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1. Vezetői összefoglaló 

Az OMAI felkérésére a Teamwork Tanácsadás és Tréning, 2004. májusában kutatást végzett. A 

kutatás célja megvizsgálni azt, hogy a felsőoktatás mennyire készíti elő a jövő pedagógusait az 

iskolákban megfogalmazott környezeti nevelési programok végrehajtására, ezen belül az erdei 

iskola megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására. 

 

A vizsgálat célcsoportja az óvópedagógusok és tanítók természetismeret oktatói, valamint a 

biológia, a földrajz, a kémia, a környezettan, és az irodalom, egyetemeken és főiskolákon 

szakmódszertant tanító oktatói. A vizsgálatban 41 oktatót kérdeztünk meg. 

 

A vizsgálatot egy előre megszerkesztett kérdőív segítségével,. telefonos lekérdezés módszerével 

végeztük el. A válaszokat táblázatban rögzítettük, majd a táblázatokat szöveges és grafikonos 

formában elemeztük. 

 

Az elemzések alapján kitűnik, hogy az erdei iskoláról az oktatók és a hallgatók tájékoztatása 

nem megfelelő. A környezeti nevelés, és ezen belül az erdei iskola hallgatókkal való 

megismertetése a környezettan szakokon és az óvó és tanítóképző intézmények 

természetismeret szakain a leginkább megoldott. A többi fent említett szak esetében a 

képzésnek a környezeti neveléssel kapcsolatos területeit fejleszteni kell. 

 

A hallgatók módszertani felkészítése szakonként rendkívül eltérő, az óvópedagógusok és tanítók 

esetében mondható talán a legjobbnak. Az egyetemeken, az ismeretek átadásához képest, a 

módszertani képzés háttérbe szorul. A tanárképzők, a módszertani felkészítés tekintetében 

átmenetet képeznek az egyetemek és a tanítóképzők között. 

 

Jelen kutatás a tanárképzés környezeti nevelésre való felkészítésének egyik, az oktatói oldalát 

vizsgálta. További vizsgálatokat igényel ugyanezeket a kérdéseket a jelenlegi hallgatók körében 

megvizsgálni, majd a  vizsgálatot a már végzett, iskolában tanító tanárokkal, tanítókkal folytatni 

és végül kiegészíteni az erdei iskolákban már részt vett tanulók vizsgálatával. Ez utóbbi esetben 

egy, erdei iskolában még részt nem vett konrollcsoporttal való összehasonlítást javasoljuk. 

Véleményünk szerint csak a teljes vizsgálat elvégzése esetén kapunk hiteles képet az erdei 

iskola megvalósulásáról és annak hatékonyságáról. 
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3. Bevezetés 

A Környezetvédelmi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium 1999. 06. 05-én 

megállapodásban rögzítette a két tárca által közösen kifejlesztett Környezeti Nevelési 

Koncepcióját (továbbiakban Koncepció). A koncepció tartalmazza a megfogalmazott célokat, az 

együttműködés területeit, kereteit valamint tartalmi elemeit. 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és fogalmak meghatározásának folyamata, 

amelyek segítenek az ember és kultúrája , valamint a biofizikai környezet sokrétű kapcsolatának 

megértéséhez és értékeléséhez szükségek készségek és hozzáállás kifejlesztésében.” (1) 

„A környezeti nevelés célja, hogy erősítse a társadalmi tudatosságot, főleg döntési helyzetekben 

s alapot teremtsen az egyének számára egy felvilágosult és aktív részvételen alapuló magatartás 

kialakítására a környezetvédelemben és a természeti erőforrások ésszerű és előrelátó 

felhasználásában. E célok elérése érdekében a környezeti nevelésnek különösen a következő 

irányelveket kell figyelembe vennie: a környezet az emberiség öröksége; a környezet 

minőségének megőrzése, fenntartása és javítása közös és egyéni kötelesség, az általános emberi 

egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része; a természeti erőforrásokat 

előreláthatóan és ésszerűen szabad csak felhasználni; és minden egyes ember képes hozzájárulni 

a környezet védelméhez.(1) 

