kiemelt 

nevelési-fejlesztési feladatai között szere-

pel a rendszerszemlélet kialakítása, a lég-

kör, mint rendszer folyamatainak bemuta-

tása, az oksági gondolkodás fejlesztése. Az 

összefüggések megláttatásában arra kellene 

rámutatni, hogy az egész folyamat kiindu-

lópontja a Föld forgása és tengelyferdesége, 

ezáltal a napsugárzás nem egyenletesen me-

legíti a felszínt. Ez indítja be a cirkulációt, 

amit a légkörre ható erők módosítanak. A 

légköri cirkulációban erősen eltérő tulaj-

donságú légtömegek különülnek el, ame-

lyek elválasztó felületei a frontok, a frontok 

vonalában, a magas légkörben, ahol a súrló-

dási erő már elhanyagolható, futóáramlások 

keletkeznek, melyek közül a poláris jetnek 

van nagy jelentősége, ugyanis ennek kanya-

rulatokká fejlődő hullámaiból alakulnak ki 

a mérsékelt övi ciklonok, anticiklonok. A 

frontok, mint a légtömegek választófelüle-

tei a ciklonon belül a ciklonnal együtt mo-

zognak, így válnak a ciklonok az időjárás 

változás hordozóivá.  

A folyamatok megértetéséhez fel kellene 

használni a tanulók már korábban megszer-

zett fizikai ismereteit és utalni arra. hogy 

milyen törvényszerűségek irányítják a fo-

lyamatokat: a sugárzási és hőátadási törvé-

nyek, a termodinamikai I főtétele, a Föld 

forgásából származó Coriolis erő eltérítő 

ereje és a víz halmazállapot változásakor 

felszabaduló, illetve elnyelődő látens hő. A 

légkör egy fizikai laboratórium, kiváló le-

hetőség a fizikai törvényszerűségek szem-

léltetésére. Ki kell ezt használni. 

Ciklonok, anticiklonok, frontok 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 
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Ez a tananyag szintén csak a középiskolás 

könyvekben jelenik meg. A tárgyalása kap-

csán először is visszautalok az általános 

légkörzésnél említett problémára. A ciklo-

nok, anticiklonok kialakulását ugyan az 

MO9 megkísérli ismerteti, de a ciklonok ke-

letkezésének folyamata nem értelmezhető a 

nagy földi légkörzés ismerete nélkül. Az 

NT9 egyszerűen csak örvénylő mozgásként 

definiálja a jelenséget, kialakulására nem 

tér ki.  

A frontok keletkezési mechanizmusát a 

könyvek helyesen ismertetik, és ugyan fog-

lalkoznak a frontokra jellemző időjárás vál-

tozással is, de csak a csapadékra és a hőmér-

séklet-változásra kitérve.  

Mindkét tankönyv tárgyalja a trópusi ciklo-

nokat és fogószeleket, de célszerű lenne ki-

térni a mérsékelt övi ciklon és a trópusi cik-

lon közötti különbségre: elsősorban kelet-

kezési körülményekre, a méretbeli különb-

ségekre, valamint a frontok meglétére, il-

letve hiányára kitérve.  

Az „Általános légkörzés” című fejezetnél 

leírtakra hivatkozva hiányzik a rendszer-

szemléletű megközelítés. Az oksági kap-

csolatok láncából, amely ebben a tananyag-

részben a ciklonok keletkezésétől a frontok 

által okozott időjárás változásig terjed, sok 

fontos elem kimarad. A már említett logikai 

láncot követve a rendszerszemlélet kialakí-

tása mellett ez a téma jó lehetőséget nyúj-

tana a lokális és globális kapcsolatának be-

láttatására is, amely szintén a tematikai egy-

ség nevelés-fejlesztési céljaként szerepel a 

Kerettantervben. 

Az oksági gondolkodást, a felelős környe-

zeti magatartást is segítené, ha a tananyag a 

frontok tárgyalása közben módszeresen vé-

gigmenne az időjárási elemek frontok 

okozta megváltozásán. Ez nemcsak a hő-

mérséklet változásban és a csapadékban 

mutatkozik meg, hanem minden időjárási 

elemet érint: ha sorra vesszük azt, hogy mi-

ért változik meg a légnyomás, a szél iránya 

és sebessége, a felhőzet egy-egy front átvo-

nulása közben, és ezek hogyan függnek ösz-

sze egymással és a ciklon mozgásával, rög-

tön értelmet nyer az a korábbi kijelentés, 

hogy az időjárási elemek nem külön életet 

élnek. 

A felhőzet változására külön kitérve, a min-

dennapi életben is használható tudás elérése 

céljából jó lenne, ha a tankönyvek egy szö-

veggel magyarázott ábrán bemutatnák, 

hogy a hidegfront vagy a melegfront köze-

ledtével hogyan változik meg az égkép, hi-

szen szabadtéri programjaink időzítése, sőt 

testi épségünk védelme érdekében is hasz-

nos, ha tudjuk mikor ér lakóhelyünkre a 

markáns időjárás változást hozó front. Ez a 

készség tanórán kívüli foglalkozás kereté-

ben is gyakoroltatható. 

Az időjárás megfigyelése 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

Az összes tankönyv kitér a hagyományos 

meteorológiai mérőeszközök ismertetésére. 

Minden tankönyvben találhatók az időjárás 

megfigyelésére irányuló projekt feladatok, 
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Az MO9-ben említést találunk a meteoroló-

giai radarról, műholdról, ballonszondáról 

is. De hogy ezeknek mi a szerepe, milyen 

információkhoz jutunk az alkalmazásukkal, 

illetve ezek az információk hogyan értel-

mezhetők, az nem része a tananyagnak. A 

többi tankönyvben a meteorológia korszerű 

eszközeinek bemutatása teljességgel elma-

rad. Pedig a meteorológiai honlapokon köz-

zétett, folyamatosan frissülő műhold- és ra-

darképek nyújtják a legpontosabb informá-

ciókat a csapadékobjektumok elhelyezke-

déséről és mozgásáról. A mobil telefonon is 

elérhető radar térkép, az alkalmazott színe-

zések ismerete segít bennünket a zivatargó-

cok fejlődésének és mozgásának nyomon 

követésében, így előre felkészülhetünk a 

közeledő zivatarra és megtehetjük a szüksé-

ges óvintézkedéseket 

de ezek csak a földfelszíni mérések eseté-

ben segíti a megfelelő ismeretek és készsé-

gek kialakítását. 

Az időjárási veszélyhelyzetek felismerése, 

mint kiemelt nevelési-fejlesztési cél elérése 

érdekében szükség lenne a távérzékelési 

eszközökkel nyert, elsősorban a radar-és 

műholdképek által biztosított információk 

értelmezését, használatát segítő projekt fel-

adatokra is. 

Előrejelzés 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

A tankönyvek az időjárás előrejelzésével 

csak olyan szintig foglalkoznak, hogy a me-

teorológusok az időjárási adatokból térké-

peket készítenek, az időjárás-jelentéseket a 

média csatornáin közzéteszik. A korszerű, 

számítógépes időjárási előrejelzés, az előre-

jelzési folyamat leírása egyik tankönyv 

anyagában sem szerepel. Pedig fontos lenne 

az időjárási előrejelzések, veszélyjelzések 

hátterének megismertetése, amely a 9. évfo-

lyam szintjén már nem lehetetlen feladat, de 

a 10 éves korosztály nyelvén is el lehet ma-

gyarázni. Az időjárás modellezésében rejlő 

lehetőségek és problémák ismerete segít el-

igazodni az előrejelzésekben, veszélyjelzé-

sekben megtalálható, néha számokkal, 

gyakrabban verbális címkékkel kifejezett 

valószínűségi kijelentések értelmezésében, 

ezáltal a várható időjárásra vonatkozó el-

képzelésünk helyes kialakításában is. E té-

makörben kellene megtanítani az általános 

előrejelzések és a veszélyjelzések közti kü-

lönbséget is. 

A középiskolában oktatási szempontból ez 

a téma alkalmas lenne a modellek, modelle-

zés fogalmának megvilágítására, másrészt 

kiváló lehetőség a fizika tantárgy keretében 

tanultak gyakorlati alkalmazására azzal, ha 

rámutatunk, hogy a légkörre, mint gázra bi-

zonyos korlátokkal alkalmazhatók a fiziká-

ban tanult törvények. A légkör jövőbeni ál-

lapotának előrejelzése az alapján lehetsé-

ges, hogy ezek a törvények matematikai 

egyenletekkel leírhatók, melyek eredmé-

nyei kiszámíthatók. 

Fontos pedagógiai szempont lenne a folya-

matos informálódásra való ránevelés. Ezzel 

szemben az időjárás-előrejelzések felhasz-

nálási lehetőségekre csak az NT9 tankönyv-

ben találunk utalást, ahol projekt feladat-

ként kell a tanulóknak példát gyűjteni. A 

tankönyv írók elfeledkeznek a legfonto-

sabbról: saját mindennapi életünkben, napi 

programunk alakításában is jól hasznosítha-

tók az időjárási információk.  
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Veszélyes időjárási jelenségek és a veszélyek elkerülése 

Szaktudományi szempontok Pedagógiai-didaktikai szempontok 

A NAT 2012 előtti tankönyvekhez képest 

előrelépés, hogy  bár röviden, de két könyv 

is foglalkozik ezzel a témával. Az MO5 a 

villámláskor, szélviharban és hőségben al-

kalmazandó legfontosabb magatartás-min-

tákat ismerteti, de a napsugárzás témaköré-

ben kitér az UV-B sugárzás veszélyeire is. 

Az MO9 az OMSZ veszélyjelző rendszerét 

ismerteti és feladatul tűzi ki a felelős maga-

tartásról való beszélgetést. Sajnos az NT 

könyvek egyáltalán nem tárgyalják a témát.  

Célszerű lenne a 9. osztály tudásszintjén 

újra és teljes körűen foglalkozni a veszélyes 

időjárási jelenségekkel, kialakulásuk körül-

ményeivel, az informálódás lehetőségeivel. 

A tankönyvek feladatul adják a diákoknak, 

hogy gyűjtsék össze, mit kell tenni időjárási 

veszélyhelyzetek esetében. Nehézséget 

okoz azonban, hogy nincs olyan magyar 

nyelvű forrás, ahol ezek a szabályok min-

den veszélyhelyzetre kiterjedően, megfe-

lelő szakmai alapossággal össze vannak 

gyűjtve, ráadásul nemcsak a közvetlen ve-

szélyek elhárítására irányulnak, hanem a 

megelőzésre is. A legtöbb információt a ve-

szélyjelzések értelmezésével és a megelő-

zéssel kapcsolatban az OMSZ honlapján, a 

magaratás-formákkal kapcsolatban a ka-

tasztrófavédelem honlapján találhatunk, ér-

demes lenne ezeket a tankönyvekbe be-

emelni, vagy legalább hivatkozni rájuk. 

Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felis-

merése, a helyes és mások iránt is felelős 

cselekvés képességének kialakítását a Ke-

rettanterv alkotói kiemelt nevelési-fejlesz-

tési célként határozták meg. Szükséges 

lenne ennek megfelelő tartalommal és terje-

delemben foglalkozni a témával.  

A tanulókban tudatosítani kell azt is, hogy 

megfelelő informálódással és előkészüle-

tekkel megelőzhetjük, vagy legalábbis 

csökkenthetjük az esélyét annak, hogy ilyen 

helyzetbe kerüljünk. Rá kellene nevelni a 

diákokat a folyamatos informálódás igé-

nyére, rámutatva ennek a saját mindennapi 

életüket is érintő gyakorlati hasznára. Eh-

hez segítséget kell nyújtani a megfelelő, 

pontos és hiteles információforrások kivá-

lasztásához, mert ezen a területen sajnos 

sok a megtévesztő, áltudományos forrás. 

 

4.2 A tanárok véleménye a természetismeret - és földrajz tankönyvek 

időjárással kapcsolatos tananyag részeiről 

A tankönyvek elemzése mellett természetismeret- és földrajz tanárok bevonásával kérdőíves 

felmérést is végeztem, hogy kikérdezzem a tanárok véleményét az általuk oktatott tanköny-

vekről. Célom az volt, hogy a hipotézisemet a tankönyvelemzésen kívül egy másik kutatási 

módszer alkalmazásával kapott eredményekkel is meg tudjam erősíteni. Az I. sz. függelék-

ként csatolt, nyílt és zárt kérdéseket vegyesen tartalmazó kérdőívet – a bemutatkozáson és a 
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kutatás céljának ismertetésén felül - négy blokkra tagoltam. Az első blokk a személyes, il-

letve az iskolai adatokra kérdezett rá, kitérve arra is, hogy a kérdőívet kitöltő tanár részt 

kíván-e venni a kutatás során általam kifejlesztett tananyag iskolai kipróbálásában. A máso-

dik blokk arra kérdezett rá, hogy a kitöltő mennyire tartja tartalmában megfelelőnek, teljes-

nek az általa tanított tankönyv időjárással foglalkozó fejezeteit? A harmadik blokk a taná-

roknak a tankönyvek didaktikai apparátusáról kialakított véleményét kérte ki, a záró blokk 

kérdései pedig arról gyűjtöttek információt, hogy tanárok szerint a tankönyvek időjárási tan-

anyagrészei mennyire adnak a mindennapi életben is használható, gyakorlatias tudást. 

 A kérdőíveket a 2014/15-ös tanévben több, mint 100 iskolába elektronikus úton (e-mail) 

juttattam el. Sajnos mindösszesen 15 kitöltött kérdőív érkezett vissza. Ez a csekély minta 

önállóan egy hipotézis igazolásához elégtelen, de arra felhasználható, hogy a megtudjam, a 

választ adó tanárok véleménye a szóban forgó tankönyvekről mennyire egyezik a tankönyv-

elemzésből levont következtetéseimmel.  

A tartalmi megfelelőséget vizsgáló kérdések közül a kitöltők 73%-a, 11 tanár volt azon a 

véleményen, hogy a tananyagban szükséges lenne a témabővítés. A 4. ábra a „Vannak olyan 

témák, amit Ön szerint még tanítani kellene a korosztálynak megfelelő szinten?” kérdésre 

adott válaszok eloszlását ábrázolja.  Anélkül, hogy a kérdőívben utalást tettem volna arra, 

hogy személy szerint mely témák feldolgozását hiányolom a tankönyvekből, a tanárok leg-

nagyobb számban a szélsőségek időjárási jelenségeket és a kapcsolódó viselkedésmintákat, 

valamint az időjárás-jelentések értelmezését és gyakorlati alkalmazását nevezték meg, mind 

hiányolt tananyag rész.  

 

4. ábra: A kérdőívet kitöltő tanárok által javasolt témabővítések eloszlása 
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Arra a kérdésre, hogy van-e olyan téma, amelyet feleslegesnek tartanak a tananyagban, 13 

tanár válaszolt nemmel. Összesen két tanár javasolt ilyen témát, egyikük a légszennyezettség 

és a szél felszínformáló hatásának tárgyalását, a másik a nagy földi légkörzés ismertetését 

tartotta elhagyhatónak. Az egyes időjárási témák tárgyalásának terjedelméről és mélységéről 

a tanárok 2 kivétellel azt a választ jelölték meg, hogy „általában megfelelő, de egyes témák 

elnagyoltak”. Két tanár túl részletesnek tartotta a témák tárgyalását, egyikük minden téma-

kör esetében, a másik szerint a szélfajtákról tanulnak indokolatlanul sokat a gyerekek. 8 tanár 

szerint elnagyolt az egyes tananyagrészek tárgyalása. Az 5. ábra azt mutatja meg, hogy mely 

témaegységeket milyen arányban neveztek meg a tanárok, mint elnagyolt tananyagrészt (egy 

tanár több témakört is megnevezhetett). 

 

 

5. ábra: A kérdőívet kitöltő tanárok által elnagyoltnak tartott tananyagrészek százalékos  

eloszlása 

A tankönyvek didaktikai apparátusának megítélésénél a tanárok azon a véleményen voltak, 

hogy a könyvek általában törekednek az összefüggések bemutatására. Azzal kapcsolatban, 

hogy rámutatnak-e a könyvek arra, hogy az adott tananyag elsajátítása miért hasznos, a ta-

nárok fele szerint a tankönyvek törekednek az új ismeretek mindennapi életben való alkal-

mazhatóságának bemutatására, a másik fele szerint viszont néha található utalás a minden-

napi életben való alkalmazhatóságra, de sok tananyag résznél ez elmarad. Egyes vélemények 

szerint többet kellene foglalkozni a domborzat felmelegedés módosító hatásával, mások sze-

rint több megfigyelési gyakorlat kellene, a mérések összevetése radarképekkel, műholdké-

pekkel, míg egy tanár az ismeretek gyakorlati életben betöltött szerepének összegzését hiá-
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nyolta. A képi és grafikus illusztrációk megfelelősségére rákérdezve a tanárok fele azt a vá-

laszt adta, hogy tematikájukban illeszkednek, de jobb lenne a képek helyett több magyarázó 

ábra. A kitöltők másik fele szerint egyes tananyag részek jól illusztráltak, másoknál a képek, 

ábrák csak esetlegesek, nem a megértést szolgálják. 

Négy tanár jobb, megértést segítő magyarázó ábrákat hiányol a sugárzás, csapadékképződés, 

ciklonok, frontok feldolgozásánál. Három tanár pedig animációk, digitális információk elér-

hetőségét igényelné a szemléltetéshez, míg egy tanár hibás ábrákra hívta fel a figyelmet. 

A kérdőív utolsó blokkjában, a megszerzett tudás mindennapi életben való alkalmazását 

vizsgáló kérdések kaptak helyet. Tanulságos az arra a kérdésre adott válasz, hogy a tanárok 

szerint a tanulók felismerik-e a természetben az időjárási jelenségeket. A tanárok több, mint 

fele úgy vélekedett, hogy nem ismerik fel a diákok a jelenségeket (pl. zivatarfelhő keletke-

zése, hidegfront átvonulása), a tankönyvek minimális gyakorlati tudást eredményeznek. A 

többi tanár véleménye alapján a tanulók részben felismerik a jelenségeket, a 6. ábrán részle-

tezett tényezők függvényében. 

 

6. ábra A megkérdezett tanárok véleményének megoszlása arról, hogy a tanulók felismerik-e a ter-

mészetben az időjárási jelenségeket 

Megoszlottak a tanári vélemények arról, hogy a tanulók használják-e a saját döntéseik meg-

hozatalához az időjárási információkat. Egyharmad részük igennel, egyharmad részük nem-

mel válaszolt. A maradék egyharmad véleménye szerint részben használják: kiránduláson, 

nyaralásnál, sportolásnál, illetve a szülő viselkedése a döntő. Arra a kérdésre, hogy tudják-e 

a tanulók, hogy mi a teendő időjárási veszély esetén, 7 tanár igennel válaszolt, közülük ketten 
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azért hozzátették, hogy szükség lenne egy, a kapcsolódó viselkedés mintákat tartalmazó kis-

okos összeállítására. Két tanár egyértelmű nemmel válaszolt, ketten a családi hátteret jelöl-

ték meg, mind kulcstényezőt, 4 tanár pedig azon a véleményen volt, hogy az időjárási ve-

szélyeket ismerik a gyerekek, de a teendőket nem, vagy csak elméletben tudják. 

4.3 A tankönyvelemzésből és a tanári megkérdezésekből levont követ-

keztetések összegzése, az 1. hipotézis állításainak igazolása 

Az 1. hipotézisben megfogalmazott állítások a tankönyvelemzésből levont következtetések-

kel és a tanárok tankönyvekről kialakított véleményével az alábbiak szerint támaszható alá:  

- A tankönyvek nem nyújtanak elég segítséget az összefüggések megértéséhez. 

A tankönyvek szaktudományi és didaktikai szempontú elemzése kimutatta, hogy a tanköny-

vek nem szentelnek elég figyelmet az időjárási elemek és a légköri folyamatok közötti ok-

okozati kapcsolatok bemutatására. Egyes közvetlen oksági kapcsolatokra kitérnek, mint pl. 

az eltérő felmelegedés eredményeként keletkező szél, vagy a felhőképződés mechanizmusa, 

de nem látszik a törekvés a folyamatláncok teljes körű, logikus végig vitelére, vagy arra, 

hogy a tankönyv írók gondolkodtató kérdésekkel, feladatokkal vezessék rá a tanulókat az 

összefüggésekre. Különösen hangsúlyos ez a hiányosság a középiskolás tankönyvekben az 

általános légkörzés, valamint a ciklonok, anticiklonok és frontok tárgyalásánál. A hibás tár-

gyalási sorrend és az oksági kapcsolatok megláttatásának hiánya nagyban nehezíti a légkör, 

mint rendszer folyamatainak megértését, annak a logikai láncnak a kialakulását, amely a 

földfelszín eltérő felmelegedésétől az általános cirkuláció kialakulásán át az aktuális időjá-

rásig vezet. A tanulók a leglényegesebb kérdésre nem kapnak választ: mitől változik az idő-

járás? Nem segíti az összefüggések megláttatását az sem hogy a tankönyvek sok esetben 

öncélú képeket alkalmaznak a megértést segítő ábrák helyett. 

A kérdőívet kitöltő tanárok véleménye szerint a tankönyvek általában törekednek az össze-

függések bemutatására. Szakmai véleményem alapján ez a kijelentés a már említett közvet-

len oksági kapcsolatokra vonatkozik. A légkör, mint rendszer folyamatait összefűző logikai 

lánc ugyanis egyértelműen hiányzik a könyvekből. A tanárok véleménye is alátámasztja azt 

a megállapítást, hogy egyes tananyag részekben a képek, ábrák csak esetlegesek, nem a meg-

értést szolgálják. 
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- A tankönyvek nem nyújtanak elég segítséget a meteorológia korszerű eszközeinek és 

módszereinek megismeréséhez. 

A légkör megfigyelését és az időjárási előrejelzéseket feldolgozó tananyagrészek korszerűt-

lenek, felületesek és a téma fontosságához mérten terjedelmükben is alulreprezentáltak (lásd. 

1. ábra). Hiányzik a napjainkban már általánossá vált új megfigyelési technikák és az azok-

ból kinyerhető információk értelmezésének tárgyalása, holott ezek már a meteorológiai por-

tálokon és mobil alkalmazásokban széleskörűen elérhetőek, és fontosak az időjárás által oko-

zott veszélyhelyzetek elkerülésében. A korszerű, számítógépes időjárási előrejelzés, az elő-

rejelzési folyamat leírása – a korosztálynak megfelelő szinten - egyik tankönyv anyagában 

sem szerepel. Pedig szükséges lenne az időjárási előrejelzések, veszélyjelzések hátterének 

megismertetése, amely segít azok értelmezésében.  

A választ adó tanárok közül is többen jelölték meg az időjárás-előrejelzést, mint túl elnagyolt 

témakört. A tanárok jelentős része javasolta témabővítésként az időjárás-előrejelzések értel-

mezése és gyakorlati alkalmazása, valamint az időjárási veszélyek tárgyalását, ami viszont 

nem lehetséges a korszerű megfigyelési és előrejelzési technikák ismerete nélkül. 

- A tankönyvek nem nyújtanak elég segítséget az időjárási jelenségek felismeréséhez. 

Elődeink, digitális információk hiányában még értő módon fordultak a természet jeleihez az 

időjárás megváltozásával kapcsolatban. A tankönyvekben azonban nem található arra vonat-

kozó segítség, hogy az időjárás megváltozásának jelei hogyan fedezhetők fel a természetben. 

Hogyan lehet felismerni egy kialakuló zivatarfelhőt, egy közelgő időjárási frontot, mely fel-

hőkből várható csapadék és melyek azok, amelyekből biztosan nem fog esni. mit jelent, ha 

naplementekor piros az ég alja, vagy ha udvara van a Holdnak. Ezek hiányában nem alakul 

ki az a képesség, amely segítene a természet jeleinek értelmezésében, az időjárás megválto-

zásának felismerésében. 

A beérkezett tanári vélemények egyértelműen alátámasztják ezt az állítást. A tanárok majd-

nem kétharmada szerint a tanulók nem ismerik fel az időjárási jelenségeket, mivel a tan-

könyvek minimális gyakorlati tudást adnak. Egyharmaduk tapasztalata ennél kicsit pozití-

vabb volt, miszerint tapasztalat, érdeklődés, családi háttér függvényében bizonyos jelensé-

geket felismernek. 

- A tankönyvek nem nyújtanak elég segítséget az előrejelzések és veszélyjelzések értel-

mezéséhez, az egyéni és családi kockázatokat mérséklő döntések meghozatalához. 
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A tankönyvek makrostruktúra elemzésénél (1. ábra) bemutatásra került, hogy az időjárás 

előrejelzés és a veszélyes időjárási jelenségek tárgyalása mennyire alulreprezentált. Az idő-

járási veszélyekkel a 9. osztály tankönyvei alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak. Koráb-

ban már jeleztem, hogy hiányzik a tankönyvekből a meteorológia korszerű eszközeinek és 

módszereinek ismertetése, ami pedig kulcstényezője lenne az információk helyes értelme-

zésének és megfelelő használatának. A folyamatos informálódás igényére való ránevelés 

fontos eleme a megfelelő döntési kompetencia kialakításának. Sajnálatos módon a tanköny-

vek nem nyújtanak segítséget a megfelelő információforrások kiválasztásához, az áltudomá-

nyos források kiszűréséhez. Még a projekt feladatoknál sem jelennek meg azon internetes 

oldalak elérhetőségei, amelyeken a tanulók hiteles információkhoz juthatnak. Nagyobb 

hangsúlyt kellene fektetni arra is, hogy a tankönyvek rámutassanak az időjárási informáci-

óknak a saját mindennapi életüket is érintő gyakorlati hasznára. 

A tanárok véleménye megoszlott ebben a kérdésben. A választ adók fele volt azon az állás-

ponton, hogy a tanulók használják a mindennapi életben az időjárási információkat, bár a 

válaszok annak megítélésére nem tértek ki, hogy helyesen használják-e. Ugyancsak megosz-

lott a vélemény azzal kapcsolatban, hogy a tanulók tudják-e mi a helyes viselkedés az időjá-

rási veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.  

Ennél a pontnál azonban szükségesnek tartom az utalást a szakirodalmi áttekintésben (1.3.1 

fejezet) bemutatott felmérések eredményeire, amelyek igazolják, hogy komoly problémák 

vannak az időjárási információk használata és értelmezése területén. 

A fentiek alapján hipotézisemet igazoltnak tartom. 