„A környezeti nevelésnek az életkori sajátosságoknak megfelelő módon az oktatás minden 

szintjén, valamennyi műveltségterületen meg kell jelennie. A NAT-ban aA műveltségterületek 

oktatásának közös követelményei vonatkozó fejezetének címe környezeti nevelés, ám 

világszerte terjed szélesebb tágabb jelentéssel rendelkező fogalom a fenntarthatóság 

pedagógiája. Ennek központi gondolata a „környezeti polgárrá nevelés, azaz a természeti, az 

épített, a társas-társadalmi környezet fenntarthatósága (és ezen belül a fenntartható fejlődés, a 

fenntartható fogyasztás) érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli 

szokások megtanítása.”(1) 

Az együttműködés területeiként az óvodai nevelést, a közoktatás valamennyi szintjét, a 

szakképzést, a felsőoktatást és a továbbképzést jelölték meg. A Koncepció kiterjed a tanárok és 

a diákok tényleges részvételén alapuló programokra, így kiemelt helyet kapott az ún. Erdei 

Iskola Program. Az erdei iskola többnapos, a szorgalmi időben megvalósuló, a szervező 

intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési, tanulási 

szervezési egység.  

A közoktatási törvény előírja, hogy az iskolák nevelési programjának részeként el kell készíteni 

a környezeti nevelési programot. Ebben helyet kaphat az erdei iskola, amely az ingyenes 

szolgáltatások körébe tartozik, tehát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére 

szervezhető. (2) 

A koncepció egyik célja, hogy az általános iskolás gyerekek tanulmányaik során legalább egy 

alkalommal eljussanak erdei iskolába. Ehhez szükséges, hogy a minél több pedagógus 

rendelkezzen környezeti nevelési ismeretekkel, és legyen képes arra, hogy ismereteit és 

tapasztalatait az erdei iskola program megvalósításában és oktatási, nevelési munkájának más 

területein is hasznosítani tudja.  

A pedagógusok környezeti nevelésre való felkészítésekor két alapvető célcsoportot 

különböztethetünk meg; az egyik csoport a már szakmájukat gyakorló, tanító pedagógusok, a 
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másik a pályára most készülő, felsőoktatási intézményekben tanár szakos hallgatók. Az első 

csoport környezeti nevelésre való felkészítése a pedagógus-továbbképzéseken történik. Ezek 

hatékonyságával foglalkozó tanulmány már elkészült.(3) 

4. Anyagok és módszerek 

4.1. A vizsgálat célja, célcsoportja 

Jelen tanulmány azt vizsgálja, mennyire készíti elő a jövő pedagógusait a felsőoktatás az 

iskolákban megfogalmazott környezeti nevelési programok végrehajtására, ezen belül az erdei 

iskola megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására. 

A vizsgálat célcsoportja óvópedagógus és tanítóképzők természetismeret oktatói valamint a 

biológia, földrajz, kémia, környezettan, irodalom, szakok egyetemeken és főiskolákon 

szakmódszertant tanító oktatói. Azért ezeknek a tantárgyaknak az oktatói a vizsgálat 

célszemélyei, mert készült olyan vizsgálat, amely azt mérte föl, hogy az erdei iskolákban mely 

tantárgyak tanítását tervezik az iskolák. (4) Ez a vizsgálat a legnagyobb arányban a 

célszemélyek által oktatott tantárgyakat nevezte meg. Ezen kívül még az a tanítók oktatói és egy 

pedagógiát tanító oktató került a célszemélyek közé. Ez utóbbi oktatók kiválasztása azzal 

indokolható, hogy a tanítók is vezetnek erdei iskolákat, így fontos vizsgálni az ő felkészítésüket. 

A pedagógiát tanító oktató megkérdezést pedig az indokolja, hogy az erdei iskola nem pusztán 

egy oktatási forma, hanem a nevelési tevékenység terepe is. 

 

4.2. A vizsgálat időtartama, eszköze, módszere 

A vizsgálat elvégzésére egy hónap állt rendelkezésünkre. Ez a hónap sajnálatosan egybeesett a 

felsőoktatási intézményekben megkezdődött vizsgaidőszakkal, ami nagyban nehezítette az 

oktatókkal való kapcsolatfelvételt.  