1. tézis: A 2014/15-ös tanévben használt tankönyvekben az időjárásra vonatkozó ismeretek 

tárgyalása hiányos. Nem nyújt elég segítséget az összefüggések megértéséhez, a meteoro-

lógia korszerű eszközeinek és módszereinek megismeréséhez, az időjárási jelenségek fel-

ismeréséhez, az előrejelzések és veszélyjelzések értelmezéséhez, az egyéni és családi koc-

kázatokat mérséklő döntések meghozatalához.  
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5 AZ ÚJ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA ÉS KIPRÓBÁLÁSA PE-

DAGÓGIAI KÍSÉRLET KERETÉBEN  

5.1 A 2-6. hipotézis 

Kutatásom következő fázisában a tankönyvelemzésből levont tapasztalatok, valamint a meg-

kérdezett tanárok véleménye alapján tananyagokat készítettem az 5. és a 9. évfolyam szá-

mára, amelyek kipróbálása pedagógiai kísérlet keretében történt. 

A kísérleti tatanyag fejlesztésével az volt a célom, hogy a tankönyvelemzés során feltárt 

hiányosságokat pótoljam annak érdekében, hogy a tananyagok jobban hozzájáruljanak a 

mindennapi életben használható tudás fejlesztéséhez, és jobban segítsék a NAT 2012-ben 

valamint a vonatkozó kerettantervekben megfogalmazott nevelési-feljesztési célok elérését. 

A tantervi előírásokban megfogalmazott ismeretanyag átadása mellett így a tananyag készí-

tése közben az alábbi tényezőkre fókuszáltam: 

- A légköri folyamatok rendszerszemléletű megismerése, az egyes jelenségek közötti kap-

csolódási pontok, oksági kapcsolatok feltárása, az időjárás változás ok-okozati összefüg-

gései, és ezek alkalmazása az időjárási jelenségek kialakulásának értelmezésében, vala-

mint a természetben való felismerésben; 

- A téma iránt az érdeklődés felkeltése különleges, egyben praktikus ismeretekkel, időjá-

rási jelenségekről készült látványos felvételekkel; 

- A tanulók megismertetése az időjárás megfigyelésének és előrejelzésének korszerű esz-

közeivel, módszereivel, az ezekből kinyerhető információk hasznosíthatóságával a min-

dennapi életben; 

- Az időjárási veszélyek megismerése és felismerése, a megfelelő tájékozódási források 

megismerése és a kapcsolatos viselkedés-minták elsajátítása. 

A kísérlet kezdetén az új tananyagokkal kapcsolatban az alábbi hipotéziseket fogalmaztam 

meg: 

2. hipotézis: A légköri folyamatok többoldalú, az összefüggésekre rámutató, korszerű és 

életszerű szituációba helyezett, felkészült tanításával elérhetjük, hogy a diákok jobban 

megértsék az időjárási eseményeket kiváltó okokat, átlássák a jelenségek közötti kapcso-

latokat, így a mindennapokban növelhetjük az ismeretek alkalmazásának hatékonyságát. 
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3. hipotézis: Az időjárás látványos, sokszor rejtélyes jelenségeinek bemutatása elősegíti a 

diákok érdeklődésének felkeltését a légköri folyamatok iránt. 

4. hipotézis: A témakör bővebb és gazdagabban illusztrált tárgyalása a diákokban ponto-

sabb képet alakít ki a meteorológiai mérő-megfigyelő tevékenységről, valamint az időjárás 

előrejelzés és veszélyjelzés lehetőségeiről és korlátairól 

5. hipotézis: Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatóságára rámutatva elérhetjük 

azt, hogy a diákok tudatosan felhasználják ezeket az információkat mindennapi életük 

során. 

6. hipotézis: Az időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartásmintákra vonatkozó 

ismeretek beépítése a tananyagba elősegíti ilyen helyzetekben a helyes és mások iránt is 

felelős cselekvés képességének kialakítását. 

5.2 A kísérleti tananyagok fejlesztése 

5.2.1 A tananyag megtervezése 

A szakirodalomban a tananyagfejlesztés összetett és bonyolult feladatának általában két 

irányból történő megközelítésével találkozunk [Internet 2]. Az oktatás-tanulás szempontú 

megközelítés a pszichológiai folyamatokra és a személyiség fejlődésére épít. A legelterjed-

tebben használt ilyen rendszert Bloom és munkatársai (1956) állították össze, melynél a kog-

nitív terület a taxonómia legkidolgozottabb és legismertebb része. A bloomi céltaxonómia a 

tudás különböző komplexitású szintjeit határozza meg, amelyben az egymásra épülő szintek 

rendszere egy hierarchiát alkot. Noha Bloom rendszerével kapcsolatban sokan fogalmaztak 

meg bírálatokat, mégis nehezen megkerülhető, ha a tudás rétegződését fel akarjuk tárni. Az 

1990-es években a kognitív pszichológusok egy csoportja megvizsgálta a Bloom-féle rend-

szert a 21. században való alkalmazhatóság szempontjából. Az eredeti kognitív kategóriákat 

(felismerés, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés) módosították, az új rendszer 

csúcspontján már nem a kritikus gondolkodás (értékelés), hanem, a problémamegoldáson és 

tevékenységen alapuló alkotás áll. Bloom rendszerét, annak mindhárom (kognitív, affektív 

és pszichomotoros) szintjét ezt követően is többször felülvizsgálták, aktualizálták. Jukes és 

Dosaj (2006), valamint Lu és Overbaugh (2009) a kognitív terület túlhangsúlyozásának el-

kerülésére a pszichomotoros terület és a tanulással kapcsolatos érzelmi attitűdök felé terelte 
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a hangsúlyt. De átdolgozásra került a céltaxonómia gondolkodásra vonatkozó területe is. 

Costa és munkatársai (2000) a gondolkodás szintjeit az oktatási folyamat bemenet és kime-

net oldaláról közelítették meg, összekapcsolva a kritikai gondolkodással. Gyarmathy (2014) 

elgondolása túlmutat Costa rendszerén. Megállapítása szerint a tanulók tudásszerzése három 

állomáson (képességi szinten) áthaladva történik: (1) információszerzés, (2) információ szer-

vezés és rendszerezés (elemző gondolkodás), (3) információ megalkotás (saját tudás feldol-

gozása, magasabb szintre emelése), amely együtt jár a felfedezés, megalkotás, átlátás erősen 

pozitív érzésének kialakulásával. Gyarmathy tudásszerzési folyamatában a kognitív, a 

metakognitív, az affektív és a pszichomotoros területek erősen összekapcsolódnak. Ez a 

megközelítés azért is fontos, mert amíg a hagyományos iskola túlzottan a verbalizmusra és 

a lexikális tudásra épít, a digitális kultúrában a tudásszerzés tekintetében több rendező elv 

van. Egyszerre épít az írás, a kép, a hang által szerezhető információfeldolgozásra, és mind-

egyik más-más gondolkodást eredményez (Bredács, 2015). 

A másik tananyagfejlesztési módszer, a fejlesztés-gyártás szempontú megközelítés a fejlesz-

tést, mint folyamatot értelmezi. Ezek közül a legelterjedtebb az ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation and Evaluation) modell (Strickland, 2006), amely olyan, a 

tanulási célok és a tanulói követelmények által meghatározott lépésekből álló folyamat, ahol 

a folyamat következő fázisára csak az adott fázist befejezve, lezárva lehet lépni.  

Mivel tananyag fejlesztésében eddigi munkásságom során még nem vettem részt, a szakiro-

dalomban olyan kutatások ismertetését kerestem, ahol a szerzők végigvezetik az olvasót a 

tananyagkészítés folyamatán. Falus Iván és munkatársainak „Az oktatócsomag” című, máig 

jól használható könyvében találtam gyakorlati instrukciókat és konkrét példákat egy tan-

anyag oktatás-tanulás szempontú megtervezéséhez (Falus és mtsai, 1979). Ennek megfele-

lően először a tananyag célrendszerét állítottam fel, amelyhez hozzárendeltem az elsajátítás 

szintjét. Bloom az elsajátított tudás elemeit 6 hierarchikus szintbe foglalta össze: ismeret, 

megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés. A leggyakoribb azonban a pedagógiai 

kutatásokban az, hogy a tanulók által elsajátított tudást mind a tananyag készítésnél, mind a 

tesztfejlesztésnél ismeret-jellegű és képesség-jellegű tudáselemekre osztják. Falus és mun-

katársai hasonlóan jártak el, amikor „A főnevek világa” című oktatócsomag tervezésekor az 

elsajátítás mértékét (szintjét) az ismeret és az alkalmazás kategóriákkal jellemezték, a tájé-

kozottság kategóriával kiegészítve. Mivel céljaim között különös fontosságúnak tekintettem 
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az olyan összefüggések felismerésének képességét, amellyel a légkör, mint rendszer folya-

matai logikusan levezethetők, ezért az elsajátítás szintjénél egy negyedik kategóriát is alkal-

maztam, az analízis-szintézis kategóriát. 

Az általam alkalmazott kategóriák tartományát az alábbiak szerint értelmeztem: 

- Ismeret (A): Fogalmak, tények definíciók, szabályok, fizikai törvények megismerése, 

megkülönböztetése, értelmezése. 

- Alkalmazás (B): Tanult ismeretek, szabályok reproduktív és önálló, produktív alkalma-

zása. 

- Analízis-szintézis (C): A rendszert alkotó folyamatok összetevőinek feltárása, a folya-

matok rekonstruálása logikai gondolkodással, a meglévő ismeretek segítségével.  Az is-

meretek mozgósítása egy probléma megoldása érdekében. 

- Tájékozottság (D): A témában szerzett ismeretek, tapasztalatok, élmények, az informá-

ciós források ismerete, a felhasználásuk módjában szerzett jártasság. 

A tananyag megtervezésekor először megfogalmaztam a téma tanításának főbb céljait és 

feladatait, valamint hozzárendeltem az elsajátítás különböző komplexitású szintjeit a fent 

ismertetett 4 kategóriát alkalmazva, amelyet a 7. táblázatban foglaltam össze:   

7. táblázat: A kísérleti tananyag célrendszerének meghatározása (Falus és mtsai (1979) nyomán sa-

ját szerkesztés) 

 A cél/feladat meghatározása Az elsajátítás szintje 

1. 

A lexikális ismeretek bővítése, az időjárással kapcsolatos 

alapfogalmak, szabályszerűségek megismerése és megér-

tése. 

ismeret (A) 

2. 

A légköri folyamatok közötti összefüggések, oksági kap-

csolatok felismerése, megértése, tanult szabályok alkal-
mazása a folyamatok magyarázatában. 

alkalmazás (B) 

3. 
A rendszerszemlélet kialakítása, a légkör, mint rendszer 

megláttatása.  
analízis-szintézis (C) 

4. 

Az időjárás változás és a mögötte lévő fizikai folyamatok, 

ok-okozati kapcsolatok közötti összefüggések felisme-

rése. 

alkalmazás (B) 

5. 
A gyakorlati alkalmazás képességének kialakítása: az idő-

járás változás jeleinek felismerése a természetben. 
alkalmazás (B) 

6. 
A veszélyes időjárási jelenségek felismerése és az ilyen-

kor követendő magatartás-minták kialakítása. 
alkalmazás (B) 
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7. 
Tájékozottság a meteorológia korszerű eszközeiről, mód-

szereiről, az előrejelzési lehetőségekről. 
tájékozottság (D) 

8. 
A rendszeres és megfelelő forrásból való tájékozódás igé-

nyének kialakítása. 
tájékozottság (D) 

9. 

A motiváció növelése érdekes témák tárgyalásával, a tan-

anyag újszerű, tanulói aktivitást igénylő feldolgozásával 
(tanulói kísérletek, projekt feladatok). 

tájékozottság (D) 

A tananyag célrendszer mátrixát egy olyan táblázatban vázolom, ahol az egyes témakörök-

höz hozzárendeltem a fentebb ismertetett célokat és az elsajátítás szintjét. Ehhez először is 

meghatároztam a tananyag témaköreit. Mivel az 5. évfolyam és a 9. évfolyam eltérő tudás-

szintjét figyelembe véve az ismeretanyagot eltérő témakörökben dolgoztam fel, ezért a két 

tananyag célrendszer mátrixát külön vázolom (8. táblázat). A táblázatban az egyes témakö-

rökhöz a 7. táblázatban ismertetett célokat és az elsajátítás szintjét rendeltem hozzá. 

8. táblázat: Az 5. és 9. évfolyamok tananyagának témakörei és a hozzárendelt célok (Falus és mtsai 
(1979) nyomán saját szerkesztés) 

5. évfolyam: A tananyag témakörei Hozzárendelt cél és az elsajátítás szintje 

 Ismeret Alkalmazás Tájékozottság 

I. Ismerkedés az időjárás fogalmával, az 

időjárást alakító elemekkel. 
A/1   

II. Ismerkedés a Föld légkörével. A/1   

III. A levegő felmelegedésének folya-

mata. 

A hőmérséklet változása. 

A/1 B/2  

IV. Időjárási elemek: a légnyomás, a szél 

keletkezése. 
A/1 B/2, B/5  

V. Időjárási elemek: a felhő és csapadék 

képződés folyamata. 
A/1 B/2, B/5  

VI. Az időjárás veszélyei és a kapcsola-

tos viselkedésminták. 
A/1 B/5, B/6  

VII. Az időjárás megfigyelése és előre-

jelzése. Tájékozódás.. 
A/1  D/7, D/8 

VIII. Kincsesláda: Műszerek készítése, 

hasznos tudnivalók, időjárási rejté-

lyek. 

A/1 B/5, B/6  
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9. évfolyam: A tananyag téma-

körei 
Hozzárendelt cél és az elsajátítás szintje 

 Ismeret Alkalmazás 
Analízis-

szintézis 

Tájékozott-

ság 

I. A légkör összetevői, szerke-

zete. 
A/1 B/2   

II. A levegő felmelegedésének 

folyamata.  A hőmérséklet válto-
zása. 

A/1 B/2, B/4   

III. A légnyomás és a szél. A/1 B/2, B/4   

IV. A felhő és csapadék képződés 

folyamata. 
A/1 

B/2, B/4, 

B/5 
  

V. A nagy földi légkörzés kiala-

kulása. 
A/1 B/2, C/3  

VI. Légköri képződmények: cik-

lonok, anticiklonok, frontok. 
Monszun, helyi szelek. 

A/1 
B/2, B/4, 

B/5 
C/3  

VII. Veszélyes időjárási jelensé-

gek és kapcsolatos viselkedés-

minták. 

A/1 B/5, B/6  D/7, D/8 

VIII. Az időjárás megfigyelése és 

előrejelzése. Tájékozódás.. 
A/1 B/2  D/7, D/8 

5.2.2 A tananyag fejlesztés fő szempontjainak megjelenése az egyes tananyag ré-

szekben 

A célrendszer mátrix megismertetését követően ki kell térni arra, hogy a tananyag fejlesztés 

5.1 pontban ismertetett fő szempontjai milyen törekvéseken keresztül jelennek meg az egyes 

témák tárgyalásánál (9. táblázat) 

9. táblázat: A tananyagfejlesztés fő szempontjainak megjelenése az témák feldolgozásában 

1. szempont: A légköri folyamatok rendszerszemléletű megismerése, az egyes jelenségek közötti kap-

csolódási pontok, oksági kapcsolatok feltárása, az időjárás változás ok-okozati összefüggései, és ezek 

alkalmazása az időjárási jelenségek kialakulásának értelmezésében, valamint a természetben való fel-

ismerésben 

5. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Hogyan melegszik fel a levegő? A folyamat lépésről lépésre történő követése, szem-
léletes ábrákkal. 
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A felmelegedést befolyásoló tényezők A hőmérséklet napi és éves menete okának magya-

rázata, illusztrálása ábrákkal, animációval. 

A felmelegedést befolyásoló egyéb tényezők (felhő-

zet, felszín anyaga, domborzat) tárgyalása, magya-

rázó ábrákkal, az ismeretek alkalmazására épülő fel-

adatokkal. Az ismeretek rögzülését segítő kísérletek. 

A szél keletkezésének folyamata A hőmérséklet, a légnyomás és a szél kapcsolatának 
bemutatása magyarázó ábrákkal és kísérletekkel. 

A szélsebesség fokozatai és a szél hatásai. 

Felhő és csapadékképződés A víz körforgásának lépésről lépésre történő bemu-
tatása az ok-okozati összefüggésekre kitérve, ma-

gyarázó ábrákkal. Az ismeretek rögzülését segítő kí-

sérletek. 

A fő felhőtípusok bemutatása felhőfilmen. Csapadé-

kot adó és nem adó felhők megkülönböztetése felhő-

film segítségével. 

Zivatarfelhő felismerése felhőfilm segítségével. 

Csapadékfajták felismerése képről. 

9. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

A levegő felmelegedése A sugárzási egyenleg komponenseit lépésről lépésre 
ismertető magyarázat, megfelelő szemléltető ábrá-

val. ( A tankönyvekben a szemléltető ábrák hibásak, 

nehezen érthetők.) 

A felmelegedést befolyásoló tényezők Milyen okokból változik a napsugárzás hajlásszöge? 

Magyarázatok ábrákkal, animációkkal. 

A felmelegedést módosító egyéb tényezők (felhőzet, 

felszín anyaga) tárgyalása, magyarázó ábrákkal.  

Az ismeretek rögzülését segítő kísérletek. 

A hőmérséklet A hőmérséklet napi és éves járásának okai: oksági 
levezetés a Föld forgásából, Nap körüli keringéséből 

és tengelyferdeségéből kiindulva. 

A szél keletkezésének folyamata A hőmérséklet, a légnyomás és a szél kapcsolatának 
bemutatása magyarázó ábrákkal és kísérletekkel. 

A szélsebesség fokozatai és a szél hatásai. 

A Coriolis erő eltérítő hatásának bemutatása animá-

cióval és az ismeret rögzülését segítő kísérlettel.  

Felhő- és csapadékképződés A folyamat fizikai hátterének és a folyamat elemei 

közötti kapcsolatok bemutatása. 

A felhőképződéssel járó folyamatok oksági kapcso-

latokra épülő bemutatása, magyarázó ábrákkal.  

A levegő hőmérsékletének függőleges változása a 

harmatpont elérése előtt és után: oksági kapcsolatok 
bemutatása ábrával. 

A csapadékfajták keletkezési körülményei. Ismerte-

tés képekkel, videókkal. 

A zivatar fogalma. 

A felhőtípusok felismerése képek, felhőfilmek segít-

ségével. 
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A csapadékot adó és nem adó felhőtípusok felisme-

rése. 

Zivatarfelhő felismerése. 

Általános légkörzés A rendszerszemléletű magyarázat, az oksági kapcso-

latok következetes bemutatása érdekében az általá-

nos légkörzés és a ciklonok, anticiklonok, frontok 

tananyagrészek hagyományos tárgyalási sorrendjé-
nek megfordítása. A cél annak megláttatása, hogy a 

légkörben minden mindennel összefügg. Ennek el-

érése érdekében az 5. táblázatban ismertetett logikai 

lánc következetes bemutatása. 

A légköri folyamatok és az ezeket irányító ismert fi-
zikai törvényszerűségek, jelenségek összekapcso-

lása. magyarázat ábrákkal, animációkkal. A meglévő 

fizikai ismeretek alkalmazása. 

A cirkuláció kialakulásának eredő okai. magyarázat 

ábrákkal, animációkkal. A meglévő ismeretek alkal-

mazása. 

A földi légkörzés 3 nagy cellájának kialakulása. Az 

energetikai okokat figyelembe vevő tárgyalási sor-

rend. A megértés segítése magyarázó ábrák, animá-

ciók segítségével.  

A 3 övezet uralkodó szélirányának logikus leveze-

tése. magyarázó ábrák, animációk segítségével. 

A poláris és a szubtrópusi frontálzóna és a jet kiala-

kulásának okai. Magyarázat ábrákkal. 

A Rossby hullámok kialakulása: szemléltető kísér-

let. 

Ciklonok, anticiklonok, frontok Mérsékelt övezeti ciklonok keletkezése: a polárfront 

behullámzásából való levezetés, magyarázó ábrák-

kal. 

A mérsékelt övi ciklon szerkezetét magyarázó okok. 

Magyarázat ábrákkal. 

Milyen változásokat hoz a melegfront az időjárás-

ban? Magyarázat oksági kapcsolatokkal, animáció 

és ábrák segítségével. 

Milyen változásokat hoz a hidegfront az időjárás-

ban? magyarázat oksági kapcsolatokkal, animáció és 

ábrák segítésével. 

A melegfront és a hidegfront jellegzetes felhőzetei: 

felhőfilmek. 

A mérsékelt övi és a trópusi ciklonok kialakulása és 

szerkezete közötti különbség magyarázata. 

Monszun szélrendszerek, helyi szelek, zivatarok, 

tornádók 

A trópusi és a mérsékelt övi monszun kialakulásának 

eltérő okai. Magyarázat ábrákkal, animációkkal. 

Helyi szelek kialakulásának okai. magyarázat ábrák-

kal. 

Zivatarok kiváltó tényezői. Magyarázat ábrákkal. 

A zivatarok típusai. Zivatarfelhők felismerése a ter-

mészetben. 

Tornádók kialakulása és szerkezete. magyarázat áb-

rákkal. 
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2. szempont: A téma iránt az érdeklődés felkeltése különleges, egyben praktikus ismeretekkel, időjá-

rási jelenségekről készült látványos felvételekkel 

5. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

A levegő 
A levegő mérhető tulajdonságait bemutató kísérle-

tek. 

Időjárási elemek 

A légnyomást bemutató kísérlet. 

A szél keletkezését bemutató kísérlet. 

A csapadék keletkezését bemutató kísérletek. 

Találd ki mi ez? A ködből kilátszó hegycsúcs fény-

képe. 

Tornádó üvegben kísérlet. 

Szupercelláról készült film. 

A természet csodái: a szél a víz és az ónos eső „al-

kotása”, fényképek. 

Meteorológiai eszközök készítése újrahasznosítható 

anyagokból. 

Kincsesláda: kiegészítő anyagok, érdekességek 

 

 

Mi a különbség a tornádó, a hurrikán és a tájfun kö-
zött? Magyarázat, filmek 

Tornádók Magyarországon, videó. 

Hogyan keletkezik a villám? Még sok kérdés a vil-

lámról. Magyarázat, ábrákkal. 

Miért dörög az ég? Egyszer miért csattan, máskor 

meg morajlik? Magyarázat ábrákkal, hanganyaggal. 

Közeledik, vagy elvonul a zivatar? Ismeretek gya-

korlati alkalmazása. 

Hányfélék lehetnek a hópelyhek? Tájékoztató anyag 

Hogyan maradnak fenn a felhők az égen? Ismeretek 
alkalmazása. 

Mit jelent, ha piros az ég alja? Ismeretek alkalma-

zása. 

9. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Az 5. osztályos anyagnál felsorolt elemek a 9. osztályos anyagban is megjelennek, az alább felsoroltakkal 

kiegészítve 

A légkör szerkezete 

Miért a troposzférában játszódnak le az időjárási fo-

lyamatok? Magyarázat ábrával. 

Sarki fény videó. 

Időjárási elemek 

Kísérlet a Coriolis erő eltérítő hatásának bemutatá-

sára. 

A légkörben előforduló víz három halmazállapotá-

nak bemutatása videón. 

Meteorológiai műszerek készítése (az 5. osztályos-

nál nehezebb, komplikáltabb feladatok). 

A felhő képződését bemutató videó. 

Timelapse felhőatlasz (OMSZ) 
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Általános légkörzés 

Rossby hullámok kialakulását mutató forgókádas kí-

sérlet bemutatása. 

A jetek hullámzó mozgása globális térkép animá-

ción. 

Ciklonok, anticiklonok, frontok 

Átvonuló hidegfront felhőzete timelapse videón. 

A Katrina hurrikán pusztítását bemutató film. 

 

Monszun szélrendszerek, helyi szelek, zivatarok, 

tornádók 

Filmek monszun által okozott katasztrófákról. 

Szupercelláról készült film bemutatása. 

Észak-amerikai tornádó pusztítását bemutató film. 

Magyarországi tornádót bemutató film. 

A bakonyi főn hatását bemutató film. 

Meteorológiai mérés, megfigyelés Az Angéla viharciklonról készült műholdfilm.. 

Kiegészítő anyagok, érdekességek 

 

 

Repülőgépen ülve a felhők felett a kék eget látjuk. 

Mi az oka? Ismeretek alkalmazása. 

Hőmérsékleti és szél rekordok. Tájékoztató térkép. 

Az Északi-sark, vagy a Déli-sark a hidegebb? Tájé-

koztatás. 

Abszolút hőmérsékleti rekordok a Földön. Tájékoz-

tatás. 

A szélrendszerek és a hajózás. Tájékoztatás. 

A jet stream és a repülés. Tájékoztatás. 

Az időjárást alakító folyamatok megfigyelése, nyo-

mon követése meteorológiai térképek és magyará-

zatok segítségével. A tanult ismeretek alkalmazása. 

Az elmúlt évek néhány emlékezetes időjárási esemé-

nye: 2013. júniusi dunai árvíz, 2013. március 14-15-

i hóvihar, 2011 okt. 7-i hidegfront. A tanult ismere-

tek alkalmazása. 

3. szempont: A tanulók megismertetése az időjárás megfigyelésének és előrejelzésének korszerű esz-

közeivel, módszereivel, az ezekből kinyerhető információk hasznosíthatóságával a mindennapi élet-

ben 

5. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Mérés, megfigyelés 

A hagyományos műszerek ismertetése képekkel, 

magyarázatokkal. 

A meteorológiai szonda alkalmazása. 

Időjárási radar szerepe és a radarképek értelmezése. 

Meteorológiai műholdak szerepe, a műholdképek 

fajtái.  

A meteorológiai információk összegyűjtése és cse-

réje. 

A mérések megjelenítése a meteorológiai térképe-

ken. 

Időjárás előrejelzés 

Az időjárás modellezésének és a prognózisok elké-
szítésének folyamata. 

Mennyi időre lehet időjárás előrejelzést készíteni? 
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9. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Mérés, megfigyelés 

A globalitás fontossága a meteorológiában. 

A földfelszíni mérőhálózat ismertetése képekkel, áb-

rákkal. 

A meteorológiai szonda alkalmazása. 

Ismerkedés az időjárási műholdakkal, a műholdké-

pek fajtái, a képek értelmezése, ábrák, képek. ma-

gyarázat segítségével. 

Az időjárási radar szerepe és a radarképek értelme-

zése. 

A meteorológiai adatok cseréje és feldolgozása, me-

teorológiai térképek. 

Időjárás előrejelzés 

Az ismert fizikai törvények felhasználása az időjárás 
modellezésében. 

Az időjárás folyamata. 

Az időjárási modellek fajtái. 

Modell eredmények megjelenítése meteorológiai 

térképeken. 

Az előrejelzések készítésének folyamata. 

Az időjárás-előrejelzés korlátai. 

4. szempont: Az időjárási veszélyek megismerése és felismerése, a megfelelő tájékozódási források 

megismerése, a kapcsolatos viselkedés-minták elsajátítása 

5. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Zivatar 

Ismerkedés a zivatar veszélyeivel. A veszélyeket il-
lusztráló képek, ábrák, videó egy szupercella pusztí-

tásáról. 

Viselkedési szabályok: előtte, közben, utána. A vi-

selkedés-minták rögzítése képek, piktogramok segít-
ségével. 

Szélvihar 

A szélvihar veszélyeinek ismertetése képekkel. 

Teendők a veszélyek elkerülése érdekében. A visel-

kedés-minták rögzítése képek, piktogramok segítsé-

gével. 

Erős havazás, hófúvás 

A veszélyeket illusztráló képek, ábrák. 

Viselkedési szabályok: előtte, közben, utána. A vi-

selkedés-minták rögzítése képek, piktogramok segít-

ségével. 

Ónos eső 

A veszélyek ismertetése képekkel. 

Teendők a veszélyek elkerülése érdekében. A visel-

kedés-minták rögzítése képek, piktogramok segítsé-

gével. 

Köd 

A veszélyek ismertetése képekkel. 

Teendők a veszélyek elkerülése érdekében. A visel-
kedés-minták rögzítése képek, piktogramok segítsé-

gével. 
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Hőség 

A veszélyek ismertetése képekkel. 

Teendők a veszélyek elkerülése érdekében. A visel-

kedés-minták rögzítése képek, piktogramok segítsé-

gével. 

UV-B sugárzás 

A veszélyek ismertetése képekkel. 

Teendők a veszélyek elkerülése érdekében. A visel-

kedés-minták rögzítése képek, piktogramok segítsé-
gével. 

Tájékozódás az időjárás előrejelzésekről és az időjá-
rási veszélyekről. Az információk alkalmazása. 

Ismerkedés a tájékozódási forrásokkal. 

Ismerkedés az  OMSZ veszélyjelző rendszerével. 

Zivatar felismerése a radarképen 

A Meteora mobil applikáció használata 

9. osztály 

Téma A szempont megjelenése a téma feldolgozásában 

Az 5. osztályos anyagnál felsorolt elemek a 9. osztályos anyagban is megjelennek, az alább felsoroltakkal 

kiegészítve 

Tájékozódás az időjárás előrejelzésekről és az időjá-

rási veszélyekről. Az információk alkalmazása. 

Mennyi idővel korábban lehet az időjárási veszélye-
ket előrejelezni? 

Hazai és külföldi előrejelzéseket és veszélyjelzése-

ket tartalmazó honlapok linkjei 

5.2.3 Alkalmazott taneszközök, módszerek 

A tananyagok elkészítésekor új tankönyv fejezetek írását nem tartottam célszerűnek, hiszen 

az a jelenlegihez hasonlóan csak papírra vetett ismereteket tartalmazna, nem nyújtana segít-

séget a célok eléréséhez fontos vizuális élmények átadásában. Így CD-re másolt, a fent is-

mertetett tematikát követő PowerPoint előadások formájában készültek el a tananyagok, 

amely a kidolgozott szövegeken kívül alkalmas a sok ábra, animáció és videó bemutatására 

is. Tankönyv híján arra törekedtem, hogy az egyes diákon lévő szövegek rövid, de értelmes, 

kerek mondatokkal megfogalmazott egységek legyenek. A tankönyv hiánya a kísérletben 

részt vevő tanárok elmondása szerint nem okozott gondot, az iskolák és a diákok kellő kre-

ativitással megoldották, hogy a digitális tananyagot az iskola honlapján, vagy közösségi ol-

dalak segítségével egymás között megosszák. Emellett minden iskola számára elküldtem 

papíron az előadások színes kinyomtatott anyagát, amit a diákok munkafüzetként jegyzete-

lésre is felhasználhattak. Az oktatáshoz szükséges taneszközök között még a kísérletek be-

mutatására szolgáló eszközöket és a megfigyelésekhez használt meteorológiai műszereket 

kell felsorolni. Amelyik iskolában esetleg nem volt lehetőség egy-egy kísérlet bemutatására, 

helyette a videóra felvett kísérletet lehetett megnézni. Ahol pedig nem álltak rendelkezésre 

meteorológiai műszerek, az sem volt akadály, hiszen a tananyag részletes leírást is közölt 
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arról, hogyan lehet olcsón, újrahasznosított anyagokból elkészíteni azokat. Az alkalmazott 

módszerek közül a hagyományos ismeretátadás mellett nagy szerepet kapott a kísérletezés, 

a természetben való megfigyelések és a különféle projekt feladatok. A feladatokat részint az 

e témában fellelhető szakirodalomból (Merényi, Szabó és Takács, 2005; Farsang, 2009; Ma-

kádi, 2013), részint saját ötlettárból merítettem (Buránszkiné, 2016.). A tananyagok nyom-

tatott változatát a 2. sz. függelék tartalmazza. A 10. és 11. táblázatban az egyes témakörök 

feldolgozásához felhasznált didaktikai eszközöket és módszereket mutatom be.  

10. táblázat: Az 5. évfolyam tananyagában az egyes témakörökhöz felhasznált didaktikai eszközök 

és módszerek felsorolása (Az ábrák, videók, animációk forrása a tananyagban került megjelölésre) 

5. évfolyam 

DIDAKTIKAI ESZKÖZÖK 

Munkafüzet A témához kapcsolódó anyagok feldolgozása 

Ábrák 

I. témakör: 

- napos időt, esős időt, szeles időt ábrázoló képek 

- az időjárási elemeket szimbolizáló képek 

II. témakör: 

- a Föld légköre a világűrből 

- a légkör összetételét bemutató kördiagram 

III. témakör: 

- a légkör felmelegedését bemutató ábra 

- a hőmérséklet magassággal való változása 

- a napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés mértéke 

- a felhőzet felmelegedést befolyásoló hatása 

- a felmelegedés és a felszín anyaga 

- a felmelegedés és a domborzat 

IV. témakör: 
- a légnyomás változása a magassággal 

- a hőmérséklet, a légnyomás és a levegő áramlásának kapcsolata 

- ciklon és anticiklon fő ismérvei 

- szél keletkezése 

- szélirányok 

- a szél károkozását bemutató képek 

- tornádó 

- szélerőművek 

V. témakör: 

- a víz minden halmazállapotban megtalálható a légkörben 

- a víz körforgását bemutató ábrák 

- az egyes csapadékformákat ábrázoló képek 
- rétegfelhőket, gomolyfelhőket, fátyolfelhőket, zivatarfelhőket bemutató képek 

- ködöt bemutató kép 

VI. témakör: 

- zivatart, jégesőt, felhőszakadást bemutató képek 

- zivatar károkozásait bemutató képek 

- szélvihart és károkozásait bemutató képek 

- hófúvást és következményeit bemutató képek 

- ónos esőt és következményeit bemutató képek 

- a természet, mint jégszobrász, képek a balatongyöröki mólóról 

- ködöt és következményeit bemutató képek 
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- hőséget és a kapcsolatos viselkedésmintákat bemutató képek 

VII. témakör: 

- meteorológiai műszerkert 

- meteorológiai műszerek: hőmérő, szélmérő, barométer, csapadékmérő 

- meteorológiai szonda 

- meteorológiai radar és radarkép 

- meteorológiai műholdak és műholdképek 

- a meteorológiai megfigyelőrendszert bemutató ábra 

- meteorológiai térképek 

- időjárási modell futtatására használt számítógép 

- az időjárás előrejelzés folyamatábrája 
- időjárás előrejelzés 

- különféle tájékozódási források 

- időjárási veszélyhelyzeteket bemutató képek 

- az időjárási veszélyjelző rendszert és működését ismertető képek 

- tájékozódási források az időjárási veszélyekről 

VIII. témakör: 

- meteorológiai műszerek házilagos elkészítését bemutató ábrák 

- hurrikán a műholdképen 

- villámok és a keletkezését magyarázó ábra 

Animáció 

III. témakör: 

- a hőmérséklet napi járása 

- feladat: a hogyan függ a hőmérséklet a magasságtól  

IV. témakör:  
- a szél keletkezésének folyamatát bemutató animáció 

- különböző szélerősségi fokozatok bemutatása 

V. témakör: 

- a víz körforgását bemutató animáció 

Videó 

I. témakör:  

- az égkép változását bemutató timelapse videó 

IV. témakör:  

- a levegő nyomását bemutató pohár kísérlet videója 

- papírkígyó kísérlet videója 

VI. témakör: 

- szupercellát bemutató videó 

VIII. témakör: 
- tornádó Észak-Amerikában 

- tornádó Magyarországon 

- Katrina hurrikán pusztítása 

- fátyolfelhő timelapse videó 

- zivatarfelhő timelapse videó 

- rétegfelhő timelapse videó 

- közeli és távoli mennydörgés hangja 

Egyéb Kísérleti, demonstrációs eszközök 

MÓDSZEREK 

Ismeret átadás tanári magyarázat 

Kísérlet 

II. témakör: 
- a levegőnek térfogata van 

- a levegőnek mérhető tömege van 

III. témakör: 

- hőmérséklet mérése különböző magasságokban 

IV. témakör:  

- pohár kísérlet: a levegő nyomása minden irányban érvényesül 

- papírkígyó kísérlet 

- gyertyás kísérlet a szél keletkezésének bemutatására 

V. témakör: 



 
 

66 
 

- kísérlet a víz körforgásának bemutatására 

Megfigyelés 

III. témakör:  

- hőmérséklet mérése, napi hőingás, középhőmérséklet számítása 

V. témakör:  

- csapadékfajták megfigyelése, csapadék mérése 

- felhőfajták megfigyelése 

- ködből kilátszó hegycsúcs 

VIII. témakör: 

- villámlás, mennydörgés megfigyelése: milyen messze villámlik, közeli és távoli 

mennydörgés hangjának megkülönböztetése 

- hópelyhek alakja 

- hogyan maradnak fenn a felhők az égen 
- mitől kék az ég 

- mit jelent, ha piros az ég alja 

Projekt munka 

A projektek részletes leírása a tananyagban található. 

- Készítsünk meteorológiai műszereket újrahasznosítható anyagokból a tananyag-

ban található útmutatás szerint és végezzünk velük egy hétig naponta ugyanabban 

az időben méréseket. Értékeljük ki az adatokat, figyeljük a változásokat, a következő 

heti természetismeret órán beszéljük meg a tapasztalatokat. 

- Alakítsunk több csoportot, egy-egy csoport válasszon ki egy meteorológiai oldalt 

(met.hu, időkép.hu, köpönyeg.hu stb.). Kísérjük figyelemmel egy hétig az időjárás 

előrejelzést. Beszéljük meg, hogy az időjárás hogyan fogja befolyásolni másnapi 

programunkat. Hasonlítsuk össze az előrejelzést az aktuális időjárás alakulásával. 

Minden csoport készítsen erről feljegyzést, kiértékelés a következő heti természet-

ismeret órán. 

- Kakukktojás játék időjárással kapcsolatos szavakkal 

- Helyzetgyakorlat: a gyerekeknek bele kell képzelni magukat egy időjárással kap-

csolatos helyzetbe, pl. zivatar tör ki kirándulás közben. Mit kell tenni? 

11. táblázat: A 9. évfolyam tananyagában az egyes témakörökhöz felhasznált didaktikai eszközök 

és módszerek felsorolása (Az ábrák, videók, animációk forrása a tananyagban került megjelölésre) 

9. évfolyam 

DIDAKTIKAI ESZKÖZÖK 

Munkafüzet A témához kapcsolódó anyagok feldolgozása 

Ábrák 

I. témakör: 

- a Föld légköre a világűrből 

- a légkör összetételét bemutató kördiagram 

- légköri gázok koncentrációját és tartózkodási idejét bemutató táblázat 

- a légnyomás változása a magassággal 
- a légkör szféráit bemutató ábra 

- a hőmérséklet változása az egyes szférákban 

II. témakör: 

- a sugárzás egyenleg egyes komponenseit bemutató ábra 

- a levegő felmelegedését módosító tényezőket bemutató ábrák 

- a légkör állapotjelzőit összefoglaló táblázat 

- a hőmérséklet napi járása 

- havi középhőmérséklet, magyarországi adatok, grafikon és izoterma térkép 

- száraz-nedves hőmérőpár. hőmérőház 

III. témakör: 

- barométer, barográf 

- izobár térkép 
- a hőmérséklet, a légnyomás és a levegő áramlásának kapcsolata 
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- a szél keletkezése 

- a szél ábrázolása térképen (szélzászlók) 

- a szélsebesség fokozatokat és a szél hatásait bemutató táblázat 

- a hőmérséklet és az abszolút nedvesség kapcsolatát bemutató grafikon 

- higrográf 

IV. témakör: 

- a felhőképződéssel járó légköri folyamatokat bemutató ábrák 

- a hőmérséklet változása az emelkedő levegőben 

- ködöt bemutató képek 

- az esőcsepp, a felhőelem és a kondenzációs mag mérete 

- talaj menti csapadékokat bemutató képek 
- hulló csapadékfajtákat bemutató képek 

- csapadékmérő eszközök 

- a csapadék térbeli és időbeli változékonyságát bemutató térképek 

- a felhőfajták osztályozását bemutató ábra 

- a magas szintű felhőket bemutató képek 

- a középmagas szintű felhőket bemutató képek 

- az alacsony szintű felhőket bemutató képek 

- a függőleges felépítésű felhőket bemutató képek 

V. témakör: 

- a termodinamika I. főtételének érvényesülése a légkörben 

- a Coriolis erő eltérítő hatása 

- a nagy földi légkörzés szélrendszerei 
- poláris és szubtrópusi frontálzóna 

- poláris és szubtrópusi jet 

- Rossby hullámok kialakulása 

- ciklonok és anticiklonok kialakulása 

- ciklonok és anticiklonok tulajdonságai és megjelenésük a talajtérképen 

- akciócentrumok 

VI. témakör: 

- a ciklonok fejlődési szakaszai 

- ciklonsorozatok 

- a mérsékelt övezeti ciklonok szerkezete 

- az időjárási elemek változása melegfrontnál 
- melegfront felhőzete 

- az időjárási elemek változása hidegfrontnál 

- hidegfront felhőzete 

- instabilitási vonal és a hozzá tartozó radarkép 

- okklúziós front 

- ciklonpályák Európában 

- trópusi ciklon fényképen és műholdképen 

- esettanulmányokhoz tartozó fényképek és meteorológiai térképek 

- termikus egyenlítő 

- a trópusi monszun kialakulását magyarázóábrák 

- mérsékelt övezeti monszun kialakulása 

- helyi szelek: parti szél, hegy-völgyi szél, bukószél 

VII. témakör: 

- zivatarfelhő keletkezését kiváltó tényezők: hőlégballon hatás, torlasztó hatás, szél-

nyírás 

- zivatarfelhő kialakulása 

- kifutó szél 

- egycellás zivatarok, multicellás zivatarok 

- zivatar vonalak térképen, radar képen 

- szupercella szerkezete 

- tornádó szerkezete 

- zivatart, jégesőt, felhőszakadást bemutató képek 

- zivatar károkozásait bemutató képek 
- szélvihart és károkozásait bemutató képek 
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- hófúvást és következményeit bemutató képek 

- ónos esőt és következményeit bemutató képek 

- a természet, mint jégszobrász, képek a balatongyöröki mólóról 

- ködöt és következményeit bemutató képek 

- hőséget és a kapcsolatos viselkedésmintákat bemutató képek 

- OMSZ veszélyjelző rendszere és tavi viharjelzés a honlapon 

- Veszélyjelző rendszer mobil telefonon 

VIII. témakör: 

- a Globális Megfigyelő Rendszer elemei 

- meteorológiai műszerkert 

- meteorológiai szonda 
- meteorológiai műholdak 

- látható – és infravörös tartományban készült műholdképek 

- meteorológiai radarkép 

- a Globális Távközlési rendszer vázlata 

- meteorológiai térképek 

- időjárás előrejelző modell futtatását végző szuperszámítógép 

- időjárási modell rácshálózata és a modellek hierarchiája 

- időjárási modellek számítási eredményei meteorológiai térképeken 

- az időjárás előrejelzés folyamata 

- időjárás előrejelzés egy megjelenési formája 

- különféle tájékozódási eszközök 

- az OMSZ veszélyjelző rendszere 
- meteorológiai kódok 

- valószínűségi előrejelzések 

Animáció 

I. témakör: 

- az ózon keletkezése és bomlása 

- a napsugárzás beesési szöge és a felmelegedés kapcsolata 

II. témakör: 

- a Föld tengely körüli forgása – a hőmérséklet napi járása 

- a Föld keringése a Nap körül – a hőmérséklet évi járása 

III. témakör: 

- Coriolis erő eltérítő hatása 

IV. témakör: 

- a beeső sugárzás változása a Föld forgásának következtében 
- az egyenlítői (Hadley) cella 

- a nagy földi légkörzés szelei 

- a poláris cellák 

- a mérsékelt övezet áramlási rendszere 

V. témakör:  

- melegfront mozgása és felhőzete 

- hidegfront mozgása és felhőzete 

VI. témakör: 

- trópusi monszun kialakulása 

Videó 

I. témakör:  

- a Föld felé tartó meteorid elég a mezoszférában 

- sarki fény 

- a felmelegedést befolyásoló tényezők hatását kimutató kísérletek videói 

II. témakör: 

- az égkép változását bemutató timelapse videó 

III. témakör: 

- a levegő nyomása minden irányban érvényesül: poharas kísérlet videója 

- a Coriolis erő eltérítő hatását bemutató kísérlet videója 

IV. témakör: 

- víz a légkörben: légköri párát, esőt, havazást bemutató videók 

- felhő képződési folyamat bemutatása 

- esőt, záporesőt bemutató videó 

- zivatart bemutató videó 
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- az OMSZ timelapse felhőatlasza 

V. témakör:  

- a Rossby hullámok kialakulását demonstráló forgókádas kísérlet videója 

- a jet hullámzó mozgása a globális széltérképen 

VI. témakör: 

- a melegfront jellegzetes felhő típusai timelapse videón 

- átvonuló hidegfront felhőzete timelapse videón 

- Katrina hurrikán pusztítása 

- monszun okozta árvíz 

- monszun elmaradása miatt kialakuló aszály 

VII. témakör: 
- szupercella a Balaton fölött 

- tornádó Észak-Amerikában 

- tornádó Magyarországon 

- bakonyi szél 

VIII. témakör: 

- az Angéla viharciklonról készült műholdfilm 

Egyéb Kísérleti, demonstrációs eszközök 

MÓDSZEREK 

Ismeret átadás tanári magyarázat 

Kísérlet 

I. témakör: 

- a levegőnek térfogata van 
- a levegőnek mérhető tömege van 

II. témakör: 

- a napsugárzás melegítő hatása és a hajlásszög vizsgálata 

- a levegő felmelegedését befolyásoló tényezők szerepe 

- lejtőszög hatásának bemutatása 

- a domborzat éghajlat módosító hatása 

III. témakör: 

- a levegő nyomása minden irányban érvényesül: poharas kísérlet 

- a Coriolis erő eltérítő hatása 

V. témakör: 

- a Rossby hullámok kialakulását demonstráló forgókádas kísérlet  

Megfigyelés 

I. témakör: 
- a repülőgépek utazómagasságában a felhők felett miért mindig a kék eget látjuk 

II. témakör: 

- hőmérséklet mérése, napi hőingás, középhőmérséklet számítása 

- Magyarország hőmérsékleti- és szél rekordjait bemutató térkép 

- az Északi-sark, vagy a Déli-sark hidegebb 

- hol mérték a legmelegebb hőmérsékletet a Földön 

III. témakör: 

- szél mérése 

- különböző erősségű szelek és megfigyelhető hatásaik 

IV. témakör:  

- felhőfajták megfigyelése: csapadékot adó és csapadékot nem adó felhők 

- zivatarfelhő keletkezésének megfigyelése 
- villámlás, mennydörgés megfigyelése: milyen messze villámlik, közeli és távoli 

mennydörgés hangjának megkülönböztetése 

- hópelyhek alakja 

- a természet, mint jégszobrász: képek a balatongyöröki mólóról 

- a Mátra ködből kilátszó hegycsúcsai 

VI. témakör: 

- Az időjárási paraméterek változásának megfigyelése melegfront és hidegfront át-

vonulása esetén. 

Projekt munka A projektek részletes leírása a tananyagban található. 
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- Meteorológiai műszerek készítése olcsó, könnyen beszerezhető anyagokból: hő-

mérőház, szélirány mérő. szélsebesség mérő, légnyomásmérő 

- Időjárás megfigyelési projekt:  

- Figyeljük meg, hogy milyen változást hoznak az időjárási fontok 

- Időjárás előrejelzések, veszélyjelzések felhasználása, helyes értelmezése 

-  Kakukktojás játék időjárással kapcsolatos szavakkal, kifejezésekkel 

-  Helyzetgyakorlat: időjárási helyzetek 

-„Elme mozi” : időjárási szituációk 

5.3 A pedagógiai kísérlet megszervezése 

Mivel kutatásom során nem állt mögöttem szervezett háttér, amely segítséget adhatott volna 

a tananyagok kipróbálásához, ezért az iskolák megkeresésével saját magam szerveztem meg 

a vállalkozó tanárok közreműködését. Az iskoláknak címzett elektronikus leveleket a 4.2 

fejezetben ismertetett kérdőívekkel együtt juttattam el. Segített a mintavételben az is, hogy 

a már pozitív választ adó tanárok is felhívták kollégáik figyelmét a kísérletre. A lebonyolí-

táshoz olyan hasonló képességű párhuzamos 5. és 9. osztályokra volt szükség, ahol a termé-

szetismeret, illetve földrajz tantárgyakat minkét osztályban ugyanaz a tanár tanította, hogy a 

tanár személyétől való függést a kísérletből kizárhassam. Emellett feltétel volt az is, hogy a 

tanár mindkét osztállyal ugyanakkora időráfordítással foglalkozzon. Az egyik osztály, a 

kontroll csoport a hagyományos tananyagot, a másik osztály, a kísérleti csoport pedig a kí-

sérleti anyagot tanulta. A leírtak alapján a kísérlet a szakirodalmi tipizálás alapján 

kvázikísérletnek tekinthető, hiszen a kísérleti és kontroll csoportok kiválasztása nem vélet-

lenszerű, amely olyan tényezőket is előidézhet, amelyek hatással lehetnek a kísérlet mene-

tére. Viszont a gyakorlati lebonyolítás szempontjából nagyon is racionális ez a tipikusan 

alkalmazott konstelláció. Ezért „a pedagógiai kísérletek világában a kvázikísérleteket a va-

lódi, előidézett kísérletek közé soroljuk, és a teljesen véletlenszerű mintaválasztás néha több 

problémát vethet fel, mint amennyit megold” (Csíkos, 2012).  

Végül a megkeresésekre 6 középiskola és 4 általános iskola adott pozitív választ, ahol a 

kísérlet lebonyolításához szükséges feltételek is biztosítottak voltak. A fentiek alapján a min-

tavétel nem valószínűségi módon, könnyen elérhető egyénekkel, a szakirodalomban önké-

nyes mintavételnek nevezett eljárással történt (Babbie, 2003). A kísérletben részt vevő isko-

lák és a közreműködő tanárok nevét a 12. táblázat tartalmazza: 
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12. táblázat: A kísérletben résztvevő iskolák és pedagógusok 

Középiskolák Általános iskolák 

Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest 

tanár: Klicasz Spiros 

Fazekas Mihály Általános Iskola, Dunakeszi 

tanár: Lugosi László 

Fazekas Mihály Gyakorló Iskola, Budapest 

tanárok: Vizy Zsolt, Simon Júlia 

Vörösmarty-Fekete Általános Iskola. és Gimná-
zium, Ajka 

tanár: Horváthné Mikuláskó Mónika 

Bartók Béla Konzervatórium, Budapest 

tanár: Kiss-Csapó Gergő 

Eötvös Loránd Általános Iskola, Balatonfüred 

tanár: Polgárné Harczi Zsuzsanna 

Perczel Mór Gimnázium, Siófok 

tanár: Tenyei-Tóth Angéla 

József Nádor Német Nemzetiségi Általános Is-
kola, Üröm  

tanár: Gyimesiné Szabó Réka 

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium, 
Budapest  

tanár: Páll Ferenc Lehel 

 

Vörösmarty-Fekete Általános Iskola és Gimná-
zium, Ajka  

tanár: Horváthné Mikuláskó Mónika 

 

Az 5. évfolyamnál 4 kontroll és kísérleti csoport, a 9. évfolyamon 7 kontroll és kísérleti 

csoport állt rendelkezésre, mivel a Fazekas Mihály Gyakorló Iskolában két tanár 2-2 párho-

zamos osztállyal jelezte részvételi szándékát.  

5.4 A kísérlet lebonyolítása 

A kísérlet lebonyolítása az alábbi sémával szemléltethető: 

kontroll csoport: előfelmérés – tanítás – utófelmérés -> változás 

    

kísérleti csoport: előfelmérés – tanítás – utófelmérés -> változás 

A tanítás kezdetén és végén mindkét csoport attitűd kérdőívet és tudásmérő feladatlapot töl-

tött ki a tárgybéli ismeretek és az időjáráshoz, időjárási információkhoz való viszonyulás, 

érdeklődés felméréséhez. Ezek segítségével vizsgálni tudtam a különbséget a kontroll cso-

port és a kísérleti csoport között a tanítás kezdetén és végén, valamint vizsgálni tudtam a 

változást mind a kontroll, mind a kísérleti csoport esetében. 
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5.5 A mérőeszközök elkészítése 

5.5.1 A kérdőív 

A kérdőív (3. függelék) segítségével az attitűd változást kívántam mérni, vagyis azt, hogy a 

tanítás során mennyire változott meg a tanulóknak az időjárási jelenségek, és a tananyag 

iránt mutatott érdeklődése, valamint tájékozottságuk, informálódási igényeik és szokásaik. 

Az 5 fokozatú Likert-skálát alkalmazó kérdőívek az általános iskolában 8, a középiskolában 

14 kérdésből álltak.  Ezek közül 5, illetve 6 kérdés szolgált az érdeklődés mérésére és 3 

illetve 8 kérdés az információk tudatos használatának mérésére. A kérdőívet egyrészt saját 

kérdéseimből, másrészt Falus és társai korábban már említett munkájában található attitűd 

kérdőív kérdéseiből (Falus és mtsai, 1979), harmadrészt Stewart „Weather salience” kérdő-

ívének kérdéseiből (Stewart, 2009) állítottam össze. Az elő és utómérés kérdőívei azonos 

kérdésekből álltak, de a válaszbeállítódás elkerülésének érdekében az utómérésben több 

esetben fordítottan megfogalmazott kérdést alkalmaztam.  