Ugyancsak nehézséget okozott, hogy nem állt rendelkezésünkre olyan lista, amelyben a 

szakmódszertant tanító oktatók neve és elérhetősége megtalálható lett volna, ezért ezeket 

először fel kellett deríteni. 

A vizsgálat eszközeként egy kérdőív szolgált, amelyet úgy szerkesztettünk meg, hogy legyenek 

benne 

 az oktatók és a hallgatók erdei iskolával kapcsolatos tájékozottsága iránt 

érdeklődő kérdések, 

 a tanult szaktárgy oktatása iránt érdeklődő kérdések, 

 a hallgatók tanári hivatásra való felkészülését, felkészítését célzó kérdések, 

 módszertani kérdések, 
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 az oktatók saját tantárgyának fejlesztését célzó kérdések. 

A célszemélyekkel telefonon keresztül folytattunk beszélgetést, amelynek keretében feltettük a 

kérdőíven szereplő kérdéseket. Válaszaikat a megfelelő kérdés mellett táblázatban rögzítettük. 

A célszemélyek válaszait szakonként csoportosítottuk. Ahol lehetőség volt rá külön 

csoportosítottuk a főiskolán, illetve az egyetemeken tanító oktatók válaszait. Minden oktató 

beleegyezését kértük nevének közlésére, és felajánlottuk annak lehetőségét, hogy átnézze a vele 

készített beszélgetés, írásban rögzített változatát. Egy oktató nem adta hozzájárulását nevének 

közléséhez, három oktató élt a vele készített interjú átnézésének lehetőségével, majd 

beleegyezését adta annak közlésére.
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5. A főiskolai és egyetemi szakmódszertant oktatók válaszai és azok elemzése 

5.1. Biológia szakmódszertant tanító egyetemi oktatók válaszai 

No. kérdések 1 2 3 4 

0. 0. 1. intézmény ELTE TTK Debreceni Egyetem TTK Szegedi Egyetem TTK Pécsi Tudományegyetem 

0. 2. kérdezett személyek Dr. Kriska György Revákné Dr. Markóczi Ibolya Hegyi Andrea Dr. Békeffi Irén 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Biológia-földrajz, kémia, 

környezettan,  

Biológia-földrajz, kémia, 

környezettan, matematika, 

német, angol 

Biológia- bármely szakos 

(környezettan, kémia, 

fizika, matemat., nyelv) 

Biológia-kémia, földrajz, 

környezettan 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Biológia tanítása (ea., 

labor, alapfokú biológiai 

ismeretek) 

Szakmódszertan (előadás, 

gyakorlat) 

Biológia módszertana 

(előadás, gyakorlat) 

Biológia szakmódszertan 

(előadás, gyakorlat) 

2 Hallott-e már az iskolák nevelési 

programjában foglalt környezeti 

nevelési program keretében 

szervezhető erdei iskoláztatásról? 

Természetesen, általam írt 

könyv is megjelent a 

témában 

Igen. A hallgatók 

szakdolgozatot írnak belőle. 

Magánúton hallottam róla. 

Igen az Interneten, 

irodalmazásnál 

bukkantam rá. Az 

egyetemen nem 

hallottam róla. 

Természetesen 

3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató a tanár szakos 

hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Igen a szakmódszertan 

előadáson belül elméleten, 

módszertanon. A 

káposztásmegyeri 

tanösvény anyagát én 

készítettem 

Nincs külön tájékoztatás. A 

biológia tanításán belül 

érintőlegesen szerepel. Az E-

missziótól és a levelező 

hallgatóktól kapunk 

információkat. 

Igen biológia 

szakmódszertanon, 

amikor a környezeti 

nevelés szóba kerül az 

előadáson kb. 10 perc jut 

az erdei iskolára. 

Igen, módszertanon egy órát 

töltünk vele gyakorlaton. 
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4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen módon 

kellene elősegíteni az alaposabb 

megismerését az e.i.-nak? 

Alapvetően igen, de kevés 

a módszertanra jutó 

óraszám, ezért erre is kevés 

jut. Helyszínen lenne jó 

megmutatni. 

Kellene még tájékoztatás, de 

nincs rá idő a módszertan órán. 