5.5.2 A feladatlap 

A tudás és a kompetenciák mérésére feladatlapokat szerkesztettem (3. függelék). Az 

előfelmérésre használt feladatlap az 5. évfolyamon az alsó tagozatban megszerzett ismere-

tekre, a 9. évfolyamban pedig az 5. osztályban megszerzett ismeretekre épült. Az utófelmé-

résre szolgáló feladatlapok természetesen az újonnan megszerzett ismeret-jellegű és képes-

ség-jellegű tudáselemek mérésére szolgáltak. A feladatlap feladatai, kérdései egyrészt saját 

készítésűek, másrészt munkafüzetekből, feladat gyűjteményekből választottam ki azokat 

úgy, hogy olyan témájú és típusú feladatok szerepeljenek, amelyek alkalmasak a korábban 

felállított hipotéziseim igazolására (források megjelölése a 3. függelékben). Így a feladatla-

pon szerepeltek az alkalmazás képességére, az ok-okozati kapcsolatok felismerésére, az idő-

járási veszélyek esetén követendő magatartási szabályokra és a meteorológia eszközeinek, 

módszereinek ismeretére vonatkozó kérdések is. Az előfelmérésre és utófelmérésre használt 

feladatlapok kérdései természetesen különböznek, hiszen a tanítás során gyarapodott a tanu-

lók tudása. A feladatlapokban azonban 2-2 változatlanul hagyott, ún. híd feladatot is elhe-

lyeztem annak érdekében, hogy a feladatok megváltozásából adódó külső tényezőt ki tudjam 

küszöbölni. Fontos még megemlíteni, hogy a feladatokat az adott évfolyamon elvárt tudás 
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alapján állítottam össze, a NAT-2012 követelményeit figyelembe véve, azaz az összehason-

líthatóság érdekében olyan téma nem szerepelt a feladatlapon, amellyel a hagyományos tan-

könyv nem foglalkozik.  

5.5.3 A mérőeszközök érvényessége és megbízhatósága: 

Minden kutatás során alapvető fontosságú a mérésre használt eszközök érvényessége és 

megbízhatósága. Ezt egyrészt azzal próbáltam elérni, hogy ahol lehetett, a szakirodalomban 

már ismertetett, validált mérőeszközök kérdéseit használtam fel. Emellett a kérdőívek és 

feladatlapok összeállításánál kutatási témavezetőim és tanárok véleményét is kikértem. A 

végleges mérés előtt próbamérést végeztem, amely az 5. évfolyam esetében a budapesti Ko-

dály Zoltán Általános Iskola és Gimnáziumban, a 9. évfolyam esetében a kiskunhalasi Bibó 

István Gimnáziumban történt. A próbafelmérést követően elvégeztem a szükséges korrekci-

ókat. A kérdőívek és tudásmérő tesztek megbízhatóságának vizsgálatára a Cronbach Alfa 

mutatót használtam, az eredmények kielégítik a szakirodalomban elvárt követelményeket1 

(13. táblázat) 

13. táblázat: A kérdőívek és feladatlapok belső megbízhatósága 

Belső megbízhatóság Cronbach Alfa mutatóval kifejezve 

Kérdőív Cronbach Alfa  Cronbach Alfa 

5. osztály előmérés 0.81 5. osztály utómérés 0.81 

9. osztály előmérés 0.77 9. osztály utómérés 0.79 

Feladatlap    

5. osztály előmérés 0.70 5. osztály utómérés 0.82 

9. osztály előmérés 0.79 9. osztály utómérés 0.77 

5.6 Az eredmények feldolgozása 

A kérdőíveket és a feladatlapokat a tanárok értékelték ki. A feladatlapok egységes kiértéke-

lése érdekében javítókulcsot készítettem, és a tanárok rendelkezésére bocsájtottam. Az ered-

ményeket táblázatba rendeztem, ahol a sorok a tanulók sorszámát, az oszlopok pedig az 

itemre adott válasz számértékét jelölték (a kérdőív esetében 1-től 5-ig terjedő érték, a fel-

adatlap esetében pedig 0, vagy 1, a válasz helyességétől függően).  

                                                             
1 A szakirodalom a legtöbb kutatás esetében a 0.7 feletti Cronbach Alfa értékeket tartja elfogadhatónak. 
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A minta nagysága az alábbiak szerint alakult: 

Középiskolák: 

Kontroll csoport: előfelmérés: 144 fő, utófelmérés: 157 fő, közös rész: 131 fő 

Kísérleti csoport: előfelmérés: 157 fő, utófelmérés: 163 fő, közös rész: 137 fő 

Általános iskolák: 

Kontroll csoport: előfelmérés: 98 fő, utófelmérés: 103 fő, közös rész: 95 fő 

Kísérleti csoport: előfelmérés: 99 fő, utófelmérés: 105 fő, közös rész: 97 fő 

Az adatok kiértékeléséhez Excel és SPSS programot használtam. A feladat különbözőség-

vizsgálat volt, ennek mind az egymintás, mind a kétmintás esete, attól függően, hogy az 

egyes csoportok előfelmérés és utófelmérés eredményei közötti különbséget, vagy a kontroll 

és kísérleti csoport eredményei közötti különbséget vizsgáltam. Az egymintás kísérleteknél 

szükséges feltétel, hogy az előfelmérés és az utófelmérés azonos mintán történjen, ezért a 

kutatás során csak azon tanulók eredményét dolgoztam fel, akik mind az előfelmérés, mind 

az utófelmérés során kitöltötték a mérőeszközöket. 

Mivel a kérdőíveket és feladatlapokat úgy állítottam össze, hogy azokban minden olyan kér-

dés előforduljon, amelyekre adott válasz a hipotéziseim igazolásához felhasználható, azért a 

kiértékelésnél nemcsak az összpontszámok közötti eltéréseket vizsgáltam, hanem a kérdése-

ket a hipotézisek által meghatározott faktorok szerint csoportosítottam, az alábbiak szerint  

(14. táblázat): 

14. táblázat: A kérőívek és feladatlapok kérdéseinek hozzárendelése a vizsgált faktorokhoz 

 5. évfolyam 9. évfolyam 

Faktor 

(jelölés2) 

Kérdőív 

item szám 

Feladatlap 

item szám 

Kérdőív 

item szám 

Feladatlap 

item szám 

Érdeklődés felkeltése 

(érdeklődés)) 

1. 2. 3. 7. 
8. 

 
1. 2. 3. 4. 
13. 14. 

 

Információk felhasználása 

(inf.haszn.) 
4. 5. 6.   

5. 6. 7. 8. 9. 

10. 11. 12 
 

Ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

(ok-okozat) 

 
Előmérés:2.a1, 2..a2, 
2.a3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6  

 

Előmérés: 1.a, 1.b, 1.c, 

3.a1, 3.a2, 3.b 

 

                                                             
2 A grafikonokon és táblázatokban a faktorok azonosítására használt rövidített jelölések 
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Utómérés: 2b1, 2b2, 

2b3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6  

Utómérés: 1.a, 1.b, 1.c, 

3.a, 3.b, 3.c 

Megszerzett ismeretek al-

kalmazása 

(alkalmazás) 

 

Előmérés: 1.a, 1.b, 
2.b1, 2.b2, 4.1, 4.2, 

4.3, 6.b 

Utómérés: : 1.a, 1.b, 
2.a, 2.b4, 4.a, 4.b, 4.c, 

6.b, 6. c 

 

Előmérés:2.a1, 2.a2, 
2.a3, 5.a, 5.b, 6.1, 6.2, 

7.a, 7.b, 7.c 

Utómérés: 2.a1, 2.a2, 
2.a3, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 

7.a, 7.b, 7.c 

Időjárási veszélyek és kap-

csolatos viselkedés minták 

(veszély) 

 5.a1, 5.a2, 5.b1, 5.b2  
4.a1, 4.a2, 4.a3, 4.b1, 
4.b2 

Meteorológiai eszközök, 

módszerek ismerete 

(eszközök) 

 

Előmérés:6.a1, 6.a2, 

6.a3, 6.a4 

Utómérés:6.a1, 6.a2, 

6.a3 

 

Előmérés: 8.a1, 8.a2, 

8.a3, 8.b 

Utómérés: 8.a, 8.b, 8.c, 

8.d 

Az előrejelezhetőség korlá-

tainak ismerete 

(előrejelzések korlátai) 

  11,12  

A kutatás során mind a kérdőívek, mind a feladatlapok esetében először azt vizsgáltam meg, 

hogy a kontroll csoport és a kísérleti csoport eredményei között van-e különbség az 

előfelmérés és az utófelmérés során A pedagógiai kísérlet szempontjából az a kedvező, ha 

az előfelmérés során nincs szignifikáns különbség a kontroll csoport és a kísérleti csoport 

között, az utófelmérést követően azonban jelentős, szignifikáns különbség mutatkozik a kí-

sérleti csoport javára. Majd ezt követően vizsgáltam a tananyag hatását azzal, hogy mekkora 

változás tapasztalható az egyes csoportok esetében az előfelmérés és az utófelmérés ered-

ményei között. A kapott pontszámok közötti különbségeket p  < 0,05 szignifikancia szinten 

vizsgáltam, annak érdekében. hogy igazolni lehessen, hogy az eredményeket nem a véletlen 

tényezők befolyásolták, hanem 95%-os valószínűséggel a kísérleti tananyag használatából 

adódnak. Annak eldöntéséhez, hogy a különbségvizsgálat során milyen eljárást alkalmazzak 

a szignifikancia szint számításához, először Kolmogorov-Smirnov próbával az eredmények 

normalitás vizsgálatát végeztem el (4. függelék). Mivel az esetek többségében az 

összpontszámok nem adódtak normális eloszlásúnak, ezért a pedagógiai kísérleteknél a kü-

lönbség vizsgálatoknál leggyakrabban alkalmazott egymintás és kétmintás t-próba helyett 

nemparaméteres próbát, egymintás esetben Wilcoxon próbát, kétmintás esetben Man-

Whitney próbát alkalmaztam. Az adatok nominális skáláról ordinális skálára való transzfor-

málása jelen kutatás esetében nem okozott információ veszteséget. Az adatok kiértékelésé-

nél végezetül az alábbi főbb eredményeket kaptam. 
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5.6.1 Az 5. évfolyam eredményeinek feldolgozása 

5.6.1.1 Kérdőívek 

A kérdőívek kiértékelésénél először a csoportok előfelmérésbeli és utófelmérésbeli eredmé-

nyeit hasonlítottam össze, vizsgálva a kérdőívek összpontszám átlagát, valamint az érdeklő-

dés és a tudatos információ használat mérésére vonatkozó kérdésekre kapott pontszám átla-

gokat. A százalékban kifejezett eredmények a 7. ábrán láthatóak.  

 

 

7.ábra: Az. 5. évfolyamon a kísérleti és a kontroll csoport előfelmérésbeli (a.) és 

utófelmérésbeli (b.) kérdőíveinek pontszám átlaga, százalékban kifejezve 

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

elő_kis 82,06 82,02 82,13

elő_kont 76,26 72,42 82,67

a.

Előfelmérés: kontroll vs kísérleti

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kis 85,72 84,33 88,04

utó_kont 77,74 74,28 81,82

b.

Utófelmérés: kontroll vs kísérleti



 
 

77 
 

Ezt követően elvégeztem az összehasonlítást abból a szempontból is, hogy hogyan változtak 

a kontroll csoport, illetve a kísérleti csoport eredményei az elő- és utófelmérés során. Az 

eredmények a 8. ábrán láthatóak. 

 

 

8. ábra: Az előfelmérés és az utófelmérés során kitöltött kérdőívek pontszám átlagai az 5. 

évfolyam kontroll (a.) és kísérleti (b.) csoportjában, százalékban kifejezve 

A szignifikancia vizsgálatra alkalmazott Wilcoxon és Man-Whitney próbák eredményeit az 

5. függelék tartalmazza. A 15. táblázatban az eredmények összefoglalása található. 

 

 

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kont 77,74 74,28 81,82

elő_kont 76,26 72,42 82,67

a.

Kontroll csoport: Előfelmérés vs utófelmérés 

60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kis 85,72 84,33 88,04

elő_kis 82,06 82,02 82,13

b.

Kísérleti csoport: előfelmérés vs utófelmérés
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15. táblázat: A kérdőívek szignifikancia vizsgálatának eredményei az 5. osztályban 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

 nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 5,80 0,011 igen 

érdeklődés kísérleti 9,60 0,000 igen 

információ használat kontroll 0,54 0,168 nem 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 7,98 0,000 igen 

érdeklődés kísérleti 10,05 0,000 igen 

információ használat kísérleti 6,22 0,000 igen 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +1,47 0,521 nem 

érdeklődés utó +1,86 0,099 nem 

információ használat elő -0,84 0,070 nem 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

  nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +3,66 0,000 igen 

érdeklődés utó +2,31 0,022 igen 

információ használat utó +5,91 0,000 igen 

A táblázatokat tanulmányozva az látható, hogy az 5. osztályban a tanítás előtt az információ 

használat tekintetében nem volt különbség a két csoport között, viszont a kísérleti csoport 

tagjai nagyobb érdeklődést mutattak az időjárási jelenségek iránt, ami az összpontszámban 

is szignifikáns különbséget eredményezett. A tanítás után mind az összpontszám, mind a 

vizsgált faktorok tekintetében szignifikáns különbség tapasztalható a kísérleti csoport javára. 

Ha az egyes csoportok eredményeit vizsgáljuk, kijelenthető, hogy a kontroll csoport eseté-

ben a hagyományos tananyag hatására nem mutatható ki változás, míg a kísérleti csoport 

esetében minden esetben szignifikáns javulás tapasztalható. 

5.6.1.2 Feladatlapok 

A feladatlapok esetében az összpontszám átlagok és az ok-okozati kapcsolatok megláttatá-

sát, a megszerzett ismeretek alkalmazását, a meteorológia korszerű eszközeinek, módszere-

inek ismeretét, valamint az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedés-minták ismeretét 
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mérő feladatokra kapott pontszám átlagok mellett a két híd feladat eredményét is vizsgáltam. 

A csoportok előfelmérésbeli és utófelmérésbeli eredményei a 9. ábrán láthatóak: 

 

 

9. ábra: Az 5. évfolyamon a kísérleti és a kontroll csoport előfelmérésbeli (a.) és 
utófelmérésbeli (b.) eredményei. Feladatlap pontszám átlagok, százalékban kifejezve 

A kontroll, illetve kísérleti csoport eredményeiben bekövetkezett változást a 10. ábra szem-

lélteti. 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

elő_kis 66,93 65,98 61,98 69,85 76,03

elő_kont 66,65 60,47 61,97 70,79 85,79

a.

Előfelmérés: kontroll vs kísérleti

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kis 69,77 69,64 67,15 81,70 71,13

utó_kont 58,82 64,80 50,76 65,79 55,79

b.

Utófelmérés: kontroll vs kísérleti
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10. ábra: Az előfelmérés és az utófelmérés során kitöltött feladatlapok pontszám átlagai az 5. 
évfolyam kontroll (a.) és kísérleti (b.) csoportjában, százalékban kifejezve 

A szignifikancia vizsgálatra alkalmazott Wilcoxon és Man-Whitney próbák eredményeit az 

5. függelék tartalmazza. A 16. táblázatban az eredmények összefoglalása található. 

16. táblázat: A feladatlapok szignifikancia vizsgálatának eredményei az 5. osztályban 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

 nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 0,28 0,798 nem 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kont 58,82 64,80 50,76 65,79 55,79

elő_kont 66,65 60,47 61,97 70,79 85,79

a.

Kontroll csoport: előfelmérés vs utófelmérés

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kis 69,77 69,64 67,15 81,70 71,13

elő_kis 66,93 65,98 61,98 69,85 76,03

b.

Kísérleti csoport: előfelmérés vs utófelmérés
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ok-okozat kísérleti 5.51 0,254 nem 

alkalmazás kísérlet 0,01 0,808 nem 

veszély kontroll 0.94 0,883 nem 

eszközök kontroll 9.76 0,010 igen 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 10.95 0,000 igen 

ok-okozat kísérleti 4.85 0,108 nem 

alkalmazás kísérleti 16.39 0,000 igen 

veszély kísérleti 15.91 0,000 igen 

eszközök kísérleti 15.34 0,000 igen 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám elő -7.83 0,000 igen 

ok-okozat  utó +4.33 0291 nem 

alkalmazás elő -11.21 0,041 igen 

veszély elő -5.00 0,066 nem 

eszközök elő -30.00 0,000 igen 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

  nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +2.85 0,055 nem 

ok-okozat utó +3.67 0,130 nem 

alkalmazás utó +5,16 0,000 igen 

veszély utó +11.86 0,000 igen 

eszközök elő -4.90 0,000 igen 

A kapott eredményekből megállapítható, hogy az előfelmérés során a kontroll csoport és a 

kísérleti csoport nagyon hasonlóan teljesített. Szignifikáns eltérés csak a meteorológiai esz-

közök és módszerek ismerete faktor esetében tapasztalható, a kontroll csoport javára. Az 

utómérés esetében az ok-okozati kapcsolatok megláttatása faktor kivételével minden esetben 
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jelentős, szignifikáns különbség tapasztalható a kísérleti csoport javára. Ha az egyes csopor-

tok teljesítmény változását vizsgáljuk, megállapítható, hogy a kontroll csoport esetében az 

ok-okozati kapcsolatok megláttatása és az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedés-

minták ismerete faktorok esetében nem mutatható ki szignifikáns változás. Az időjárási is-

meretek alkalmazása esetében pozitív változás tapasztalható az utófelmérés során, míg a 

meteorológiai eszközök, módszerek ismerete tekintetében jelentősen romlott a csoport pont-

szám átlaga. Ennek tudható be, hogy a feladatlapok összpontszámát tekintve is az 

előfelmérés során ért el szignifikánsan jobb eredményt a kontroll csoport. A kísérleti csoport 

esetében három faktor, az ok-okozati kapcsolatok megláttatása, az időjárási ismeretek alkal-

mazása és az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedés-minták ismerete esetében pozitív 

szignifikáns változás tapasztalható az utófelmérés során. A meteorológiai eszközök és mód-

szerek ismeretét tekintve itt is szignifikáns rontás mutatkozik, bár lényegesen kisebb mér-

tékű, mint a kontroll csoport esetében. Emiatt az összpontszámokat vizsgálva sem mutatható 

ki szignifikáns javulás a teszt eredményekben. 

Magyarázatot igényel a meteorológiai eszközök és módszerek ismereténél tapasztalható ne-

gatív eredmény. Ennek oka az lehet, hogy ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban az utófelmérő 

tesztbe lényegesen nagyobb nehézségi fokú feladatok kerültek, mint az előfelmérő tesztbe 

(6. feladat). Így a visszaesés oka valószínűleg nem a tanulók tárgybéli tudásának csökkenése, 

hanem a mérőeszköz hibája volt. 

Ki kell még térni a tudás rögzülését legbiztosabban mérő híd feladatokra is. A tudásmérő 

tesztekben elhelyezett két híd feladat az. 1. és 3. feladat volt, az ismeretek alkalmazása, il-

letve az ok-okozati kapcsolatok megláttatása faktorok mérésére szolgáltak Ennek most kü-

lönösen nagy jelentősége van, hiszen az utófelmérő teszt a 6. feladat miatt láthatóan nehe-

zebbre sikerült, viszont a híd feladatokkal ki lehet mutatni, hogy a tanulók tudása mindkét 

csoportban nőtt az oktatás során. A Man-Whitney teszt eredményeiből (5. függelék) az lát-

szik, hogy az előfelmérés során nincs szignifikáns különbség a két csoport teljesítménye 

között. A Wilcoxon teszt eredményei azt mutatják, hogy a kontroll csoport esetében az 1. 

híd feladatnál nem mutatható ki szignifikáns javulás, a 2. feladatnál viszont igen. A kísérleti 

csoport esetében mindkét feladatnál szignifikáns javulás tapasztalható. A kontroll és a kísér-

leti csoport teljesítménye a híd feladatok során a 11. ábrán látható: 
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11. ábra: A híd feladatokra kapott pontszám átlagok alakulása a kontroll (a.) és kísérleti (b.) 
csoportban az előfelmérés és az utófelmérés során, százalékban. Feladatlap, 5. osztály 

5.6.2 A 9. évfolyam eredményeinek feldolgozása 

5.6.2.1 Kérdőívek 

A kérdőívek kiértékelésénél a 9. évfolyam esetében is először az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredményeket hasonlítottam össze, amelyek grafikus ábrázolásban a 12. áb-

rán láthatóak.  

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Híd1

Híd2

Híd1 Híd2

utó 60,00 75,26

elő 55,26 57,02

a.

Kontroll csoport_híd feladatok

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Híd1

Híd2

Híd1 Híd2

utó 78,35 81,62

elő 48,97 64,43

b.

Kísérleti csoport_híd feladatok
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12. ábra: A 9. évfolyamon a kísérleti és a kontroll csoport előfelmérésbeli (a.) és 

utófelmérésbeli (b.) kérdőíveinek pontszám átlaga, százalékban kifejezve 

 

A kontroll csoport és a kísérleti csoport eredményeinek a tanítás hatására bekövetkezett vál-

tozását a 13. ábra szemlélteti. 

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

elő_kis 68,77 67,52 69,71

elő_kont 66,14 64,99 67,00

a.

Előfelmérés: kontroll vs kísérleti

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kis 74,13 74,45 73,89

utó_kont 68,75 69,36 68,28

b.

Utófelmérés: kontroll vs kísérleti
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13. ábra: Az előfelmérés és az utófelmérés során kitöltött kérdőívek pontszám átlagai a 9. év-

folyam kontroll (a.) és kísérleti (b.) csoportjában, százalékban kifejezve 

 

A szignifikancia vizsgálatra alkalmazott Wilcoxon és Man-Whitney próbák eredményeit a 

6. függelék tartalmazza. A 17. táblázatban az eredmények összefoglalása található. 

17. táblázat: A kérdőívek szignifikancia vizsgálatának eredményei a 9. osztályban 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

 nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 2,63 0,037 igen 

érdeklődés kísérleti 2,53 0,198 nem 

információ használat kísérleti 2,71 0,061 nem 

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kont 68,75 69,36 68,28

elő_kont 66,14 64,99 67,00

a.

Kontroll csoport: előfelmérés vs utófelmérés

50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

átlag_tot

érdeklődés

inf. haszn.

átlag_tot érdeklődés inf. haszn.

utó_kis 74,13 74,45 73,89

elő_kis 68,77 67,52 69,71

b.

Kísérleti csoport: előfelmérés vs utófelmérés
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Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 5.38 0,000 igen 

érdeklődés kísérleti 5,09 0,004 igen 

információ használat kísérleti 5,61 0,000 igen 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +2,61 0,002 igen 

érdeklődés utó +4,37 0,000 igen 

információ használat utó +1,28 0,172 nem 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

  nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +5,36 0,000 igen 

érdeklődés utó +6,93 0,000 igen 

információ használat utó +4,18 0,000 igen 

A táblázatokat tanulmányozva az látható, hogy a 9. osztályban a tanítás előtt sem az időjárás 

iránti érdeklődés, sem az információk tudatos használata esetében nem volt szignifikáns kü-

lönbség a két csoport között, viszont a két kis mértékű eltérés az összpontszámok esetében 

már szignifikáns különbségként jelentkezik a kísérleti csoport javára. Az utófelmérés során 

mind az összpontszám, mind a külön vizsgált két faktor esetében a kísérleti csoport eredmé-

nye szignifikánsan felülmúlja a kontroll csoport eredményét. Az egyes csoportok eredmény 

változását vizsgálva az tapasztalható, hogy a kontroll csoport esetében a tanítás hatására az 

érdeklődés szignifikáns mértékben megnőtt, de a tudatos információhasználat esetében nem 

mutatható ki változás. A kísérleti csoport esetében minden esetben a kontroll csoporténál 

nagyobb, szignifikáns javulás tapasztalható. 

A 9. osztályos kérdőív 14 kérdése között szerepelt két olyan kérdés is, amit ugyan az infor-

mációk tudatos felhasználását mérő kérdések közé soroltam a kiértékelés során, de a kor-

szerű meteorológiai eszközök és előrejelzési módszerek megismerésére vonatkozó 4. hipo-

tézisem igazolása érdekében ezekkel külön szükséges foglalkozni. A két kérdés (a kérdőíve-

ken a 11. és 12. kérdés) azt hivatott vizsgálni, hogy a tanulók mennyire vannak tisztában az 

időjárás előrejelzésének lehetőségeivel. Mivel ezt a témát a hagyományos tananyag egyálta-

lán nem tárgyalja, ezért a tudásmérő tesztlapokban ilyen tárgyú feladatokat nem tudtam el-

helyezni, nem lett volna etikus a kontroll csoport tagjaitól a tanórán nem tárgyalt ismereteket 

számon kérni. Viszont a kérdőív lehetőséget adott arra, hogy információhoz jussak arról, 
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hogy a tanulók hogyan vélekednek az időjárás előrejelezhetőségéről (tekintettel az általános 

közvéleményben megfogalmazott túlzott elvárásokra), valamint, hogy változott-e a vélemé-

nyük az új ismeretanyagok elsajátítása után3. Az eredményeket a 14. ábrán mutatom be. 

 

14. ábra: Az időjárás előrejelezhetőség helyes megítélésének változása a 9. osztályban  
a hagyományos és a kísérleti tananyag hatására. Pontszám átlagok, százalékban kifejezve 

Az eredményekből az látszik, hogy a kontroll csoport esetében nem tapasztalható vélemény 

változás a tanítás során szerzett új ismeretek hatására. A kísérleti csoportnál a Wilcoxon 

próba szignifikáns különbséget mutatott ki az utófelmérésbeli eredmények javára. 

5.6.2.2 Feladatlapok 

A feladatlapok kiértékelése az 5. évfolyamnál ismertetettekkel analóg módon történt. Az 

összpontszám átlagok mellett vizsgáltam a négy faktor (ok-okozati kapcsolatok meglátta-

tása, a megszerzett ismeretek alkalmazása, a meteorológia korszerű eszközeinek, módszere-

inek ismerete, időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedés-minták ismerete) pontszám át-

lagait, valamint kitértem a tudásmérő tesztekben elhelyezett 2 híd feladatra kapott eredmé-

nyek összehasonlítására is. 

A csoportok előfelmérésbeli és utófelmérésbeli eredményeit a 15. ábra szemlélteti: 

                                                             
3 A kérdőívben a kérdések inverz kérdésként szerepeltek, tehát azok a tanulók vélekedtek teljesen helyesen, 
akik az 1 számot karikázták be. A kiértékelésnél az inverz kérdésekre adott számokat átfordítottam növekvő 
számsorrend szerint. 

50 55 60 65 70 75 80

Elő_kont

Utó_kont

Elő_kis

Utó_kis

Elő_kont Utó_kont Elő_kis Utó_kis

Előrejelzések korlátai 67,02 66,72 69,64 73,87

Előrejelzések korlátai
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15. ábra: A 9. évfolyamon a kísérleti és a kontroll csoport előfelmérésbeli (a.) és 
utófelmérésbeli (b.) eredményei. Feladatlap pontszám átlagok, százalékban kifejezve 

A kontroll és a kísérleti csoport eredményeiben a hagyományos, illetve a kísérleti tananyag 

hatásaként bekövetkező változás a 16. ábrán látható. 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

elő_kis 55,12 51,46 54,53 65,11 49,64

elő_kont 55,87 44,40 57,71 66,72 58,02

Előfelmérés: kontroll vs kísérleti

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kis 71,39 72,51 69,34 79,42 64,78

utó_kont 59,94 48,25 62,14 75,88 49,05

b.

Utófelmérés: kontroll vs kísérleti
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16. ábra: Az előfelmérés és az utófelmérés során kitöltött feladatlapok pontszám átlagai a 9. 
évfolyam kontroll (a.) és kísérleti (b.) csoportjában, százalékban kifejezve 

A szignifikancia vizsgálathoz alkalmazott Wilcoxon és Man-Whitney próbák eredményeit a 

6. függelék tartalmazza. A kapott eredményeket a 18. táblázatban foglaltam össze. 

18. táblázat: A 9. oszt. feladatlap összpontszámok és részpontszámok szignifikancia  

vizsgálatának eredményei 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

 nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kontroll 0,75 0,065 nem 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kont 59,94 48,25 62,14 75,88 49,05

elő_kont 55,87 44,40 57,71 66,72 58,02

Kontroll csoport: előfelmérés vs utófelmérés

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Átlag_tot

ok-okozat

alkalmazás

veszély

eszközök

Átlag_tot ok-okozat alkalmazás veszély eszközök

utó_kis 71,39 72,51 69,34 79,42 64,78

elő_kis 55,12 51,46 54,53 65,11 49,64

b.

Kísérleti csoport: előfelmérés vs utófelmérés
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ok-okozati kapcs. kísérleti 7,06 0,022 igen 

alkalmazás kontroll 3,18 0,316 nem 

veszély kontroll 1,61 0,556 nem 

eszközök kontroll 8,38 0,044 igen 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám kísérleti 11,45 0,000 igen 

ok-okozat kísérleti 24,26 0,000 igen 

alkalmazás kísérleti 7,21 0,007 igen 

veszély kísérleti 3,54 0,140 nem 

eszközök kísérleti 15,74 0,000 igen 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

  
nagyobb pontértékű különbség p 

szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +4,07 0,017 igen 

ok-okozat  utó +3.85 0,063 nem 

alkalmazás utó +4.43 0,041 igen 

veszély utó +9.16 0,000 igen 

eszközök elő -8,97 0,001 igen 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

  nagyobb pontértékű különbség p 
szignifikáns a kü-

lönbség? 

összpontszám utó +16.26 0,000 igen 

ok-okozat utó +21.05 0,000 igen 

alkalmazás utó +14.82 0,000 igen 

veszély utó +14.31 0,000 igen 

eszközök utó +15.15 0,000 igen 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy a 9. osztályban a tanítás előtt az ok-okozati kap-

csolatok meglátásában a kísérleti csoport, az eszközök, módszerek ismereténél a kontroll 

csoport ért el jobb eredményt, a többi esetben nem volt szignifikáns különbség. A tanítás 

után az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedés-minták faktor kivételével minden eset-

ben jelentős, szignifikáns különbség mutatható ki a kísérleti csoport javára. A kontroll cso-
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portnál a hagyományos tananyag tanításának hatására az ok-okozati kapcsolatok faktor ese-

tében nem mutatható ki szignifikáns változás, az összpontszám és a többi faktor esetében 

viszont szignifikáns javulás tapasztalható. A kísérleti csoportnál minden esetben, és a kont-

roll csoporténál lényegesen nagyobb szignifikáns javulás mutatható ki a kísérleti tananyag 

hatására. A legnagyobb mértékű növekedés az ok-okozati kapcsolatok megláttatásánál mu-

tatkozott. 

A feladatlapon két olyan híd feladat szerepelt, amely mind az előfelmérés, mind az utófel-

mérés során változatlan formában került be a felmérésbe: az 1. feladat a légkör felmelege-

déséről és a 4. feladat az időjárási veszélyhelyzetek felismeréséről és az ilyenkor követendő 

magatartás-mintákról. Ezt a két feladatok célszerű külön is megvizsgálni (17. ábra), mert az 

előteszt és utóteszt eredményei itt adják vissza legpontosabban az ismeretek gyarapodásának 

mértékét.  

 

 

17. ábra: A híd feladatokra kapott pontszám átlagok alakulása a kontroll (felül) és kísérleti 

(alul) csoportban az előfelmérés és az utófelmérés során, százalékban. Feladatlap, 9. osztály 

0 20 40 60 80 100

Híd1

Híd2

Híd1 Híd2

utó 54,96 75,88

elő 26,46 66,72

Kontroll csoport_híd feladatok

0 20 40 60 80 100

Híd1

Híd2

Híd1 Híd2

utó 73,24 79,42

elő 35,28 65,11

Kísérleti csoport_híd feladatok
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Látható, hogy a légkör felmelegedésének ok-okozati kapcsolatairól kérdező 1. feladat eseté-

ben mind a kontroll, mind a kísérleti csoport esetében jelentősen emelkedett az átlagpont-

szám, a Wilcoxon próba mindkét esetben szignifikáns különbséget mutatott ki.  A javulás a 

kísérleti csoportnál lényegesen nagyobb. A másik híd feladat (4. feladat) esetében mind a 

kontroll, mind a kísérleti csoportnál kisebb, de szignifikáns javulás tapasztalható. A javulás 

mértéke itt is a kísérleti csoportnál nagyobb. Ennek a feladatnak a pontátlagai viszont már 

az előfelmérés esetében is magasak voltak, azaz a tanulók viszonylag jó ismeretekkel ren-

delkeztek az időjárási veszélyhelyzetekről már az oktatás előtt. 
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5.7 További vizsgálatok a tananyagok tanulói teljesítményekre gyako-

rolt hatásáról  

A tudásmérő tesztek esetében mindkét évfolyamnál megvizsgáltam a kapott eredmények 

szórását, valamint a teljesítmények eloszlását is. 

5.7.1 A teljesítmények szórása 

A szórások vizsgálatára azért van szükség, hogy láthassuk, mely csoport szerzett homogé-

nebb, egyenletesebb tudást. Ha egy csoport tudása az oktatás hatására homogénebb lesz, 

azaz az átlagtól való eltérések kisebbek egy másik csoport teljesítményéhez hasonlítva, az 

önmagában még nem pozitív, de ha ez magasabb átlaggal is jár, akkor a magasabb szinten 

való homogenitás mindenképpen pozitív változást jelent. 

A szórások és az átlagok alakulását a 18. ábra mutatja. 

 

 

18. ábra: A tudásmérő teszt eredményeinek szórása és átlaga az 5. évfolyam (a.) és a 9. évfo-

lyam (b.) kontroll és kísérleti csoportjaiban 
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A 9. évfolyamnál egyértelműen kimutatható, hogy a kísérleti csoport tudása inhomogénebb 

volt az előfelmérés során, az utófelmérés során viszont már ez a csoport rendelkezett egyen-

letesebb tudással, amellett, hogy a pontátlag is lényegesen nagyobb növekedést mutat, mint 

a kontroll csoport esetében. Ez egyértelműen jelzi a kísérleti tananyag pozitív hatását. Az 5. 

évfolyam esetében hasonló hatás nem mutatható ki, az eredmények szórása hasonló a kísér-

leti- és kontroll csoportban.  

5.7.2 A tananyag hatása a teljesítmények eloszlására 

A szórások mellett mind a két évfolyam esetében megvizsgáltam azt is, hogy mennyire vál-

tozott meg a teljesítmények eloszlása a hagyományos és a kísérleti tananyagok hatására 

(19.ábra). 

  

  

19. ábra: A teljesítmény eloszlások változása az 5. osztály kontroll ( a.) és kísérleti ( b.), vala-
mint a 9. osztály kontroll (c.) és kísérleti (d.) csoportjában. (A fekete vonal a trendvonal, a 

kék vonal azt a hipotetikus egyenest jelöli, ahol minden tanuló egyforma teljesítményt nyújt 

az előfelmérés és utófelmérés során) 

A grafikonok kiértékeléséhez a maximálisan 25 pontos teszt eredményeket 3 csoportba so-

roltam: rossz teljesítmény: 0-10 pont, közepes teljesítmény: 11-19 pont, jó teljesítmény: 20-

25 pont.  

a. b. 

c. d. 
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Az 5. évfolyam kontroll csoportjában az előfelmérés során rosszul teljesítők közül csak két 

tanulónak sikerült javítani a teljesítményén az utófelmérés során. Az előteszt során közepe-

sen teljesítők átlaga az utófelmérés során lényegesen nem változott, kb. 1/3-1/3 arányban 

írtak jobb, rosszabb, vagy csak 1-1- ponttal eltérő tesztet az utófelmérés során. Az 

előfelmérés során jól teljesítő tanulók teljesítménye az utófelmérés során viszont jól érzé-

kelhetően leromlott. A kísérleti csoportban az előfelméréskor gyengén teljesítők eredménye 

minden esetben javult az utófelmérés során. Az előfelmérő tesztet közepes eredménnyel 

megíró tanulók nagy többsége viszont hasonlóan, vagy lényegesen jobban teljesített az utó-

felmérő teszt megírásakor. Az előfelmérés során jól teljesítők eredménye a kísérleti csoport-

ban is romlott az utófelméréskor. Meg kell jegyezni, hogy a teljesítmény romláshoz mind a 

kontroll, mind a kísérleti csoport esetében hozzájárulhatott az az 5.6.1 pontban már említett 

tény, hogy az utófelmérő tesztbe egy, az előfelmérő teszt hasonló feladatánál lényegesen 

nagyobb nehézségi fokú feladat került. Összességében megállapítható, hogy a kísérleti tan-

anyag lényegesen jobban emelte a teljesítményeket az előfelmérés során rosszul, vagy kö-

zepesen teljesítők esetében, mint a hagyományos tananyag. 

A 9. évfolyamon a kontroll csoportnál az előfelmérés során rosszul teljesítők esetében az 

utófelmérés lényeges javulást mutat.  A középmezőnyben kb. egyforma mértékben vannak 

az előfelmérésnél jobban, illetve rosszabbul teljesítők is.  Az előfelmérés során jól teljesítők 

az utófelméréskor nem tudtak hasonlóan jó teljesítményt produkálni. A kísérleti csoport ese-

tében az előfelmérés során rosszul és közepesen teljesítők esetében is lényeges javulás lát-

szik, különösen igaz ez az igen gyengén teljesítőkre. Véleményem szerint ez egyrészt annak 

tudható be, hogy a kísérleti tananyag nagyobb hangsúlyt fektet a motiválásra, ezáltal a tanu-

lási kedvet is növelhette. Másrészt a teljesítmény javulás azzal is magyarázható, hogy a lég-

köri folyamatok megértését jobban segítette a logikai lánc mentén lépésről-lépésre történő 

feldolgozás, mint a hagyományos tananyag tárgyalása, és ennek leginkább a gyengébb és 

közepes teljesítményű tanulóknál volt hatása, hiszen az előmérés során jól teljesítők eleve 

jobban átlátták ezeket az összefüggéseket. Az előtesztnél 20 pont felett teljesítők az utófel-

mérés során vagy ugyanolyan teljesítményt nyújtottak, vagy 1-2 pontot rontottak, csupán 

egy esetben volt javítás, aki maximális pontszámot ért el. Látszik tehát, hogy a kísérleti tan-

anyag amellett, hogy homogénebb tudást biztosít, a gyenge és közepes tudású tanulók ered-

ményét jobban emeli, mint a hagyományos tananyag. 
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6 A 2-6. HIPOTÉZIS IGAZOLÁSA A KAPOTT EREDMÉNYEK 

ALAPJÁN 

Az alábbiakban sorra veszem az 5.1 pontban ismertetett hipotéziseket, valamint a statisztikai 

vizsgálatok során kapott eredményeket. Majd a kapott eredmények alapján megfogalmazom 

a téziseket. 

6.1 Összefüggések átlátása, ismeretek alkalmazása 

2. hipotézis: A légköri folyamatok többoldalú, az összefüggésekre rámutató, korszerű és 

életszerű szituációba helyezett, felkészült tanításával elérhetjük, hogy a diákok jobban meg-

értsék az időjárási eseményeket kiváltó okokat, átlássák a jelenségek közötti kapcsolatokat, 

így a mindennapokban növelhetjük az ismeretek alkalmazásának hatékonyságát. 

6.1.1 A kísérleti tananyag törekvései: 

A tananyag fejlesztés kapcsolódó szempontja (lásd. 5.1 pont): 

A légköri folyamatok rendszerszemléletű megismerése, az egyes jelenségek közötti kapcso-

lódási pontok, oksági kapcsolatok feltárása, az időjárás változás ok-okozati összefüggései, 

és az elsajátított ismeretek alkalmazása az időjárási jelenségek kialakulásának értelmezésé-

ben, valamint a természetben való felismerésben. A törekvéseket, amelyeken keresztül a 

szempont megjelenik az egyes témák tárgyalásánál, a 9. táblázat tartalmazza (5.2.2 pont). A 

hipotézis igazolásához az. 5.6 fejezet 14. táblázatában az „ok-okozati kapcsolatok meglátta-

tása” és a „megszerzett ismeretek alkalmazása” faktorokhoz hozzárendelt feladatlap 

itemeket használtam fel. 

6.1.2 Eredmények 

5. osztály: 

Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizsgáló 

feladatok eredményeinek alakulását a 19. táblázatban foglaltam össze4: 

 

 

                                                             
4 A szignifikancia tesztek eredményei a 16. táblázatban találhatók 
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19. táblázat: Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizs-

gáló feladatok eredményeinek alakulása az 5. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
jelentős szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
szignifikáns különbség az előfelmérésbeli eredmény javára 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és utómérés-

beli eredmények között 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

9. osztály 

Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizsgáló 

feladatok eredményeinek alakulását a 9. osztályban a 20. táblázat mutatja5. 

20. táblázat: Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizs-

gáló feladatok eredményeinek alakulása a 9. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

nagyon jelentős szignifikáns különbség a kísérleti csoport ja-

vára 

                                                             
5 A szignifikancia tesztek eredményei a 18. táblázatban találhatók 
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megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

ok-okozati kapcsolatok 

megláttatása 

nagyon jelentős szignifikáns különbség az utófelmérésbeli 

eredmény javára 

megszerzett ismeretek 

alkalmazása 

jelentős szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény 

javára 

Következtetések:  

Az ok-okozati kapcsolatok meglátásának tekintetében az 5. osztályban az iskolai kísérlet 

elején a két csoport teljesítménye között nem volt szignifikáns különbség. Az iskolai kísérlet 

során a tananyag segítségével nem sikerült pozitív változást elérni az ok-okozati kapcsolatok 

megértését illetően, egyik csoport eredményében sem következett be szignifikáns javulás. A 

megszerzett ismeretek alkalmazásánál sem volt kimutatható különbség az előfelmérés során 

a két csoport esetében. Az utófelmérés során viszont jelentős szignifikáns különbség alakult 

ki a kísérleti csoport javára. A nagyarányú különbséget az is okozta, hogy a kontroll csoport 

az utófelmérésnél ebben a tekintetben rosszabbul teljesített, mint az előfelmérés során. 

A 9. osztályban az oksági kapcsolatok megláttatására érdekében a kísérleti anyagba bekerült 

módosított tananyag részek az iskolai kísérletben a legnagyobb mértékű pozitív különbséget 

eredményezte a kísérleti csoport javára. Ugyan már a kísérlet kezdetén is a vizsgált faktor 

tekintetében pozitív, szignifikáns különbség mutatkozik a kísérleti csoport eredményében, 

de ez a különbség megháromszorozódott a kísérleti tananyag hatására.  

Az megszerzett ismeretek alkalmazásának területén is pozitív eredményt hozott a kísérlet. 

Az előfelmérés során nem volt különbség a két csoport között. A tanítás hatására mindkét 

csoport eredménye szignifikánsan javult, de a kísérleti csoport esetében ez a javulás sokkal 

nagyobb mértékű volt. 

Az eredmények tehát részben igazolták a hipotézist. Annak, hogy az 5. évfolyamon a kísér-

leti tananyag nem érte el a kívánt hatást, valószínűleg az lehet az oka, hogy a 10 éves kor-

osztály természettudományos háttér ismerete még nem elég stabil ahhoz, hogy arra építve a 

légkör fizikai folyamatokon alapuló változásait logikusan le lehessen vezetni. 
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2. tézis: A légköri folyamatok többoldalú, az összefüggésekre rámutató, korszerű és élet-

szerű szituációba helyezett, felkészült tanításával a mindennapokban növelhetjük az isme-

retek alkalmazásának hatékonyságát.  A 9. évfolyamos korosztály már meglévő fizikai is-

mereteire alapozva elérhetjük azt is, hogy a diákok jobban megértsék az időjárási esemé-

nyeket kiváltó okokat, átlássák a jelenségek közötti kapcsolatokat.  

6.2 Érdeklődés felkeltése 

3. hipotézis: Az időjárás látványos, sokszor rejtélyes jelenségeinek bemutatása elősegíti a 

diákok érdeklődésének felkeltését a légköri folyamatok iránt. 

6.2.1 A kísérleti tananyag törekvései: 

A tananyag fejlesztés kapcsolódó szempontja (lásd. 5.1 pont): 

A téma iránt az érdeklődés felkeltése különleges, egyben praktikus ismeretekkel, időjárási 

jelenségekről készült látványos felvételekkel. A törekvéseket, amelyeken keresztül a szem-

pont megjelenik az egyes témák feldolgozásában, a 9. táblázat tartalmazza (5.2.2 pont).  A 

hipotézis igazolásához az. 5.6 fejezet 14. táblázatában az „érdeklődés felkeltése” faktorhoz 

hozzárendelt kérdőív kérdéseket használtam fel. 

6.2.2 Eredmények 

5. osztály 

Az érdeklődés felkeltését vizsgáló kérdésekre kapott eredmények alakulása a 21. táblázat-

ban szerint foglalható össze6. 

21. táblázat: Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizs-

gáló feladatok eredményeinek alakulása az 5. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Érdeklődés felkeltése 
nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

                                                             
6 A szignifikancia tesztek eredményei a 15. táblázatban találhatók 
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Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

9. osztály 

Az érdeklődés felkeltését vizsgáló kérdésekre kapott eredmények alakulását a 9. osztályban 

a 22. táblázat mutatja7. 

22. táblázat: Az ok-okozati kapcsolatok megértését és a megszerzett ismeretek alkalmazását vizs-
gáló feladatok eredményeinek alakulása a 9. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Érdeklődés felkeltése nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

Érdeklődés felkeltése szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Következtetések: 

Az 5. osztályban az érdeklődés felkeltését vizsgáló kérdésekre kapott pontszámok esetében 

már az előfelmérés során szignifikáns különbség mutatkozott a kísérleti csoport javára. A 

két csoport előfelmérésbeli és utófelmérésbeli eredményeit vizsgálva viszont megállapít-

ható, hogy amíg a kontroll csoportnál nem következett be szignifikáns változás, a kísérleti 

csoportnál szignifikáns javulás tapasztalható a kísérleti tananyag hatására. 

A 9. osztályban az előfelmérés során nem volt különbség a két csoport eredményei között. 

Az utófelmérés során viszont pozitív szignifikáns különbség alakult ki a kísérleti csoport 

javára, úgy, hogy a tanítás hatására mind a két csoport esetében szignifikáns javulás mutat-

kozott, de a kísérleti csoportnál ez nagyobb mértékű volt. 

Az eredmények tehát igazolták a hipotézist. 

3. tézis: Az időjárás látványos, sokszor rejtélyes jelenségeinek bemutatása elősegíti a diá-

kok érdeklődésének felkeltését a légköri folyamatok iránt. 

                                                             
7 A szignifikancia tesztek eredményei a 17. táblázatban találhatók 
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6.3 A meteorológia eszközeinek és módszereinek ismerete 

4. hipotézis: A témakör bővebb és gazdagabban illusztrált tárgyalása a diákokban pontosabb 

képet alakít ki a meteorológiai mérő-megfigyelő tevékenységről, valamint az időjárás előre-

jelzés és veszélyjelzés lehetőségeiről és korlátairól. 

6.3.1 A kísérleti tananyag törekvései: 

A tananyag fejlesztés kapcsolódó szempontja (lásd. 5.1 pont): 

A tanulók megismertetése az időjárás megfigyelésének és előrejelzésének korszerű eszkö-

zeivel, módszereivel, az ezekből kinyerhető információk hasznosíthatóságával a mindennapi 

életben. A törekvéseket, amelyeken keresztül a szempont megjelenik az egyes témák feldol-

gozásában, a 9. táblázat tartalmazza (5.2.2 pont). A hipotézis igazolásához az. 5.6 fejezet 14. 

táblázatában „a meteorológiai eszközök, módszerek ismerete”, valamint a 9. osztályban „az 

előrejelezhetőség korlátainak ismerete” faktorokhoz hozzárendelt itemeket használtam fel. 

Meg kell említeni, hogy a feladatlap segítségével csak a meteorológiai eszközök ismeretét, 

és 9. osztályos szintem a meteorológiai térképek értelmezését tudtam mérni, mivel a kontroll 

csoport által használt tankönyvek az időjárás előrejelzés témakörét érdemben nem tárgyal-

ják. Az előrejelzés témakörén belül a 9. évfolyam tudásszintjén az előrejelezhetőség korlá-

taira rákérdező kérdések a kérdőívben kaptak helyet. 

6.3.2 Eredmények 

5. osztály 

Az 5. osztályban az időjárás megfigyelésével és előrejelzésével kapcsolatos ismereteket 

vizsgáló feladatok eredményeinek alakulását a 23. táblázatban foglaltam össze8.  

23. táblázat: A meteorológia eszközeinek és módszereinek ismeretét vizsgáló feladatok eredménye-
inek alakulása az 5. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

szignifikáns különbség a kontroll csoport javára 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

                                                             
8 A szignifikancia tesztek eredményei a 16. táblázatban találhatók 
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A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

igen jelentős szignifikáns különbség az előfelmérésbeli ered-

mény javára 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

szignifikáns különbség az előfelmérésbeli eredmény javára 

9. osztály 

Az meteorológia korszerű eszközeinek és módszereinek ismeretét, ezen belül az időjárás 

előrejelezhetőségére vonatkozó ismeretek változását a 24. táblázat foglalja össze9. 

24. táblázat: A meteorológia eszközeinek és módszereinek ismeretét vizsgáló feladatok eredménye-

inek alakulása a 9. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

szignifikáns különbség a kontroll csoport javára 

Az előrejelezhetőség 

korlátainak ismerete 
nincs szignifikáns különbség 

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

A meteorológi eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

jelentős szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Az előrejelezhetőség 

korlátainak ismerete 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

szignifikáns különbség az előfelmérésbeli eredmény javára 

Az előrejelezhetőség 

korlátainak ismerete 
nincs szignifikáns különbség 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

                                                             
9 A szignifikancia tesztek eredményei a 17. és 18. táblázatban találhatók. 
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A meteorológia eszkö-

zeinek, módszereinek 

ismerete 

jelentős szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény 

javára 

Az előrejelezhetőség 

korlátainak ismerete 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Következtetések:  

Az 5. osztályban a feladatlapok kérdései csak a meteorológiai eszközök ismeretét mérték. 

Az előfelmérés során a kontroll csoport javára alakult ki szignifikáns különbség. Az utófel-

mérés kapcsolatos feladataira kapott pontszám átlagok alatta maradtak az előfelmérésbeli 

eredményeknek, a visszaesés a kontroll csoport esetében igen jelentős volt. Ennek – a 4.6 

pontban már ismertetett – oka az, hogy az utófelmérő feladatlapba az előfelméréshez képest 

lényegesen nehezebb feladatok kerültek a meteorológiai műszerekkel kapcsolatban. A kísér-

leti csoport viszont ezeket a nehezebb feladatokat sokkal jobb eredménnyel oldotta meg, 

mint a kontroll csoportot alkotó társaik, így az utófelmérés során már a kísérleti csoport 

javára alakult ki szignifikáns különbség. 

A 9. évfolyamon is a kontroll csoport javára mutatkozott szignifikáns különbség az 

előfelmérés során, illetve a vizsgált faktoron belül az előrejelezhetőség korlátainak ismere-

tére rákérdező két kérdés esetében nem volt különbség a csoportok között. A kísérleti tan-

anyag hatása egyértelműen megmutatkozik: jelentős szignifikáns különbség alakult ki az 

utófelmérés során a kísérleti csoport javára, ugyanígy jelentős különbség mutatható ki a kí-

sérleti csoport előfelmérésbeli és utófelmérésbeli eredményei között is, miközben a kontroll 

csoport eredménye romlott. Az előrejelezhetőség korlátainak ismereténél is kimutatható a 

pozitív szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára, míg a hagyományos tananyag a 

kontroll csoport ez irányú ismereteiben nem hozott változást. 

A fentiek alapján az eredmények az 5. évfolyam esetében a meteorológiai műszerek ismere-

tének tekintetében, a 9. évfolyam esetében mind a műszerek, mind az időjárás-előrejelzéssel 

kapcsolatos ismeretek tekintetében igazolták a 4. hipotézist. 

4. tézis: A témakör bővebb és gazdagabban illusztrált tárgyalása a diákokban pontosabb 

képet alakít ki a meteorológiai mérő-megfigyelő tevékenységről, és a 9. évfolyamos kor-

osztály szintjén az időjárás előrejelzés és veszélyjelzés lehetőségeiről és korlátairól. 
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6.4 Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatósága  

5. hipotézis: Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatóságára rámutatva elérhetjük 

azt, hogy a diákok tudatosan felhasználják ezeket az információkat mindennapi életük során. 