Nagyon kevés, mert az 

órakeret is kevés. A 

Csemetéről tudnak, de 

nem vesznek részt benne, 

mert nagyon leterheltek. 

Jó lenne, ha ki is tudnám 

vinni őket, de idő, óraszám 

nincs rá. (a környezettan 

szakosok ki is mennek a 

Mókus Suliba) 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a 

kötelező tanítási gyakorlaton 

kívül leendő szakmájuk 

gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben közreműködés 

stb.) Ha igen, kérem, sorolja fel! 

Ez az egyéntől függ. Aki 

akar, az szakdolgozatot is 

írhat az erdei iskolából. 

Szervezetten nincs. Nincs a 

tantervi hálóban. Az E-

missziósok csináltak ilyet. 

Tudomásom szerint 

nincs. Szakkör tartására 

volt lehetőség, de a 

középiskolákban nincs rá 

fogadókészség.  A 

hallgatóknak lenne kedve 

rá. 

Madarász tábor. Ez nem az 

egyetem által szervezett. 

6 A kötelező tantárgyon belül van-

e terepgyakorlat a hallgatók 

számára? 

Van növény- és 

állatrendszertan, ökológia 

tantárgyakból. 

Szakmódszertanon belül 

tanösvényre tudunk menni, 

és patakvizsgálatot tudunk 

végezni egy-egy napos 

kirándulás erejéig.  

Van. Növényszervezettan, 

állatszervezetten, 

mikrobiológia, környezettan, 

földrajz tárgyakból. 

Van ökológián és 

növényrendszertanon. 

Van. növényrendszertan, 

állatrendszertan, ökológia 

tantárgyakból 

 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

    

1. Terepen való tájékozódás Nem Biológián nem. Nem tudom 

megmondani, de 

valószínű. 

Igen 

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Igen Nem Igen 

3. növényfelismerés, 

határozást 

Igen Igen Nem biztos, hogy terepen 

van. Módszertanon van 

ilyen.  

Ige 

4. Állatfelismerést, határozást Igen Igen Igen 
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5. Életközösségek felismerése Igen Igen Nem tudom. 

Egyedszámlálás, 

statisztikai feldolgozás 

van. Virágzási idő 

megfigyelése. 

Igen 

6. Térképhasználatot Nem Igen. Földrajzon Nem kerül szóba. Igen 

7. Tájhasználatot Nem Érintőlegesen. Nem 

8. Tájtörténetet Nem Nem 

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

Nem Múzeumlátogatás van. Nem 

10. Helytörténetet  Nem Nem 

8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Készítenek, és multimédiás 

anyagokat készítenek 

belőle. 

Videofelvételt, fotókat 

készítenek, a szakdolgozathoz, 

tanítási anyagokhoz 

felhasználják. Nem kötelező. 

Nem tanulják. Régen volt 

oktatástechnológián. 

Nincs kötelező jelleggel. 

Módszertanon nincs idő 

rá. 

Rajzolnak, fotóznak, 

madárhangokat vesznek 

magnóra. 

9. Tanulják-e, esetleg a 

használatban kipróbálják-e az 

alábbi módszereket? 

    

1. Projektmódszer Előadáson hallanak róla. 

Részleteiben van ilyen, pl. 

a patakvizsgálaton Több 

szakdolgozatban szerepel.  

Igen részletesen. Csinálják is; 

tantervkészítés, tantárgyi 

követelmények, mindennapi 

életből a tananyaghoz példákat 

keresni, és azokat kidolgozni. 

Egy óra előadást szánunk 

rá. Gyakorlaton projectet 

dolgoznak ki és 

bemutatják 

Nem  
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 2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Csoportmunka van, 

pedagógia jellegű részével 

nem foglalkoznak. Ezt a 

pedagógia tanszéken 

csinálják. 

Laborgyakorlaton próbálják ki, 

ott párosával, kis csoporton 

dolgoznak. 

Gyakorlaton egyéni, 

páros munka van. 

Igen. Mikrotanításon 

egymást tanítják  

3. Csoportmunka szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés Ötödévben 

konfliktuskezelést 

tanulnak a gyakorlati 

tanítási tapasztalat 

alapján. 

6. Értékelés csoporton belül Frontálisan értékelnek. 

7. Szituációs játékok Elméletben ismerik, 

gyakorlatban nem 

próbálják ki. 

Igen, készíteni kell ilyen 

játékokat. Be kell adni, ez a 

gyakorlati jegy részét képezi. 

Előadáson és gyakorlaton 

is hallanak róla. Ki is 

próbálják, pl. ő a 

mitokondrium, vagy ő az 

őz. 

Nem csinálják. Jövőre nő a 

gyakorlati órák száma, 

akkor fogjuk csinálni. 

10 Ön szerint a hallgatók az 

egyetem és a főiskola elvégzése 

után képesek lesznek-e a tanultak 

alapján képesek lesznek-e olyan 

többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, 

mint az erdei iskoláztatás? 

Egyedül nem lennének 

képesek, de szakmai és 

módszertani alapok 

birtokában egy e. i-t 

szervező csapatnak hasznos 

tagjai lehetnek. Az e. i. 

Szervezési részéhez kellene 

információkat gyűjteni, de 

erre az iskolák már 

felkészültek. 

Attól függ, hogy van-e 

helyismeretük ahhoz az erdei 

iskolához. Előbb oda kellene 

mennie tapasztalatot szerezni. 

Kész programra könnyebb 

felkészülniük. 

Van, aki képes lenne rá 

kb. a hallgatók fele. 

Konzervatív oktatási 

stílus van a fejükben, és 

ezt is fogadják el. A 

szakvezető tanárok is 

ellenállnak az az új 

munkaformákkal 

szemben. 

Igen szakmailag, 

módszertanilag biztosan, 

szervezésileg nem biztos, 

mert erre nem kapnak 

felkészítést. 
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11 Mondjon három olyan dolgot, 

amellyel saját tantárgyainak 

oktatását akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

A terepi anyagok 

feldolgozását segítő 

eszközpark kifejlesztése a 

mikroszkóptól a 

számítógépekig, 

amelyekkel 

videofelvételeket, CD-

romokat készíthetnek. Ilyen 

oktatócsomagokat 

készítünk és a 

Káposztásmegyerit 

szétküldtük az országban. 

Sokaknak tetszett.  

Az oktatás gyakorlati 

részének erősítése: 

tereptani vizsgálatok, 

mikroszkópos gyakorlatok 

arányának növelése. 

Az aktualitások bevonása a 

tananyagba. 2003 Nat-hoz 

valóalkalmazkodás. 

Hallgatók kreativitásának 

fejlesztése, projectek 

kidolgozása, több önálló 

munka. 

Kutatás módszertana, gyerekek 

probléma megoldásának 

fejlesztése. 

Power point alkalmazása, 

de ehhez a számítógépes 

háttér hiányzik.  A 

projector elérhetetlen. 

Drogprevenció nagyobb 

hangsúlyt kapjon a 

környezeti nevelésen 

belül. 

Biológia története több 

legyen. 

A tanítási gyakorlatot 

megnövelném. Az 

egyetem le akarja 

csökkenteni 15-ről 10-re, 

mert sok a hallgató. 

A különböző módszerek 

gyakorlására több időjusson. 

(project, szituációs játék) 

Többet jussunk ki terepre. 

Több legyen a kötelező 

iskolai gyakorlat 30-40 

óra/év. 

 

12 Ezek közül melyek azok, ami Ön 

szerint az erdei iskoláztatásra 

való felkészítéssel 

kapcsolatosak?  

Az oktatás gyakorlati 

részének erősítése.  

A kreativitás fejlesztése, 

problémamegoldás fejlesztése. 

Több időt fordítsunk a 

környezeti nevelésre. 

Több alkalma legyen a 

hallgatóknak gyerekekkel 

foglalkozni. Az egyhetes 

kötelező gyakorlat 

visszaállítása. 

Módszertan és a terepi 

gyakorlat idejének növelése. 
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13. Milyen javaslata van a tanító és 

tanárképzés és az erdei 

iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

A kiadványokat 

színvonalasabbá kell tenni. 