6.4.1 A kísérleti tananyag törekvései: 

A tananyag fejlesztés kapcsolódó szempontja (lásd. 5.1 pont): 

A tanulók megismertetése az időjárás megfigyelésének és előrejelzésének korszerű eszkö-

zeivel, módszereivel, az ezekből kinyerhető információk hasznosíthatóságával a mindennapi 

életben. Az időjárási veszélyek megismerése és felismerése, a megfelelő tájékozódási forrá-

sok megismerése és a kapcsolatos viselkedés-minták elsajátítása. A törekvéseket, amelyeken 

keresztül a szempont megjelenik az egyes témák feldolgozásában, a 9. táblázat tartalmazza 

(5.2.2 pont). A hipotézis igazolásához az. 5.6 fejezet 14. táblázatában az „információk fel-

használása” faktorhoz hozzárendelt kérdőív kérdéseket használtam fel. 

6.4.2 Eredmények: 

5. osztály 

Az időjárási információk használatát vizsgáló kérdésekre kapott eredményeket a 25. táblá-

zat foglalja össze10. 

25. táblázat: Az időjárási információk használatát vizsgáló kérdések eredményeinek alakulása az 5. 

évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között  

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

                                                             
10 A szignifikancia tesztek eredményei a 15. táblázatban találhatók 
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9. osztály 

A 9. osztály kérdőívében az időjárási információk használatát vizsgáló kérdésekre kapott 

eredményeket a 26. táblázat foglalja össze11. 

26. táblázat: Az időjárási információk használatát vizsgáló kérdések eredményeinek alakulása a 9. 

évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között  

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Következtetések: 

Az eredmények mindkét évfolyamon hasonlóan alakultak. Az előfelmérés során nem volt 

különbség a kontroll és kísérleti csoportok időjárási információk használatával kapcsolatos 

attitűdje között. Az utófelmérés során mind az 5. évfolyamon, mind a 9. évfolyamon a kí-

sérleti csoportok javára alakult ki szignifikáns különbség. A kontroll és kísérleti csoportok 

teljesítmény változását vizsgálva megállapítható, hogy a kontroll csoportok esetében egyik 

évfolyamon sem volt szignifikáns attitűd változás. A kísérleti csoportok esetében viszont 

mindkét évfolyamon pozitív szignifikáns különbség alakult ki az utófelmérés során.  

Az eredmények tehát igazolták a hipotézist. 

5. tézis: Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatóságára rámutatva elérhetjük azt, 

hogy a diákok tudatosan felhasználják ezeket az információkat mindennapi életük során. 

                                                             
11 A szignifikancia tesztek eredményei a 17. táblázatban találhatók. 
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6.5 Időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartásminták 

6. hipotézis: Az időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartásmintákra vonatkozó is-

meretek beépítése a tananyagba elősegíti ilyen helyzetekben a helyes és mások iránt is fele-

lős cselekvés képességének kialakítását. 

6.5.1 A kísérleti tananyag törekvései: 

A tananyag fejlesztés kapcsolódó szempontja (lásd. 5.1 pont): 

Az időjárási veszélyek megismerése és felismerése, a megfelelő tájékozódási források meg-

ismerése és a kapcsolatos viselkedés-minták elsajátítása. A törekvéseket, amelyeken keresz-

tül a szempont megjelenik az egyes témák feldolgozásában, a 9. táblázat tartalmazza (5.2.2 

pont). A hipotézis igazolásához az. 5.6 fejezet 14. táblázatában az „időjárási veszélyek és 

kapcsolatos viselkedésminták” faktorhoz hozzárendelt feladatlap itemeket használtam fel.  

6.5.2 Eredmények 

5. osztály 

Az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedésminták ismeretére kapott eredményeket a 

27. táblázat foglalja össze12. 

27. táblázat: Az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedésminták ismeretét mérő feladatok ered-

ményeinek alakulása az 5. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási veszélyek és 

kapcsolatos viselkedés-

minták ismerete 

nincs szignifikáns különbség a két csoport között  

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási veszélyek és 

kapcsolatos viselkedés-

minták ismerete 

szignifikáns különbség a kísérleti csoport javára 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Időjárási veszélyek és 

kapcsolatos viselkedés-

minták ismerete 

nincs szignifikáns különbség az előfelmérésbeli és 

utófelmérésbeli eredmények között 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

                                                             
12 A szignifikancia tesztek eredményei a 16. táblázatban találhatók 
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Időjárási veszélyek és 

kapcsolatos viselkedés-

minták ismerete 

jelentős szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény 

javára 

9. osztály 

A 9. osztály tudásmérő tesztjében az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedésminták 

ismeretét vizsgáló kérdésekre kapott eredményeket a 28. táblázat foglalja össze13. 

28. táblázat: Az időjárási veszélyek és kapcsolatos viselkedésminták ismeretét mérő feladatok ered-
ményeinek alakulása a 9. évfolyamon 

Előmérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között  

Utómérés kísérleti_kontroll csoport 

Időjárási információk 

használata 
nincs szignifikáns különbség a két csoport között 

Kontroll csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 
szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény javára 

Kísérleti csoport előmérés_utómérés 

Időjárási információk 

használata 

jelentős szignifikáns különbség az utófelmérésbeli eredmény 

javára 

Következtetések: 

Az 5. évfolyamon az előfelmérés során nem volt különbség a két csoport tudása között. Az 

utófelmérés során pozitív szignifikáns különbség mutatkozott a kísérleti csoport javára. Az 

egyes csoportok teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy a kontroll csoport esetében 

nem következett be változás a tanítás hatására, míg a kísérleti csoport esetében jelentős szig-

nifikáns javulást értünk el a kísérleti tananyag használatával. 

A 9. évfolyam esetében az előfelmérés során a kontroll csoport, az utófelmérés során a kí-

sérleti csoport ért el nagyobb pontátlagot, de az eltérés egyik esetben sem volt szignifikáns. 

A tanítás hatására mindkét csoport esetében szignifikáns javulás volt tapasztalható, de ennek 

mértéke a kísérleti csoport esetében nagyobb volt, mint a kontroll csoport esetében. 

                                                             
13 A szignifikancia tesztek eredményei a 18. táblázatban találhatók. 
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Az eredmények tehát igazolták a hipotézist. 

6. tézis: Az időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartásmintákra vonatkozó isme-

retek beépítése a tananyagba elősegíti ilyen helyzetekben a helyes és mások iránt is felelős 

cselekvés képességének kialakítását. 
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7 A TANÁROK VISSZAJELZÉSEI 

A pedagógiai kísérlet végén megkértem a tanárokat, hogy röviden, pár mondatban értékeljék 

a kísérleti tananyagot az alábbi szempontok szerint: 

- Mennyire találták újszerűnek a tananyagot? 

- Mennyire volt használható? 

- Mik voltak az előnyei, hátrányai? 

- Hogyan viszonyultak a diákok az új tananyaghoz? 

- Mit kellene változtatni rajta? 

- Egyéb közölni való 

A beérkezett válaszok mindegyike kiemelte a tananyag újszerű, színes, érdekes voltát, vi-

szont szinte minden tanár kifejtette azon véleményét is, hogy a feldolgozásra lehetséges idő-

keretet figyelembe véve a tananyag helyenként túlságosan részletes, főleg az 5. osztályokban 

nehezen feldolgozható volt. 

A beérkezett vélemények: 

„A digitális tananyagot korszerű szemléletűnek tartom. Kiválóan lehetett használni a tanítási 

órán. A gyerekek föltették a saját  közösségi oldalukra és otthon is tudták használni. Előnyei: 

jól szerkesztett, kiváló grafikájú, az elvont légköri folyamatokat jól mutatja be animációkkal, 

mozgófilmekkel. Hátránya: csak a helyenkénti túlzott részletesség. A diákok könnyebben ta-

nultak belőle, mint a tankönyvből. A  helyenkénti túlzott részletességet csökkenteni kellene.” 

(Vizy Zsolt,  Fazekas Mihály Gyakorló Iskola, Budapest) 

„Teljesen újszerű volt a tananyag, sok-sok új ismerettel, érdekességgel. Néha leragadtunk 

egy-egy témánál (felhők, vihar, villámlás) vagy ugrottunk (nehezebb fizikai magyarázat). 

Teljességgel használható a tananyag, de mindig kell a tanári magyarázat. Előnyök: rendkí-

vül sok  és szerteágazó az ismeretanyag (lehet belőle szemezgetni is, ha az osztály nem tud 

ennyi mindent befogadni), érdekes, figyelemfelkeltő, használható a mindennapi életben  Hát-

rányok: egy órára tervezve túl sok a tananyag, némelyik dián is sok az ismeretanyag; a diá-

kok fizikai ismeretei hiányosak bizonyos tekintetben, ezért voltak nehezen értelmezhető ré-

szek. A diákok szerették az órákat, de el is fáradtak az óra végére. Én mindenképpen rövidí-

tenék, és néha közbeszúrnék egy feladatot, ami rögzítené a hallottakat látottakat.”  

(Horváthné Mikuláskó Mónika. Vörösmarty-Fekete Ált. Isk. és Gimn., Ajka ) 
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„Jól és logikusan szerkesztett volt az anyag. A tankönyv régi témaihoz sokkal újszerűbben 

nyúlt. Rengeteg az elsajátítást könnyítő szemléltetőanyagot, ábrát, videót tartalmazott.  Az 

informatikai háttér jobb intézményi biztosításával jobban tudtam volna hasznosítani. Így is 

több videót meg tudtunk nézni s némelyiket a folyók felszínformálása témakörnél motivációs 

bevezetőként is használtam minden osztályban. Az ábrák jól láthatók és érthetők voltak. Ki-

emelném a sugárzási egyenleget bemutató és magyarázó diasort.  Az előnye a gyermekekhez 

közelebbi infokommunikációs eszközökön való elérhetősége mind pdf, mind prezentáció for-

májában. Igényes, egységesen szerkesztett formája jól segítette az elsajátítást. Ezen előnye 

azonban nálunk hátrányára is vált, mert a diákok inkább csak felületesen tanulmányozták, 

mint egy- egy közösségi portál bejegyzéseit. Aki komolyabban érdeklődtek inkább kinyom-

tatták és úgy tanultak belőle. Hátránya, hogy nagyon sok információt sűrített egy-egy tan-

órába.  A diákok többsége érdeklődéssel vette át az anyagot, kiegészítő kérdéseket fogalmaz-

tak meg. Élvezettel vettek részt a leckét záró kérdések, feladatok megoldásában. Vagy több 

tanórára kellene elosztani az anyagot, vagy egy kicsit húzni belőle (pl. felhőtípusok, csapa-

dék).” 

(Tenyei - Tóth Angéla, Perczel Mór Gimnázium, Siófok) 

„Nekem nagyon tetszett az anyag. Sok olyan tudnivalót tartalmazott, amit én is hiányoltam 

és utánanéztem már évekkel ezelőtt, hogy ki tudjam egészíteni a tankönyv hiányosságait (ve-

szélyhelyzetek pl.) Ez azt jelenti, hogy újszerű, hiánypótló. A gyerekeknek is tetszett. A ppt-t 

érdemes egyszerűsíteni az általános iskolai korosztálynak, mert túl sok információ, szöveg 

van egy-egy dián, amiben ők elvesznek, és mivel a lényeget kiemelve jegyzetelni még nem 

tudnak, mindent le szeretnének írni, ami hátráltatja az óra menetét, meg felesleges is. Na-

gyon tetszettek nekik az érdekességek a szelekről. A ciklonos részt nem nagyon értették még, 

lehet, hogy azt is csak apró betűs érdekességnek érdemes tanítani ötödikben. Én eddig is 

mindig próbáltam magyarázni, azért, mert állandóan hallják a szót az időjárás jelentések-

ben, de nem kértem tőlük vissza. A mérőeszközökről szóló rész is klassz.”  

(Gyimesiné Szabó Réka,  József Nádor Német Nemzetiségi Ált. Isk., Üröm) 

„A tananyagban az ábrák, képek bősége újszerű, amelyek szorosan illeszkednek a tartalom-

hoz, vizuálisan kifejezik azt. A szemléltetés motiváló, színekkel – jelekkel felhívja a tanulók 

figyelmét. Az információk részletességét és az egy tanórára beosztott tananyag mennyiségé-
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től eltekintve nagyon jól használható volt az órákon. Szakköri tananyagnak is kiváló, a Kin-

csestár kísérletei közül is válogatva hozzá. Előnyei: A címek, ábrák és képek felkeltik a gye-

rekek kíváncsiságát. Az interaktív tananyag segítségével a lényegkiemelés és az ellenőrzés 

is hatásosan történhet. A logikus megfogalmazások a kép- és ábraanyaggal együttesen az 

összefüggéseket jól megvilágítják. Hátránynak tekintem a már fent említett egy órára jutó 

tananyag mennyiségét és bizonyos részek – életkori lehetőségek miatt – túlrészletezését. A 

gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták, mivel a változatos tananyag elrendezése, színes meg-

jelenése kíváncsiságukat fokozta. A magyarázatokat, leírásokat könnyen érthetőnek találták. 

Az ismeretek megjegyzése (elmondás, leírás) a közepes és az annál gyengébb tanulóknál 

nehéznek bizonyult, ez az utófelmérésnél is látszott. Az egy tanórára jutó anyagmennyiség 

kevesebb legyen. Az időjárási elemek és az időjárás veszélyei témák feldolgozását csoport-

munkára átalakítva is kivitelezhetőnek tartanám.  

(Polgárné Harczi Zsuzsanna,  Eötvös Loránd Általános Iskola, Balatonfüred) 

Jól estek ezek a vélemények olyan, gyakorlott tanároktól, akik fogékonyak az újra, a minő-

ségre, hiszen ők az új meteorológiai tartalmakat önkéntesen, hivatásszeretetük által vezér-

elve vitték be az osztályokba, majd vettek részt a kérdőívek és feladatlapok kiértékelésé-

ben. 
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8 A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA, GYA-

KORLATI ALKALMAZÁSA ÉS A TÉMA TOVÁBBI KUTATÁ-

SÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 

A kutatás során elvégzett tankönyvelemzés, valamint a pedagógiai kísérlet eredményei alá-

támasztják a 4. és 5.1 fejezetben megfogalmazott hipotéziseimet. 

1. tézis: A 2014/15-ös tanévben használt tankönyvekben az időjárásra vonatkozó ismeretek 

tárgyalása hiányos. Nem nyújt elég segítséget az összefüggések megértéséhez, a meteoro-

lógia korszerű eszközeinek és módszereinek megismeréséhez, az időjárási jelenségek fel-

ismeréséhez, az előrejelzések és veszélyjelzések értelmezéséhez, az egyéni és családi koc-

kázatokat mérséklő döntések meghozatalához.  

2. tézis: A légköri folyamatok többoldalú, az összefüggésekre rámutató, korszerű és élet-

szerű szituációba helyezett, felkészült tanításával a mindennapokban növelhetjük az isme-

retek alkalmazásának hatékonyságát. A 9. évfolyamos korosztály már meglévő fizikai is-

mereteire alapozva elérhetjük azt is, hogy a diákok jobban megértsék az időjárási esemé-

nyeket kiváltó okokat, átlássák a jelenségek közötti kapcsolatokat.  

3. tézis: Az időjárás látványos, sokszor rejtélyes jelenségeinek bemutatása elősegíti a diá-

kok érdeklődésének felkeltését a légköri folyamatok iránt. 

4. tézis: A témakör bővebb és gazdagabban illusztrált tárgyalása a diákokban pontosabb 

képet alakít ki a meteorológiai mérő-megfigyelő tevékenységről, és a 9. évfolyamos kor-

osztály szintjén az időjárás előrejelzés és veszélyjelzés lehetőségeiről és korlátairól. 

5. tézis: Az előrejelzések és veszélyjelzések hasznosíthatóságára rámutatva elérhetjük azt, 

hogy a diákok tudatosan felhasználják ezeket az információkat mindennapi életük során. 

6. tézis: Az időjárási veszélyhelyzetekben követendő magatartás-mintákra vonatkozó isme-

retek beépítése a tananyagba elősegíti ilyen helyzetekben a helyes és mások iránt is felelős 

cselekvés képességének kialakítását. 
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Sikerült kifejlesztenem az 5. évfolyam és a 9. évfolyam számára egy olyan időjárási ismere-

teket tartalmazó tananyagot, amely tudományos módszerekkel igazolható módon a hagyo-

mányos tankönyveknél több segítséget ad az összefüggések megértéséhez, a meteorológia 

korszerű eszközeinek és módszereinek megismeréséhez, az időjárási jelenségek felismeré-

séhez, az előrejelzések és veszélyjelzések értelmezéséhez, a kockázatokat mérséklő megfe-

lelő döntések meghozatalához. Jobban felkelti a téma iránt a tanulók érdeklődését és haté-

konyabban segíti az időjárási információk felhasználására irányuló attitűd kialakulását.  

A tananyag kipróbálására szervezett pedagógiai kísérlet idején a tananyag PowerPoint elő-

adások formájában volt elérhető, korlátozottan, a kísérletben részt vevő iskolák számára. 

Pozitív pedagógiai hatásának igazolását követően két célt fogalmaztam meg. Egyik a minél 

szélesebb körben való közzététel, annak érdekében, hogy a tanárok más iskolában is fel tud-

ják használni, akár a  természetismeret és földrajz órák keretében, akár a tanórán kívüli is-

kolai foglalkozásokon: szakkörökön, erdei iskolában, kirándulások alkalmával. A másik cél 

a tananyag további tökéletesítése, egyes témakörök még részletesebb kidolgozása, további 

színes, érdekes ismeretanyaggal, az ismeretek rögzülését elősegítő kérdésekkel, feladatokat, 

kísérletekkel, projekt feladatokkal.  

Az első célom teljesítésében nem várt, és számomra nagyon megtisztelő felkérést kaptam az 

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől, név szerint Arday István-

tól, az OFI 9. osztályos kísérleti Földrajz tankönyvének vezető szerkesztőjétől, a tankönyv 

Légkör című fejezetének átdolgozásában való közreműködésre. Merem állítani, hogy a fe-

jezet átdolgozása közben jól kiegészítették egymást a tananyag átszerkesztésére irányuló 

szakmai és logikai javaslataim Arday tanár úr pedagógiai tudásával és nagy tapasztalatával. 

A pedagógiai kísérlet során kipróbált 9. osztályos tananyag – a könyv adta lehetőségek függ-

vényében – szinte teljes terjedelmében bekerült az átdolgozott tankönyvbe, amit kiválóan 

kiegészít a tankönyv vezető szerkesztőjének azon törekvése, hogy a légköri folyamatok kö-

zötti kapcsolatokat, összefüggéseket ne készen adjuk át a diákok számára, hanem gondol-

kodtató feladatokkal, kérdésekkel vezessük rá őket. 

Természetesen továbbra is cél marad a digitális tananyag átdolgozása, bővítése és elektroni-

kus úton való terjesztése a szélesebb körű felhasználás érdekében. Tisztában vagyok azon-

ban azzal, és a tanári vélemények is azt erősítik meg, hogy már a kísérlet során oktatott anyag 

feldolgozása is nehézségekbe ütközött a témára fordítható szűkös órakeret miatt.  Ezért az 
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átdolgozás során a tanórán kívüli iskolai foglalkozáson való felhasználást tervezem megcé-

lozni. Egy oktatócsomag kifejlesztése lehet a legjobb megoldás, amely a tanulóknak szánt 

ismeretanyagon kívül a tanárok számára készülő útmutatót, segédleteket, kézikönyvet is tar-

talmazna. Ez utóbbit különösen fontosnak tartom, és feltételezem, hogy jobb eredmények 

érhetők el, ha nemcsak a diákok, hanem a tanárok tárgybéli ismereteit is növeljük. Ennek 

igazolása egy további kutatás témája lehet. 

Érdekes kísérlet lenne továbbá az időjárási ismeretek feldolgozása más tantárgyak (fizika, 

kémia) keretében is. A légkör egy hatalmas laboratórium, amely egyaránt szolgálhatná a 

tanult törvényszerűség szemléltetését és az időjárási ismeretek elmélyítését is. 
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9 ÖSSZEGZÉS 

Kutatásom tárgya annak a vizsgálata, hogy milyen ismeretekkel célszerű bővíteni az általá-

nos- és középiskolás földrajz tananyagot, és milyen készségek és kompetenciák célzott fej-

lesztése szükséges annak érdekében, hogy az elősegítse az eddigieknél hatékonyabb alkal-

mazkodást az időjárás mindennapi kihívásaihoz. Pedagógiai kísérlet keretében igazoltam, 

hogy az időjárással kapcsolatos általános- és középiskolai tananyag elsajátításában pozitív 

változásokat eredményez a rendszerszemlélet fokozottabb megjelenése, a meteorológia kor-

szerű eszközeinek bemutatása, az időjárási veszélyekkel és a veszélyhelyzetekben való vi-

selkedéssel kapcsolatos ismeretek gyakorlatorientált és érdeklődést felkeltő oktatása.  

A kutatás első szakaszában a földrajz- és természetismeret tankönyvek elemzése során meg-

állapítottam, hogy az időjárásra vonatkozó ismeretek tárgyalása hiányos. Nem nyújt elég 

segítséget az összefüggések megértéséhez, a meteorológia korszerű eszközeinek és módsze-

reinek megismeréséhez, az időjárási jelenségek felismeréséhez, az előrejelzések és veszély-

jelzések értelmezéséhez, a kockázatokat mérséklő megfelelő döntések meghozatalához. Ku-

tatásom következő fázisában alternatív tananyagokat készítettem az 5. és a 9. évfolyam szá-

mára. A tananyag kipróbálása pedagógiai kísérlet keretében történt, ahol a kísérleti és kont-

roll csoportokat az érintett évfolyamok párhuzamos osztályai adták.  Az attitűd változást, 

azaz, hogy a tanítás során mennyire változott meg a tanulóknak az időjárási jelenségek és a 

tananyag iránt mutatott érdeklődése, valamint tájékozottságuk, informálódási igényeik és 

szokásaik, kérdőív segítségével mértem. A tudás, valamint a készségek, képességek mérésére 

feladatlapokat szerkesztettem, amelyeken az ismeretek alkalmazásának képességére, az ok-okozati 

kapcsolatok felismerésére, az időjárási veszélyek esetén követendő magatartási szabályokra és a me-

teorológia eszközeinek, módszereinek ismeretére vonatkozó kérdések szerepeltek.  A pontszám át-

lagok és a szignifikancia vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy szinte min-

den vizsgált faktor esetében kimutatható a kísérleti tananyag pozitív hatása. Egyedül az ok-

sági kapcsolatok megértését vizsgáló feladatok esetében nem sikerült az 5. osztályban a fel-

tételezésemet igazolni, ugyanakkor a 9. évfolyamon a jelenségek közötti kapcsolatokra való 

mélyebb rávilágítás a legnagyobb különbséget eredményezte a kísérleti csoport javára. A 

pedagógiai kísérlet kedvező eredményeit követően a 9. osztály számára készített tananyagra 

alapozva átdolgozásra került az OFI 9. osztályos Földrajz könyvének „Légkör” fejezete. 
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10 SUMMARY 

The subject of my research is to examine what kind of knowledge should be added to the 

elementary and secondary school geography curriculum, and what skills and competences 

should be developed in order to enhance a more efficient adaptation to the everyday chal-

lenges caused by the weather. In the framework of a pedagogical experiment, I demonstrated 

that the increased appearance of the systems approach, the presentation of modern meteoro-

logical instruments, and a practice-oriented and interest-stimulating teaching of knowledge 

about weather hazards and related behaviour in such emergencies lead to positive changes 

in the acquisition of elementary and secondary school curriculum on weather. In the first 

phase of my research, during my analysis of geography and science textbooks, I established 

that textbooks do not discuss weather-related knowledge in appropriate depth. They fail to 

offer sufficient help to understand connections, become familiar with the modern instru-

ments and methods used by meteorology, identify weather phenomena, interpret forecasts 

and warnings, and make the appropriate decisions in order to minimise risks. In the next 

phase, I prepared alternative teaching materials for the fifth and ninth grades. The teaching 

material was tested in the framework of a pedagogical experiment where the pilot and control 

groups were constituted by the parallel classes of the fifth and ninth grades. With the help of 

a questionnaire, I measured the changes in attitude, i.e. to what extent the students’ level of 

interest in weather phenomena and the curriculum as well as their, information acquisition 

demands and habits changed during the instruction. I created worksheets to measure their 

knowledge, skills and competences, which contained questions regarding the students’ abil-

ity to apply their knowledge and recognise cause and effect relationships. I also inquired 

about their familiarity with behaviour rules to follow in the event of weather hazards, and 

with meteorological instruments and methods. Based on the mean values of the scores and 

the results of the significance tests, it can be stated that the experimental teaching material 

had a detectably positive effect on nearly all the factors examined. It was only in the case of 

the tasks testing the understanding of causal relationships in fifth grade that I could not prove 

my hypothesis; nevertheless, a more profound explanation of the connections between the 

phenomena produced the biggest difference in ninth grade for the pilot group. Following the 

positive results of the pedagogical experiment, the “Atmosphere” chapter of the OFI geog-

raphy textbook for ninth graders has been revised on the basis of the teaching material.  
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iskolában, hanem egy sokéves tapasztalattal rendelkező meteorológusnak is, ha tapasztala-

tait az oktatás-nevelés érdekében szeretné kamatoztatni. Köszönet a doktori iskola tanárai-

nak, akik szélesebbre tárták előttem a világot azzal, hogy bevezettek a pedagógia tudomá-
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Önkéntesen, pedagógiai lelkesedésből vállalták azt, hogy egy számukra is új, ismeretlen tan-

anyagból felkészüljenek, felhasználják azt az órai munka során, továbbá tanácsaikkal, véle-

ményükkel járuljanak hozzá kutatásom lebonyolításához.  
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FÜGGELÉKEK 

I. sz. Függelék: A tanári kérdőív 

 

 

Tisztelt Tanár Úr!  Tisztelt Tanárnő! 

Buránszkiné Sallai Márta vagyok, meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. 

Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskoláján folytatom PhD 

tanulmányaimat. Kutatásom tárgya: Korszerű időjárási ismeretek és megfelelő magatartás-minták a 

környezeti nevelésben.  Azt vizsgálom, hogy milyen új szaktárgyi ismeretekkel és feladatokkal érdemes 

kiegészíteni a földrajz- és természetismeret tárgyak általános- és középiskolás tananyagát, hogy az az 

eddigieknél jobban segítse az időjárási összefüggések és az előrejelzési lehetőségek megértését, 

valamint az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerését, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés 

képességének kialakítását. 