Amik vannak csúnyák, nem 

tartalmaznak színes képet, 

olvashatatlanok. A 

multimédiás CD-romok 

módszertanilag nem jók, 

sok szakmai hibát 

tartalmaznak. Módszertani 

lektorálást igényelnének. 

A hallgatók vehessenek részt 

erdei iskolában, ahol 

megnézni, részt venni lehet. 

Plusz órában az egyetemen 

foglalkozhatnánk vele, ahol 

szakember vezeti be a 

hallgatókat az erdei iskolába. 

Infrastruktúra javítása. 

Az általános iskolai 

tanárok számára 

továbbképzés tartása, de 

ne a hagyományos, 

hanem gyakorlati jellegű 

legyen. 

Minden tanár szakos 

hallgatót el kellene vinni 

erdei iskolába. 

Minden tanár szakos 

hallgatónak kellene 

természetvédelmet és 

környezetvédelmet tanulni, 

mert a gyakorló tanárnak be 

kell építenie a tantervbe. 
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5.2. Biológia szakmódszertant tanító főiskolai oktatók válaszai 

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Szegedi Egyetem 

JGYTFK 

Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola 

Eszterházy 

KárolyTanárképző 

Főiskola 

Nyíregyházi Főiskola ELTE Tanárképző 

Főiskola 

0. 2 kérdezett személyek Fűzné Koszó Mária 

  

Horváth Miklós Marsal Zoltán Dobróné Tóth Márta Szombatiné Kovács 

Margit 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Biológia-bármely 

tantárgy 

Biológia –

(környezettan, kémia, 

földrajz, testnevelés) 

Többszöri 

megkeresés, 

üzenethagyás, 

időpont-egyeztetés 

ellenére sem tudtam 

vele interjút 

készíteni 

Biológia- 

környezetvédelem, 

fizika, szociológia, 

földrajz, testnev., kémia, 

szám.technika 

Biológia –földrajz, 

kémia, fizika, 

matematika, 

szám.technika, 

ökológia 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Biológia szakmódszertan Biológia módszertana 

Növényszervezettan 

(ea., gyakorlat)  

 Biológia 

szakmódszertan, 

mikrobiológia, 

növényélettan 

Biológia módszertana, 

növényföldrajz, 

ökológia 

2 Hallott-e már az iskolák 

nevelési programjában foglalt 

környezeti nevelési program 

keretében szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Igen.  Igen, magam is 

résztvevője vagyok 

egy teamnek, 

amelyprogramot 

készít a Felsőtárkány 

Park Hotelben 

létesült Táltos Erdei 

Iskolának. 

 természetesen Igen, ezt tanítom 

módszertan előadáson 

2x2 órában.  
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3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató a tanár szakos 

hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Szakmódszertanon féléves 

tárgyból két órát töltünk 

vele (egy óra elmélet, 

másik órát kint töltjük a 

ligetben) Nyári 

terepgyakorlatot erdei 

iskolában töltik a 

hallgatót. 

Hivatalosan nincs, de 

a hallgatókat bevonják 

a Táltos erdei iskola 

munkájába. 

Évfolyamonként egy-

két hallgatót érint, 

mert csak ők 

érdeklődnek iránta. 

 Igen. Létezik nem 

kötelező erdei iskolai 

gyakorlat a 

gyakorlóiskolában. A 

gyakorlóiskola ösztönzi 

rá a hallgatókat, 

mondhatjuk majdnem 

kötelező. 

Biológia módszertan 

előadáson egy órát 

szánunk az erdei 

iskolára. 

Biológia módszertanon 

előadást hallanak róla. 

Gyakorlaton a 

kötelezően választható 

témák között van az 

erdei iskola. 

A hallgatók a tanári 

képesítőt az erdei 

iskolából írhatják. 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen módon 

kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az 

E.I-nak? 

A nem biológia szakosok 

számára nem elegendő. A 

bölcsészek, ének szakosok 

számára majdnem 

semmilyen. 

Nem. Meg kellene 

mutatni nekik, hogy a 

gyakorlatban mit 

jelent az erdei iskola. 

Tömbösített óra 

formájában, a 

helyszínen mutattam 

meg az erdei iskolát a 

hallgatóknak 30 

hallgatóból 6-7 jött el. 