A kutatásom első része az 5. osztályos természetismeret és a 9. osztályos földrajz tankönyvek légkörrel, 

időjárással foglalkozó tananyagrészeinek elemzése. Az elemzésekből levont tanulságok 

felhasználásával új tananyagrészeket, kiegészítéseket tervezek készíteni. majd ezeket pedagógiai 

kísérlet keretében kipróbálni és a remélt pozitív változást teszt és kérdőív segítségével kimutatni. 

Vizsgálataim elsősorban tartalmi és szakmai jellegűek voltak. 

Ennek a vizsgálatnak a kiegészítéséhez szeretném az Ön segítségét kérni, mivel szükségem lenne a 

tanárok véleményére is, akik a gyakorlatban használják ezeket a tankönyveket. Az adatgyűjtést írásbeli 

kikérdezés segítségével tervezem megoldani. Néhány nyitott kérdést teszek fel, és arra kérem, hogy 

teljesen szabadon válaszoljon ezekre, terjedelmi kötöttség nélkül. Minden fontos lehet számomra, ami 

a témáról eszébe jut. 

Az összegyűjtött véleményeket tartalomelemzéssel fogom feldolgozni. A publikációkban és a doktori 

disszertációban csak a véleményekből levont következtetéseket teszem közzé, az Ön neve és a 

visszaküldött véleményezése sehol nem fog megjelenni. Bármilyen további kérdése merülne fel a 

válaszadás kapcsán, szívesen szolgálok további információkkal. 

A  tankönyvelemzés során levont következtetések és az Önöktől kapott válaszok alapján elkészített új 

tananyagrészeket, kiegészítéseket az 5. és 9. évfolyamon iskolai kísérlet keretében szeretném tesztelni 

a következő tanévben.  A kísérlethez szükségem lenne olyan pedagógusok segítségére, akik vállalnák a 

készülő gyakorlatorientált, a szemléltetés széles repertoárját felvonultató ppt formátumú  kísérleti 

tananyag felhasználását a tanítás során.  A tananyag oktatása előtt és után egy általam készített 

tudásmérő teszttel és kérdőívvel mérnénk a tanulók tárgybeli ismereteinek és az időjáráshoz, időjárási 

információkhoz való viszonyulásának változását.  

Amennyiben felkeltette érdeklődését a pedagógiai kísérlet és további információkat szeretne kérni, 

kérem, hogy az Adatlap megfelelő rovatában jelezze ezt. Részvételével sokat segítene kutatásomban. 

A feltett kérdések a következő lapon találhatók.   

A segítségét megköszönve kívánok Önnek további sok sikert és örömet hivatásában! 

Budapest, 2014. szeptember 9.  

      Tisztelettel: 

      Buránszkiné Sallai Márta 
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Természetismeret és földrajz tankönyvek időjárás tárgyú tartalmainak jel-
lemzése 

1. Adatlap 

 Milyen iskolában tanít? 

1. Általános iskola 

2. Gimnázium 

3. Szakközépiskola 

4. Egyéb :  

 Milyen településen tanít? 

1. Falu 

2. Kisváros 

3. Nagyváros 

4. Megyeszékhely 

5. Főváros 

 Hány éve tanít földrajz, vagy természetismeret tantárgyat?  

 

 Mely tankönyvek légkörrel, időjárással foglalkozó tananyagáról kívánja a véleményét leírni? Ké-
rem, jelölje meg! 
 

a.) Hartdégenné Rieder Éva - Rugli Ilona - Csákány Antalné (2013): Természetismeret 5. Nem-
zedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 

b.) Jámbor Gyuláné - Kissné Gera Ágnes - Vízvári Albertné (2013): Természetismeret 5. Élő és 
élettelen környezetünk. Mozaik kiadó, Szeged 

c.) Nagy Balázs - Nemerkényi Antal, Sárfalvi Béla - Ütőné Visi Judit (2013): Földrajz 9. Nemze-
dékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 

d.) Jónás Ilona - Kovács Lászlóné - Szöllősy László - Vízvári Albertné (2013) Földraj 9. Kozmikus 
és természetföldrajzi környezetünk. Mozaik kiadó, Szeged 

e.) Arday – Rózsa - Ütőné (2013): Földrajz I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

f.) Egyéb: 
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 Részt tudna venni az elkészült tananyag kísérleti felhasználásában a következő tanévben az idő-
járási ismeretek oktatása során? 

 (A készülő gyakorlatorientált, a szemléltetés széles repertoárját felvonultató ppt formátumú 
tananyag alkalmazkodik a jelenlegi tantervi követelményekhez és figyelembe veszi a témára 
fordítható időkeretet.   

 A szándék jelzése nem jelent elkötelezettséget, csak a kapcsolat felvételét, hogy a további infor-
mációkkal szolgálhassak) 

 Igen                     

 Nem   
 

 

 Amennyiben a válasza igen, kérem, adja meg elérhetőségeit: 
  
Név: 
 
Iskola: 
 
E-mail cím, vagy  telefonszám: 
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2. A tankönyv időjárással kapcsolatos tananyagrészeinek jellemzése 

 

Kérem szépen, írja be a válaszait a szövegdobozba.  Szükség esetén a doboz mérete növelhető. 

I. Mennyire találja tartalmában megfelelőnek, teljesnek a tankönyv időjárással foglal-

kozó fejezeteit? 

 Vannak olyan témák, amit Ön szerint még tanítani kellene a korosztálynak megfelelő szin-

ten? Melyek ezek? 

 

 Van olyan, amit feleslegesnek tart a jelenlegi tananyagban? Melyek ezek? 

 Mi a véleménye az egyes időjárási témák tárgyalásának terjedelméről és mélységéről? 

1. Minden esetben megfelelő. 

2. Általában megfelelő, de egyes témák elnagyoltak. 

3. Jellemzően elnagyolt a témák tárgyalása, kevés kivétellel. 

4. Minden esetben elnagyolt, sokkal részletesebben kellene foglalkozni a témákkal. 

5. Nem tudom megítélni. 
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 Vannak olyan témák, amelyek tárgyalását túl részletesnek tartja? Melyek ezek? 

 Vannak olyan témák, amelyek tárgyalását elnagyoltnak tartja? Melyek ezek? 

II. Milyennek találja a könyv didaktikai apparátusát?  

 Bemutatja-e az összefüggéseket?  Kérem, jelölje meg a véleményének megfelelő választ! 

1. Igen, a tananyag minden esetben nagy hangsúlyt fektet az összefüggések bemutatására. 

2. Általában törekszik az összefüggések bemutatására. 

3. Néha található utalás az összefüggésekre, de sok tanagyag résznél ez elmarad. 

4. Egyáltalán nem törekszik a tananyag az összefüggések bemutatására. 

5. Nem tudom megítélni. 

 Rámutat-e arra, hogy a tananyag elsajátítása miért hasznos? Kérem, jelölje meg a vélemé-
nyének megfelelő választ! 

1. Igen, a tananyag minden esetben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy rámutasson, hogyan tud-
juk a tanult ismereteket a mindennapi életben alkalmazni. 

2. Általában törekszik az új ismeretek mindennapi életben való alkalmazhatóságának bemu-
tatására 

3. Néha található utalás a mindennapi életben való alkalmazhatóságra,  de sok tanagyag rész-
nél ez elmarad. 
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4. Egyáltalán nem törekszik erre a tananyag. 

5. Nem tudom megítélni. 

 Ön szerint a képi, vagy grafikus illusztrációk illeszkednek a tartalomhoz, elősegítik annak meg-
értését, vagy csak esztétikai funkciót töltenek be? Kérem, jelölje meg a véleményének meg-
felelő választ! 

1. Igen, minden esetben illeszkednek az illusztrációk a tananyaghoz, elősegítik a megértést. 

2. Tematikájukban illeszkednek, de jobb lenne pl. a képek helyett több magyarázó ábra. 

3. Egyes tananyag részek jól illusztráltak, másoknál a képek, ábrák csak esetlegesek, nem a 
megértést szolgálják. 

4. Egyáltalán nem törekszik erre a tananyag. 

5. Nem tudom megítélni. 

 Leírna példákat, hogy a fenti válaszok értelmében hol és mit változtatna? 

III. Ön szerint a tankönyvek időjárási tananyagrészei mennyire adnak a mindennapi 

életben is használható, gyakorlatias tudást? 

 Felismerik a tanulók a természetben az időjárási jelenségeket (pl. zivatarfelhő fejlődése, hi-
degfront átvonulása)? Ha van erről tapasztalata, kérem, írja le! 
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 Használják a tanulók az időjárási információkat (aktuális adatok, előrejelzések, veszélyjelzé-
sek) saját döntéseik (pl. kirándulás, öltözködés) meghozatalához?  Ha van erről tapasztalata, 
kérem, írja le! 

 Ön szerint tudják a tanulók, hogy mi a teendő időjárási veszélyek esetében? 

 

 Ha bármi egyéb véleménye, tapasztalata van az időjárási információk gyakorlati alkalmazá-
sával kapcsolatban, kérem, írja le! 
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Van egyéb javaslata, mondanivalója, amit az időjárási témájú tananyagrészekkel kapcsolatban 

megosztana velem?  Megtisztel vele. 

 

 

 

Köszönöm szépen, hogy hozzájárult kutatásomhoz! 

Kérem, hogy a válaszokat az alábbi e-mail címre küldje vissza számomra:  

sallai.m@met.hu 

  

 

mailto:sallai.m@met.hu
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II. sz. Függelék: A tananyagok nyomtatott változata 

 

5. osztály 
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9. osztály 
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III. sz. Függelék: Az előfelmérés és utófelmérés kérdőívei és feladatlapjai 
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Kérdések forrása: 

Próba kérdések és 7. 8. kérdés: Falus Iván, Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára (1979): Az oktató-

csomag Tankönyvkiadó Budapest 

1.  2. 4. 5. kérdés: Stewart, A.E. (2009) : Minding the Weather.  The Measurement of Weather Salience. Bul-

letin of American Meteorological Society. 90, 1833-1841. 

3. 6. kérdés: saját szerkesztés 
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Feladatok forrása:  

1. feladat: Kiss Gábor Albertné Gávris Éva (2008) : MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET „B” Ter-

mészetismeret 5. évfolyam Tanulói munkafüzet Educatio Kht 

2. feladat: Lakotár Katalin:Természetismeret. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Témazáró feladat-

lapok 5. osztályos tanulók részére (átszerkesztve 3. osztályos Környezetismeret tantárgy ismeretanyaga alap-

ján)  
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Feladatok forrása:  

3.4. Saját szerkesztés a 3. osztályos Környezetismeret tárgy ismeretanyaga alapján 

4. feladat: Hartdégenné Rieder Éva, Gébert Imre (2009): Környezetismeret 3. osztály. Munkafüzet Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

5. feladat: saját szerkesztés 
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Feladatok forrása:  

6. feladat: Hartdégenné Rieder Éva, Gébert Imre (2009): Környezetismeret 3. osztály. Munkafüzet Nemzeti 

Tankönyvkiadó   
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Kérdések forrása: 

1. 4. 5. kérdés: : Stewart, A.E. (2009) : Minding the Weather.  The Measurement of Weather Salience. Bulle-
tin of American Meteorological Society. 90, 1833-1841. 

2. 3. 6. kérdés: saját szerkesztés 

7. 8. kérdés Falus Iván, Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára (1979): Az oktatócsomag Tankönyv-

kiadó Budapest 
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Feladatok forrása:  

1. feladat: Kiss Gábor Albertné Gávris Éva (2008) : MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET „B” Ter-

mészetismeret 5. évfolyam Tanulói munkafüzet Educatio Kht 

2. feladat: Lakotár Katalin:Természetismeret. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Témazáró feladat-

lapok 5. osztályos tanulók részére (átszerkesztve))  
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Feladatok forrása:  

3.4. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján 

5. feladat: saját szerkesztés  
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Feladatok forrása:  

6. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján 
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169 
 

 

Kérdések forrása: 

1.  3. 4. 5. 6. 7. 9. 10.. kérdés: : Stewart, A.E. (2009) : Minding the Weather.  The Measurement of Weather 

Salience. Bulletin of American Meteorological Society. 90, 1833-1841. 

2. 8. 11. 12. kérdés: saját szerkesztés 

13.14. kérdés: Falus Iván, Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára (1979): Az oktatócsomag Tan-
könyvkiadó Budapest 
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Feladatok forrása:  

1. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján  

2. feladat: Lakotár Katalin:Természetismeret. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Témazáró feladat-

lapok 5. osztályos tanulók részére (átszerkesztve))  
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Feladatok forrása:  

3. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján  
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Feladatok forrása:  

4. feladat: saját szerkesztés 

5. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján  
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Feladatok forrása:  

6. 7. 8. feladat: Saját szerkesztés az. 5. osztályos Természetismeret tárgy ismeretanyaga alapján  
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Kérdések forrása: 

1.  3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. kérdés: : Stewart, A.E. (2009) : Minding the Weather.  The Measurement of Weather 
Salience. Bulletin of American Meteorological Society. 90, 1833-1841. 

2. 8. 11. 12. kérdés: saját szerkesztés 

13.14. kérdés: Falus Iván, Hunyady Györgyné, Takács Etel, Tompa Klára (1979): Az oktatócsomag Tan-

könyvkiadó Budapest  
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Feladatok forrása:  

1. feladat: Saját szerkesztés 

2. feladat: Érettségi feladatsor, 2009 

(http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2009/5/15/20090514_foldrajz_erettsegi) 
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Feladatok forrása:  

3. feladat: Saját szerkesztés. Az ábra forrása: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananya-

gok/MeteorologiaAlapismeretek/ch07s02.html 
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Feladatok forrása:  

4. feladat: saját szerkesztés 

5. feladat: saját szerkesztés  
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Feladatok forrása: 

6. feladat: (http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananygok/MeteorologiaiAlapismeretek/ch15s13.html) 

7. ábra: Jónás Ilona; Pál László; Szöllősy László; Vízvári Albertné (2007): Földrajz feladatgyűjtemény - Kö-

zép- és emelt szintű érettségire készülőknek 11-12. Mozaik Kiadó 

8. ábra: saját szerkesztés 
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IV. sz. Függelék: Az összpontszám eloszlások normalitás vizsgálata 

A normalitás vizsgálatot SPSS program használatával végeztem el (Kolmogorov-Smirnov 

teszt és Shapiro-Wilk teszt). 

Kérdőív, 5. évfolyam: 

Az eredmények azt mutatják, hogy se az összpontszámok, se az egyes faktorok pontszámai 

nem normális eloszlásúak. 

Kontroll csoport: 

Tests of Normality 

 

  

Kontrol cso-

port Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kérdőív 

összpontszám_kont-

roll csoport 

előfelmérés 

,122 95 ,001 ,933 95 ,000 

  utófelmérés ,124 95 ,001 ,940 95 ,000 

Kérdőív_érdeklő-

dés_kontroll csoport 

előfelmérés 
,118 95 ,002 ,950 95 ,001 

  utófelmérés 
,122 95 ,001 ,940 95 ,000 

Kérdőív_információ 

használat_kontroll 
csoport 

előfelmérés 

,203 95 ,000 ,850 95 ,000 

  utófelmérés ,228 95 ,000 ,863 95 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

  

előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 

 

Kísérleti csoport: 

Tests of Normality 

 

  

Kíséreti cso-

port Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kérdőív összpontszám_kontroll csoport
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Kérdőív 

összpontszám_kísér-

leti csoport 

előfelmérés 

,153 97 ,000 ,883 97 ,000 

  utófelmérés ,162 97 ,000 ,867 97 ,000 

Kérdőív_érdeklő-

dés_kísérleti csoport 

előfelmérés 
,155 97 ,000 ,891 97 ,000 

  utófelmérés 
,160 97 ,000 ,895 97 ,000 

Kérdőív_információ 

használat_kísérleti 

csoport 

előfelmérés 

,216 97 ,000 ,838 97 ,000 

  utófelmérés ,222 97 ,000 ,813 97 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

 

  

előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 

 

 

Feladatlap, 5. évfolyam 

A tesztek alapján mind a kontroll csoport, mind a kísérleti csoport esetében az utófelmérés 

összpontszámai normális eloszlásúak 

Kontroll csoport: 

Tests of Normality 

 

 

Kontroll cso-

port Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Összponszám előfelmérés ,114 95 ,004 ,924 95 ,000 

  utófelmérés ,078 95 ,196 ,980 95 ,156 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

 

Kérdőív összpontszám_kísérleti csoport
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előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 
 

Kísérleti csoport: 

Tests of Normality 

 

 

Kísérleti cso-

port Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Összponszám előfelmérés ,115 97 ,003 ,948 97 ,001 

  utófelmérés ,089 97 ,057 ,974 97 ,047 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 
 

Kérdőív, 9. évfolyam: 

Előfelmérés: 

A kontroll csoport összpontszámai tekinthetők normális eloszlásúnak. 

Tests of Normality 

Összponszám
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  Előfelmérés_csoport Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Összpontszám előfelmérés_kontroll ,065 131 ,200(*) ,985 131 ,145 

  előfelmérés_kísérleti ,100 137 ,002 ,960 137 ,000 

*  This is a lower bound of the true significance. 

a  Lilliefors Significance Correction 
  

kontroll összpontszám kísérleti összpontszám 

 

Utófelmérés: 

A kontroll csoport összpontszámai tekinthetők normális eloszlásúnak 

Tests of Normality 

  Utófelmérés_csoport Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Kérdőív_össz 

pontszám 

utófelmérés_kontroll 
,075 131 ,069 ,988 131 ,344 

  utófelmérés_kísérleti ,077 137 ,043 ,972 137 ,006 

a  Lilliefors Significance Correction 

  
kontroll összpontszám kísérleti összpontszám 

Kérdőív_össz pontszám
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Feladatlap, 9. évfolyam 

A teszt eredményekből az látszik, hogy csupán az előfelmérés_kontroll csoport esetében 

teljesül a normalitás, de ott is csak a Shapiro_Wilk teszt alapján. 

Kontroll csoport: 

Tests of Normality 

 

 Kontroll csoport Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

A feladatlap 

összpontszáma 

Előfelmérés_kont-

roll csoport 
,090 131 ,011 ,981 131 ,065 

  Utófelmérés_kont-

roll csoport 
,131 131 ,000 ,969 131 ,004 

a  Lilliefors Significance Correction 

 

  
előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 

 

Kísérleti csoport 

 

A feladatlap 

összpontszáma Kísérleti csoport Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

  Előfelmérés_kísér-

leti csoport 
,089 137 ,010 ,980 137 ,043 

  Utófelmérés_kísér-

leti csoport 
,130 137 ,000 ,954 137 ,000 

a  Lilliefors Significance Correction 

A feladatlap összpontszáma
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2015105

F
re

q
u

e
n

c
y

15

10

5

0

Histogram

Mean =14,98 
Std. Dev. =4,132 

N =131



 
 

185 
 

  
előfelmérés összpontszám utófelmérés összpontszám 

 

  

A feladatlap összpontszáma
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A feladatlap összpontszáma

252015105

F
re

q
u

e
n

c
y

20

15

10

5

0

Histogram

Mean =17,85 
Std. Dev. =4,047 

N =137



 
 

186 
 

V. sz. Függelék: A szignifikancia vizsgálatok eredményei, 5. évfolyam 

(SPSS táblázatok) 

 

Mann-Whitney próba_5. osztály_kérdőív 

Előfelmérés 

 

A kísérletben résztvevő 

csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Kérdőív_összopntszám előfelmérés_kontroll 

csoport 95 86,16 8185,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 106,62 10342,50 

  Total 192     

Kérdőív_érdeklődés előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 82,10 7799,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 110,60 10728,50 

  Total 192     

Kérdőív_információ 

használat 

előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 101,99 9689,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 91,12 8839,00 

  Total 
192     

 

 

 
Kér-

dőív_összopntszám 
Kérdőív_érdeklődés 

Kérdőív_információ 
használat 

Mann-Whitney U 3625,500 3239,500 4086,000 

Wilcoxon W 8185,500 7799,500 8839,000 

Z -2,557 -3,567 -1,378 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,168 

Exact Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,169 

Exact Sig. (1-tailed) ,005 ,000 ,084 

Point Probability ,000 ,000 ,000 
 

 

Utófelmérés 

 

A kísérletben résztvevő 

csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Kérdőív_összopntszám utófelmérés_kontroll 

csoport 
95 79,69 7571,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 112,96 10957,00 

  Total 192     

Kérdőív_érdeklődés utófelmérés_kontroll 

csoport 
95 81,49 7742,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 111,20 10786,00 

  Total 192     
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Kérdőív_információ 

használat 

utófelmérés_kontroll 

csoport 
95 81,84 7774,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 110,86 10753,50 

  Total 
192     

 

 

 Kérdőív_összopntszám 
Kérdőív_érdeklő-

dés 
Kérdőív_információ 

használat 

Mann-Whitney U 3011,000 3182,000 3214,500 

Wilcoxon W 7571,000 7742,000 7774,500 

Z -4,159 -3,720 -3,699 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 

Point Probability ,000 ,000 ,000 
 

 

Mann-Whitney próba_5. osztály_feladatlap 

Előfelmérés 

 

A kísérletben résztvevő 

csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Feladatlap_összpontszám előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 95,47 9069,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 97,51 9458,50 

  Total 192     

Ok-okozat előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 91,93 8733,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 100,98 9795,00 

  Total 192     

Alkalmazás előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 97,46 9259,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 95,56 9269,00 

  Total 192     

Veszély előfelmérés_kontroll 

csoport 95 97,07 9222,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 95,94 9306,00 

  Total 192     

Eszközök előfelmérés_kontroll 

csoport 95 105,29 10003,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 87,89 8525,00 

  Total 192     

Híd feldat_1 előfelmérés_kontroll 

csoport 95 100,67 9563,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 92,42 8964,50 
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  Total 192     

Híd feladat_2 előfelmérés_kontroll 

csoport 95 90,67 8614,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 97 102,21 9914,00 

  Total 192     
 

 

 

Feladat-

lap_összpontszám 

Ok-oko-

zat 

Alkalma-

zás Veszély Eszközök 

Híd 

feldat_1 

Híd fel-

adat_2 

Mann-Whitney U 4509,500 4173,000 4516,000 4553,000 3772,000 4211,500 4054,000 

Wilcoxon W 9069,500 8733,000 9269,000 9306,000 8525,000 8964,500 8614,000 

Z -,256 -1,142 -,244 -,148 -2,588 -1,093 -1,479 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,798 ,254 ,808 ,883 ,010 ,274 ,139 

 

 

 

Utófelmérés 

 

A kísérletben résztvevő 

csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Feladatlap_összpontszám utófelmésér_kontroll 

csoport 
95 79,27 7531,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 113,37 10997,00 

  Total 192     

Ok-okozat utófelmésér_kontroll 

csoport 
95 90,07 8557,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 102,79 9971,00 

  Total 192     

Alkalmazás utófelmésér_kontroll 

csoport 95 80,82 7678,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 97 111,86 10850,00 

  Total 192     

Veszély utófelmésér_kontroll 

csoport 95 80,08 7607,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 97 112,58 10920,50 

  Total 192     

Eszközök utófelmésér_kontroll 

csoport 95 82,58 7845,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 97 110,13 10683,00 

  Total 192     

Híd feldat_1 utófelmésér_kontroll 

csoport 95 85,61 8132,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 97 107,17 10395,50 

  Total 192     

Híd feladat_2 utófelmésér_kontroll 

csoport 95 89,65 8517,00 
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  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
97 103,21 10011,00 

  Total 192     
 

 

 

Feladat-

lap_összpontszám 

Ok-oko-

zat 

Alkalma-

zás Veszély Eszközök 

Híd 

feldat_1 

Híd fel-

adat_2 

Mann-Whitney U 2971,000 3997,000 3118,000 3047,500 3285,000 3572,500 3957,000 

Wilcoxon W 7531,000 8557,000 7678,000 7607,500 7845,000 8132,500 8517,000 

Z -4,261 -1,605 -3,905 -4,280 -3,673 -3,056 -1,825 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 ,108 ,000 ,000 ,000 ,002 ,068 

 

 
Wilcoxon próba_5. osztály_kérdőív 

Kontroll csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rang-

sor_total_előfelmérés_kont-

roll csoport 
95 93,8789 55,76426 2,00 188,00 

Rangsor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 91,5421 55,70322 1,50 186,00 

Rangsor_informáló-

dás_előfelmérés_kontroll 

csoport 
95 100,6737 58,26397 1,50 174,00 

Rangsor_total_utófelmé-

rés_kontroll csoport 95 97,1211 54,25618 2,00 188,00 

Rangsor_érdeklődés_utófel-

mérés_kontroll csoport 95 99,4579 53,91984 1,50 186,00 

Rangsor_informálódás_utó-

felmérés_kontroll csoport 95 90,3263 49,68634 1,50 174,00 

 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_total_utófelmé-

rés_kontroll csoport - Rang-

sor_total_előfelmérés_kont-

roll csoport 

Negative Ranks 

39(a) 43,10 1681,00 

  Positive Ranks 46(b) 42,91 1974,00 

  Ties 10(c)     

  Total 95     

Rangsor_érdeklődés_utófel-

mérés_kontroll csoport - 
Rangsor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kontroll 

csoport 

Negative Ranks 

35(d) 39,43 1380,00 

  Positive Ranks 48(e) 43,88 2106,00 

  Ties 12(f)     

  Total 95     
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Rangsor_informálódás_utó-

felmérés_kontroll csoport - 
Rangsor_informáló-

dás_előfelmérés_kontroll 

csoport 

Negative Ranks 

43(g) 43,22 1858,50 

  Positive Ranks 34(h) 33,66 1144,50 

  Ties 

18(i)     

  Total 

95     

 

 

 Rangsor_total_utófelmé-

rés_kontroll csoport - Rang-

sor_total_előfelmérés_kont-

roll csoport 

Rangsor_érdeklő-

dés_utófelmérés_kont-

roll csoport - Rang-

sor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kont-

roll csoport 

Rangsor_informáló-

dás_utófelmérés_kont-

roll csoport - Rang-

sor_informáló-

dás_előfelmérés_kont-

roll csoport 

Z -,642(a) -1,648(a) -1,815(b) 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,521 ,099 ,070 

 

 

 

Kísérleti csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rang-

sor_total_előfelmérés_kí-

sérleti csoport 
97 88,6082 56,37566 1,00 182,00 

Rangsor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 91,7680 54,04122 1,50 182,50 

Rangsor_informáló-

dás_előfelmérés_kísérleti 

csoport 
97 84,7320 53,91883 1,00 181,50 

Rangsor_total_utófelmé-

rés_kísérleti csoport 97 106,3918 54,33668 2,50 191,00 

Rangsor_érdeklődés_utó-

felmérés_kísérleti csoport 97 103,2320 57,20017 3,00 182,50 

Rangsor_informálódás_utó-

felmérés_kísérleti csoport 97 110,2680 52,84061 3,00 181,50 

 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_total_utófelmé-

rés_kísérleti csoport - Rang-

sor_total_előfelmérés_kísér-

leti csoport 

Negative Ranks 

28(a) 42,91 1201,50 

  Positive Ranks 63(b) 47,37 2984,50 

  Ties 6(c)     

  Total 97     
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Rangsor_érdeklődés_utófel-

mérés_kísérleti csoport - 
Rangsor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kísérleti 

csoport 

Negative Ranks 

28(d) 46,63 1305,50 

  Positive Ranks 57(e) 41,22 2349,50 

  Ties 12(f)     

  Total 97     

Rangsor_informálódás_utó-

felmérés_kísérleti csoport - 

Rangsor_informáló-

dás_előfelmérés_kísérleti 

csoport 

Negative Ranks 

21(g) 32,40 680,50 

  Positive Ranks 51(h) 38,19 1947,50 

  Ties 

25(i)     

  Total 

97     

 

 

 

Rangsor_total_utófelmé-

rés_kísérleti csoport - 

Rang-

sor_total_előfelmérés_kí-

sérleti csoport 

Rangsor_érdeklő-

dés_utófelmérés_kí-

sérleti csoport - 

Rangsor_érdeklő-

dés_előfelmérés_kí-

sérleti csoport 

Rangsor_informáló-

dás_utófelmérés_kí-

sérleti csoport - 

Rangsor_informáló-

dás_előfelmérés_kí-

sérleti csoport 

Z -3,529(a) -2,288(a) -3,561(a) 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,022 ,000 
 

 

Wilcoxon próba_5. osztály_feladatlap 

Kontroll csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rang-
sor_összpontszám_elő 95 109,2474 50,21173 1,50 187,50 

Rangsor_ok-okozat_elő 95 91,7211 55,80502 2,50 180,50 

Rangsor_alkalmazás_elő 95 101,8000 47,01530 1,50 170,50 

Rangsor_veszély_elő 95 99,9000 54,05570 4,50 164,00 

Rangsor_műszerek_elő 95 131,8895 41,18124 7,50 155,50 

Rangsor_hídfeladat1_elő 95 91,9263 48,57748 26,50 150,00 

Rangsor_híd feladat2_elő 
95 80,2421 54,25525 9,00 158,50 

Rang-
sor_összpontszám_utó 95 81,7526 55,99995 1,50 187,50 

Rangsor_ok-okozat_utó 95 99,2789 52,92999 2,50 180,50 

Rangsor_alkalmazás_utó 95 89,2000 60,13736 1,50 186,00 

Rangsor_veszély_utó 95 91,1000 51,37863 4,50 164,00 

Rangsor_műszerek_utó 95 59,1105 33,47619 7,50 112,50 

Rangsor_hídfeladat1_utó 95 99,0737 54,17677 26,50 150,00 

Rangsor_híd feladat2_utó 
95 110,7579 47,53732 9,00 158,50 
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   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_összpontszám_utó 
- Rangsor_összpontszám_elő 

Negative Ranks 
61(a) 47,18 2878,00 

  Positive Ranks 25(b) 34,52 863,00 

  Ties 9(c)     

  Total 95     

Rangsor_ok-okozat_utó - 
Rangsor_ok-okozat_elő 

Negative Ranks 
36(d) 38,89 1400,00 

  Positive Ranks 44(e) 41,82 1840,00 

  Ties 15(f)     

  Total 95     

Rangsor_alkalmazás_utó - 
Rangsor_alkalmazás_elő 

Negative Ranks 
47(g) 43,54 2046,50 

  Positive Ranks 33(h) 36,17 1193,50 

  Ties 15(i)     

  Total 
95     

Rangsor_veszély_utó - Rang-
sor_veszély_elő 

Negative Ranks 
33(j) 34,14 1126,50 

  Positive Ranks 26(k) 24,75 643,50 

  Ties 36(l)     

  Total 
95     

Rangsor_műszerek_utó - 
Rangsor_műszerek_elő 

Negative Ranks 
80(m) 44,50 3560,00 

  Positive Ranks 4(n) 2,50 10,00 

  Ties 11(o)     

  Total 95     

Rangsor_hídfeladat1_utó - 
Rangsor_hídfeladat1_elő 

Negative Ranks 
21(p) 21,00 441,00 

  Positive Ranks 28(q) 28,00 784,00 

  Ties 46(r)     

  Total 95     

Rangsor_híd feladat2_utó - 
Rangsor_híd feladat2_elő 

Negative Ranks 
18(s) 20,94 377,00 

  Positive Ranks 47(t) 37,62 1768,00 

  Ties 30(u)     

  Total 95     
 

 

 

Rang-
sor_összpontszám_utó 

- Rang-
sor_összpontszám_elő 

Rang-
sor_ok-

oko-
zat_utó - 

Rang-
sor_ok-

oko-
zat_elő 

Rang-
sor_al-

kalmazás
_utó - 
Rang-
sor_al-

kalmazás
_elő 

Rang-
sor_ve-

szély_utó 
- Rang-
sor_ve-

szély_elő 

Rang-
sor_mű-

sze-
rek_utó - 

Rang-
sor_mű-

sze-
rek_elő 

Rang-
sor_híd-

fel-
adat1_utó 
- Rang-
sor_híd-

fel-
adat1_elő 

Rang-
sor_híd 

fel-
adat2_utó 
- Rang-
sor_híd 

fel-
adat2_elő 

Z -4,339(a) -1,056(b) -2,047(a) -1,835(a) -8,010(a) -1,732(b) -4,563(b) 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,000 ,291 ,041 ,066 ,000 ,083 ,000 
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Kísérleti csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rangsor_összpontszám_elő 
97 92,5979 53,51906 1,00 185,50 

Rangsor_ok-okozat_elő 97 93,1856 59,22095 2,00 180,50 

Rangsor_alkalmazás_elő 97 84,4227 46,31563 8,00 178,50 

Rangsor_veszély_elő 97 85,5722 53,99469 2,50 155,00 

Rangsor_műszerek_elő 97 119,1959 56,04544 4,50 167,50 

Rangsor_hídfeladat1_elő 97 78,1959 49,89565 22,50 146,00 

Rangsor_híd feladat2_elő 
97 83,8660 55,60864 7,00 148,00 

Rangsor_összpontszám_utó 
97 102,4021 58,15504 3,00 193,00 

Rangsor_ok-okozat_utó 97 101,8144 51,52186 1,00 180,50 

Rangsor_alkalmazás_utó 97 110,5773 60,44601 1,50 190,50 

Rangsor_veszély_utó 97 109,4278 49,45600 11,50 155,00 

Rangsor_műszerek_utó 97 75,8041 40,21456 4,50 122,00 

Rangsor_hídfeladat1_utó 97 116,8041 45,82511 22,50 146,00 

Rangsor_híd feladat2_utó 
97 111,1340 45,75248 7,00 148,00 

 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_összpontszám_utó 
- Rangsor_összpontszám_elő 

Negative Ranks 
34(a) 41,91 1425,00 

  Positive Ranks 52(b) 44,54 2316,00 

  Ties 11(c)     

  Total 97     

Rangsor_ok-okozat_utó - 
Rangsor_ok-okozat_elő 

Negative Ranks 
37(d) 35,26 1304,50 

  Positive Ranks 43(e) 45,01 1935,50 

  Ties 17(f)     

  Total 97     

Rangsor_alkalmazás_utó - 
Rangsor_alkalmazás_elő 

Negative Ranks 
25(g) 29,72 743,00 

  Positive Ranks 52(h) 43,46 2260,00 

  Ties 20(i)     

  Total 97     

Rangsor_veszély_utó - Rang-
sor_veszély_elő 

Negative Ranks 
14(j) 25,61 358,50 

  Positive Ranks 41(k) 28,82 1181,50 

  Ties 42(l)     

  Total 
97     

Rangsor_műszerek_utó - 
Rangsor_műszerek_elő 

Negative Ranks 
62(m) 41,35 2563,50 

  Positive Ranks 18(n) 37,58 676,50 

  Ties 17(o)     

  Total 97     

Rangsor_hídfeladat1_utó - 
Rangsor_hídfeladat1_elő 

Negative Ranks 
5(p) 28,80 144,00 

  Positive Ranks 49(q) 27,37 1341,00 
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  Ties 43(r)     

  Total 97     

Rangsor_híd feladat2_utó - 
Rangsor_híd feladat2_elő 

Negative Ranks 
16(s) 30,69 491,00 

  Positive Ranks 50(t) 34,40 1720,00 

  Ties 31(u)     

  Total 97     
 

 

 

Rang-

sor_összpontszám_utó - 

Rang-

sor_összpontszám_elő 

Rang-

sor_ok-

oko-

zat_utó - 

Rang-

sor_ok-

oko-

zat_elő 

Rang-

sor_alkal-

mazás_utó 

- Rang-

sor_alkal-

mazás_elő 

Rang-

sor_ve-

szély_utó - 

Rang-

sor_ve-

szély_elő 

Rang-

sor_mű-

sze-

rek_utó - 

Rang-

sor_mű-

szerek_elő 

Rang-

sor_hídfel-

adat1_utó - 

Rang-

sor_hídfel-

adat1_elő 

Rang-

sor_híd fel-

adat2_utó - 

Rang-

sor_híd fel-

adat2_elő 

Z -1,918(a) -1,514(a) -3,854(a) -3,488(a) -4,556(b) -5,266(a) -3,944(a) 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,055 ,130 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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VI. sz. Függelék: A szignifikancia vizsgálatok eredményei, 9. évfolyam 

(SPSS táblázatok) 

Mann-Whitney próba_9. osztály_kérdőív 

Előfelmérés 

 Előfelmérés_csoport N Mean Rank Sum of Ranks 

Rank of K_total előfelmérés_kontroll 131 124,40 16296,00 

  előfelmérés_kísérleti 137 144,16 19750,00 

  Total 268     

Rank of K_érd előfelmérés_kontroll 131 128,27 16804,00 

  előfelmérés_kísérleti 137 140,45 19242,00 

  Total 268     

Rank of K_inf előfelmérés_kontroll 131 125,44 16432,00 

  előfelmérés_kísérleti 137 143,17 19614,00 

  Total 268     

Rank of K_el.korl előfelmérés_kontroll 131 128,78 16870,50 

  előfelmérés_kísérleti 137 139,97 19175,50 

  Total 268     
 

 

 

Rank of 

K_total Rank of K_érd Rank of K_inf 

Rank of 

K_el.korl 

Mann-Whitney U 7650,000 8158,000 7786,000 8224,500 

Wilcoxon W 16296,000 16804,000 16432,000 16870,500 

Z -2,088 -1,289 -1,876 -1,197 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,037 ,198 ,061 ,231 
 

 

Utófelmérés 

 Előfelmérés_csoport N Mean Rank Sum of Ranks 

Rank of K_total előfelmérés_kontroll 131 115,37 15113,50 

  előfelmérés_kísérleti 137 152,79 20932,50 

  Total 268     

Rank of K_érd előfelmérés_kontroll 131 120,74 15817,50 

  előfelmérés_kísérleti 137 147,65 20228,50 

  Total 268     

Rank of K_inf előfelmérés_kontroll 131 115,19 15090,50 

  előfelmérés_kísérleti 137 152,96 20955,50 

  Total 268     

Rank of K_el.korl előfelmérés_kontroll 131 118,65 15543,50 

  előfelmérés_kísérleti 137 149,65 20502,50 

  Total 268     
 

 

 

Rank of 

K_total Rank of K_érd Rank of K_inf 

Rank of 

K_el.korl 

Mann-Whitney U 6467,500 7171,500 6444,500 6897,500 

Wilcoxon W 15113,500 15817,500 15090,500 15543,500 

Z -3,954 -2,849 -3,996 -3,313 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 ,001 
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Mann-Whitney próba_9. osztály_feladatlap 

Előfelmérés 

 
A kísérletben résztvevő 
csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Feladatlap_összpontszám előfelmérés_kontroll 

csoport 
131 136,69 17906,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 
137 132,41 18139,50 

  Total 268     

Ok-okozat előfelmérés_kontroll 

csoport 131 123,58 16188,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 137 144,95 19857,50 

  Total 268     

Alkalmazás előfelmérés_kontroll 

csoport 131 139,32 18250,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 137 129,89 17795,50 

  Total 268     

Veszély előfelmérés_kontroll 

csoport 131 137,21 17975,00 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 137 131,91 18071,00 

  Total 268     

Eszközök előfelmérés_kontroll 

csoport 131 144,04 18869,50 

  előfelmérés_kísérleti 

csoport 137 125,38 17176,50 

  Total 268     
 

 

 

Feladalap_összpontszám Ok-okozat Alkalmazás Veszély Eszközök 

Mann-Whitney U 8686,500 7542,500 8342,500 8618,000 7723,500 
Wilcoxon W 18139,500 16188,500 17795,500 18071,000 17176,500 
Z -,454 -2,296 -1,002 -,589 -2,013 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,650 ,022 ,316 ,556 ,044 

 

 

Utófelmérés 

 
A kísérletben résztvevő 
csoportok N Mean Rank Sum of Ranks 

Feladatlap_összpontszám utófelmésér_kontroll 

csoport 
131 107,67 14105,00 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
137 160,15 21941,00 

  Total 268     

Ok-okozat utófelmésér_kontroll 
csoport 

131 102,91 13481,50 

  utófelmérés_kísérleti 
csoport 

137 164,70 22564,50 

  Total 268     
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Alkalmazás utófelmésér_kontroll 

csoport 
131 121,57 15925,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
137 146,86 20120,50 

  Total 268     

Veszély utófelmésér_kontroll 

csoport 
131 127,69 16727,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
137 141,01 19318,50 

  Total 268     

Eszközök utófelmésér_kontroll 

csoport 
131 108,97 14275,50 

  utófelmérés_kísérleti 

csoport 
137 158,91 21770,50 

  Total 268     
 

 

 Feladalap_összpontszám Ok-okozat Alkalmazás Veszély Eszközök 

Mann-Whitney U 5459,000 4835,500 7279,500 8081,500 5629,500 
Wilcoxon W 14105,000 13481,500 15925,500 16727,500 14275,500 
Z -5,557 -6,627 -2,698 -1,477 -5,539 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,007 ,140 ,000 

 

 

 

Wilcoxon próba_9. osztály_kérdőív 

 

Kontroll csoport 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_összpontszám 131 124,0840 76,39402 1,00 260,50 

Rangsor_kérdőív_előfelmérés_érdek-

lődés 
131 122,2595 77,09643 1,50 261,00 

Rangsor_kérdőív_előfelmérés_infor-

mációk használata 131 128,1260 77,59509 1,00 262,00 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelezhetőség 

korlátai 

131 132,4198 77,39499 4,50 252,50 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_összpontszám 131 138,9160 74,58573 2,00 262,00 

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_érdek-

lődés 
131 140,7405 73,25160 1,50 261,00 

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_infor-

mációk használata 131 134,8740 73,72716 6,00 257,00 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlátai 131 130,5802 72,23950 4,50 252,50 
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   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_összpontszám - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_összpontszám 

Negative Ranks 

45(a) 58,02 2611,00 

  Positive Ranks 79(b) 65,05 5139,00 

  Ties 7(c)     

  Total 131     

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_érdek-

lődés - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_érdeklődés 

Negative Ranks 

39(d) 54,45 2123,50 

  Positive Ranks 77(e) 60,55 4662,50 

  Ties 15(f)     

  Total 131     

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_infor-

mációk használata - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_információk hasz-

nálata 

Negative Ranks 

54(g) 56,57 3055,00 

  Positive Ranks 65(h) 62,85 4085,00 

  Ties 
12(i)     

  Total 
131     

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlátai - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelezhetőség 

korlátai 

Negative Ranks 

52(j) 51,72 2689,50 

  Positive Ranks 49(k) 50,23 2461,50 

  Ties 30(l)     

  Total 

131     

 

 

 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_összpontszám - Rang-

sor_kér-

dőív_előfelmérés_összponts

zám 

Rangsor_kér-

dőív_utófelmé-

rés_érdeklődés - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_

érdeklődés 

Rangsor_kér-

dőív_utófelmé-

rés_információk 

használata - Rang-

sor_kér-

dőív_előfelmérés_

információk hasz-

nálata 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlátai - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelezhet

őség korlátai 
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Z -3,152(a) -3,498(a) -1,366(a) -,386(b) 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

,002 ,000 ,172 ,699 

 

 

Kísérleti csoport 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_összpontszám 137 119,9343 74,55063 1,00 264,50 

Rangsor_kérdőív_előfelmérés_érdek-

lődés 
137 119,0657 75,02992 1,00 270,50 

Rangsor_kérdőív_előfelmérés_infor-

mációk használata 137 123,9526 76,29434 2,00 273,50 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelezhetőség 

korlátai 

137 127,8285 74,01357 1,50 258,00 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_összpontszám 137 155,0657 79,99069 2,50 273,50 

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_érdek-

lődés 
137 155,9343 78,87681 2,50 273,00 

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_infor-

mációk használata 137 151,0474 79,73257 1,00 273,50 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlátai 137 147,1715 81,29513 1,50 258,00 

 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_összpontszám - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_összpontszám 

Negative Ranks 

35(a) 52,93 1852,50 

  Positive Ranks 89(b) 66,26 5897,50 

  Ties 13(c)     

  Total 137     

Rangsor_kérdőív_utófelmérés_érdek-

lődés - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_érdeklődés 

Negative Ranks 

33(d) 47,20 1557,50 

  Positive Ranks 86(e) 64,91 5582,50 

  Ties 18(f)     

  Total 137     
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Rangsor_kérdőív_utófelmérés_infor-

mációk használata - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_információk hasz-

nálata 

Negative Ranks 

45(g) 55,04 2477,00 

  Positive Ranks 80(h) 67,47 5398,00 

  Ties 
12(i)     

  Total 
137     

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlátai - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelezhetőség 

korlátai 

Negative Ranks 

39(j) 51,90 2024,00 

  Positive Ranks 68(k) 55,21 3754,00 

  Ties 30(l)     

  Total 

137     

 

 

 

Rangsor_kérdőív_utófel-

mérés_összpontszám - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_összpo

ntszám 

Rangsor_kér-

dőív_utófelmé-

rés_érdeklődés - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelméré

s_érdeklődés 

Rangsor_kér-

dőív_utófelmé-

rés_információk 

használata - 

Rangsor_kér-

dőív_előfelméré

s_információk 

használata 

Rangsor_kérdőív_utófelmé-

rés_előrejelezhetőség korlá-

tai - Rangsor_kér-

dőív_előfelmérés_előrejelez

hetőség korlátai 

Z -5,044(a) -5,337(a) -3,599(a) -2,690(a) 

Asym

p. 

Sig. 

(2-

tailed

) 

,000 ,000 ,000 ,007 

 

 

Wilcoxon próba_9. osztály_feladatlap 

Kontroll csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rangsor_összpontszám_elő 131 123,25573 76,004589 2,000 259,500 

Rangsor_ok-okozat_elő 131 123,6603 72,66319 9,00 238,00 

Rangsor_alkalmazás_elő 131 123,2137 75,53822 3,50 258,00 
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Rangsor_veszély_elő 131 115,7748 64,67464 1,50 235,00 

Rangsor_műszerek_elő 131 144,1145 85,56488 13,50 243,00 

Rangsor_hídfeladat1_elő 131 99,5420 62,86090 37,00 249,50 

Rangsor_híd feladat2_elő 131 115,7748 64,67464 1,50 235,00 

Rangsor_összpontszám_utó 131 139,7443 74,52329 1,00 259,50 

Rangsor_ok-okozat_utó 131 139,3397 75,83011 9,00 259,00 

Rangsor_alkalmazás_utó 131 139,7863 74,07901 3,50 258,00 

Rangsor_veszély_utó 131 147,2252 76,04374 5,50 235,00 

Rangsor_műszerek_utó 131 118,8855 57,14013 13,50 243,00 

Rangsor_hídfeladat1_utó 131 163,4580 67,54415 37,00 249,50 

Rangsor_híd feladat2_utó 131 147,2252 76,04374 5,50 235,00 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_összpontszám_utó - 
Rangsor_összpontszám_elő 

Negative Ranks 
49(a) 52,58 2576,50 

  Positive Ranks 68(b) 63,63 4326,50 

  Ties 14(c)     

  Total 131     

Rangsor_ok-okozat_utó - Rang-
sor_ok-okozat_elő 

Negative Ranks 
40(a) 53,94 2157,50 

  Positive Ranks 64(b) 51,60 3302,50 

  Ties 27(c)     

  Total 131     

Rangsor_alkalmazás_utó - Rang-
sor_alkalmazás_elő 

Negative Ranks 
45(a) 54,69 2461,00 

  Positive Ranks 67(b) 57,72 3867,00 

  Ties 19(c)     

  Total 131     

Rangsor_veszély_utó - Rang-
sor_veszély_elő 

Negative Ranks 
20(a) 40,90 818,00 

  Positive Ranks 59(b) 39,69 2342,00 

  Ties 52(c)     

  Total 
131     

Rangsor_műszerek_utó - Rang-
sor_műszerek_elő 

Negative Ranks 
64(a) 59,01 3776,50 

  Positive Ranks 40(b) 42,09 1683,50 

  Ties 27(c)     

  Total 131     

Rangsor_hídfeladat1_utó - Rang-

sor_hídfeladat1_elő 

Negative Ranks 
12(a) 28,21 338,50 

  Positive Ranks 78(b) 48,16 3756,50 

  Ties 41(c)     

  Total 131     
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Rangsor_híd feladat2_utó - Rang-
sor_híd feladat2_elő 

Negative Ranks 
20(a) 40,90 818,00 

  Positive Ranks 59(b) 39,69 2342,00 

  Ties 52(c)     

  Total 131     

 

 

Rang-

sor_összpontszám_utó 
- Rang-

sor_összpontszám_elő 

Rang-
sor_ok-

oko-
zat_utó - 

Rang-

sor_ok-
oko-

zat_elő 

Rang-
sor_al-

kalmazás
_utó - 
Rang-

sor_al-
kalmazás

_elő 

Rang-
sor_ve-

szély_utó 

- Rang-
sor_ve-

szély_elő 

Rang-
sor_mű-

sze-
rek_utó - 

Rang-

sor_mű-
sze-

rek_elő 

Rang-
sor_híd-

fel-
adat1_utó 
- Rang-

sor_híd-
fel-

adat1_elő 

Rang-
sor_híd 

fel-
adat2_utó 
- Rang-

sor_híd 
fel-

adat2_elő 

Z -2,380(a) -1,859(a) -2,041(a) -3,746(a) -3,402(a) -6,913(a) -3,746(a) 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,017 ,063 ,041 ,000 ,001 ,000 ,000 

 

 

Kísérleti csoport 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Rangsor_összpontszám_elő 
137 104,7445 73,43129 1,00 263,00 

Rangsor_ok-okozat_elő 137 106,7153 67,81988 5,00 256,00 

Rangsor_alkalmazás_elő 137 113,3796 78,75984 1,50 267,50 

Rangsor_veszély_elő 137 113,4197 68,83057 2,00 236,50 

Rangsor_műszerek_elő 137 120,1788 84,84598 15,50 251,50 

Rangsor_hídfeladat1_elő 137 92,9599 60,36787 20,50 245,50 

Rangsor_híd feladat2_elő 
137 113,4197 68,83057 2,00 236,50 

Rangsor_összpontszám_utó 
137 170,2555 70,69487 9,50 273,50 

Rangsor_ok-okozat_utó 137 168,2847 75,18638 22,50 256,00 

Rangsor_alkalmazás_utó 137 161,6204 70,91745 5,00 267,50 

Rangsor_veszély_utó 137 161,5803 76,48559 8,50 236,50 

Rangsor_műszerek_utó 137 154,8212 63,64931 15,50 251,50 

Rangsor_hídfeladat1_utó 137 182,0401 62,84072 20,50 245,50 

Rangsor_híd feladat2_utó 
137 161,5803 76,48559 8,50 236,50 

 

   N Mean Rank Sum of Ranks 

Rangsor_összpontszám_utó - 
Rangsor_összpontszám_elő 

Negative Ranks 
26(a) 29,67 771,50 

  Positive Ranks 103(b) 73,92 7613,50 

  Ties 8(c)     

  Total 137     

Rangsor_ok-okozat_utó - Rang-
sor_ok-okozat_elő 

Negative Ranks 
17(a) 28,94 492,00 

  Positive Ranks 88(b) 57,65 5073,00 

  Ties 32(c)     

  Total 137     

Rangsor_alkalmazás_utó - Rang-

sor_alkalmazás_elő 

Negative Ranks 
26(a) 48,10 1250,50 
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  Positive Ranks 89(b) 60,89 5419,50 

  Ties 22(c)     

  Total 
137     

Rangsor_veszély_utó - Rang-

sor_veszély_elő 

Negative Ranks 
26(a) 35,60 925,50 

  Positive Ranks 74(b) 55,74 4124,50 

  Ties 37(c)     

  Total 
137     

Rangsor_műszerek_utó - Rang-
sor_műszerek_elő 

Negative Ranks 
33(a) 46,26 1526,50 

  Positive Ranks 72(b) 56,09 4038,50 

  Ties 32(c)     

  Total 137     

Rangsor_hídfeladat1_utó - Rang-
sor_hídfeladat1_elő 

Negative Ranks 
2(a) 31,25 62,50 

  Positive Ranks 100(b) 51,91 5190,50 

  Ties 35(c)     

  Total 137     

Rangsor_híd feladat2_utó - Rang-
sor_híd feladat2_elő 

Negative Ranks 
26(d) 35,60 925,50 

  Positive Ranks 74(e) 55,74 4124,50 

  Ties 37(f)     

  Total 137     

 

 

Rang-
sor_összpontszám_utó 

- Rang-
sor_összpontszám_elő 

Rang-
sor_ok-

oko-
zat_utó - 

Rang-
sor_ok-

oko-
zat_elő 

Rang-
sor_al-

kalmazás
_utó - 
Rang-
sor_al-

kalmazás
_elő 

Rang-
sor_ve-

szély_utó 
- Rang-
sor_ve-

szély_elő 

Rang-
sor_mű-

sze-
rek_utó - 

Rang-
sor_mű-

sze-
rek_elő 

Rang-
sor_híd-

fel-
adat1_utó 
- Rang-
sor_híd-

fel-
adat1_elő 

Rang-
sor_híd 

fel-
adat2_utó 
- Rang-
sor_híd 

fel-
adat2_elő 

Z -8,042(a) -7,329(a) -5,819(a) -5,523(a) -4,026(a) -8,599(a) -5,523(a) 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 

. 