Évfolyamonként egy-

két hallgatót érint, 

mert csak ők 

érdeklődnek iránta. 

 Elméletben elegendő 

ahhoz, hogy tudjanak 

róla, de ahhoz hogy 

csinálják nem elég. A 

módszertan óraszámát 

meg kellene növelni, 

hogy gyakorlatban is 

bemutathassuk. 

Igen. A 

gyakorlóiskolákban a 

hallgatók önkéntes 

alapon részt vehetnek 

erdei iskolában. 
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5 Van-e alkalma a hallgatóknak 

a kötelező tanítási gyakorlaton 

kívül leendő szakmájuk 

gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben közreműködés 

stb.) Ha igen kérem, sorolja 

fel! 

A Biológus kar oktatóinak 

80%-a aktív civil 

szervezetekben. A 

hallgatókat is viszik 

táborba, 

tanártovábbképzéseket is 

bonyolítanak. A hallgatók 

szívesen mennek.  

Életfa Egyesületnél, 

Bükki Nemzeti 

Parkban a Madártani 

Egyesület 

madárgyűrűzés, 

Alkalom lenne rá, de a 

részvétel a hallgató 

lelkesedésétől függ. 

 Nincs lehetőség. Zoo 

iskolába járnak a 

hallgatók, de ez is kevés 

lehetőséget ad a 

hallgatóknak.  

Kb. egyhatoduk vesz 

részt erdei iskolában 

táboroztatásban. Nem 

nagyon jutnak el a 

tanszékre az 

informácók, pedig 

lenne érdeklődés a 

hallgatók részéről. 

6 A kötelező tantárgyon belül 

van-e terepgyakorlat a 

hallgatók számára? Mely 

tantárgyon belül? 

Van. Növényrendszertan, 

állatrendszertan, 

környezetbiológia 

terepgyakorlat minden 

évben egy hét.  

Oktatóközpont, erdei 

iskola, Természettud. 

Múzeum, vadaspark 

minden biológusnak 

kötelező.  

Van. A növénytanosok 

az állattannal együtt 

tartják 

 Van. 

Állatrendszertanon, 

növényrendszertan és 

szünbiológián belül. 

Van, 

növényrendszertanon 1 

hét, másodéven, 

állatrendszertanon 1 

hét, harmadéven 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

    Komplexebb, mert 

biológia-földrajz 

szakos vezeti 

1. Terepen való tájékozódás Igen Igen  Igen Igen 

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Igen. Zseblaborral 

módszertan órán végzik. 

Környezettudományi 

tanszéken van ilyen 

 Nem tudok róla Igen 

3. növényfelismerés, 

határozást 

Igen Igen  Igen Igen 

4. Állatfelismerést, 

határozást 

igen Igen  Igen Igen 
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5. Életközösségek 

felismerése 

Igen Ökológia gyakorlaton 

a teremben van ilyen 

(Csapdázás, 

madárgyűrűzés van a 

terepgyakorlaton) 

 Igen Igen 

6. Térképhasználatot Igen Igen  Nem Igen 

7. Tájhasználatot  Érintőlegesen  Igen Igen 

8. Tájtörténetet Bugaci füzetsorozatban 

külön fejezet szól erről. 

Őshonos fajták 

megismerése, köcsögduda 

készítés, sípot faragnak, 

zenélnek. 

Érintőlegesen  Igen Igen 

9. Tájhasználathoz 

kapcsolódó népszokásokat 

Választható 4 napos 

terepgyakorlaton, a 

határon túlélőkkel 

való ismerkedéskor 

van ilyen. 

Itthoni 

terepgyakorlatokon 

nem nagyon 

 Igen Igen 

10. Helytörténetet  Választható 4 napos 

terepgyakorlaton, a 

határon túlélőkkel 

való ismerkedéskor 

van ilyen. Itthoni 

terepgyakorlatokon 

nem nagyon 

 igen Igen 
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8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során 

látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Posztert készítenek a 

látottakból 

Csoportmunkában készítik 

el. 

Terepgyakorlat 

jegyzőkönyvéhez 

mellékelik a 

fényképeket. Ez a 

szigorlat feltétele. 

 Igen. Módszertanon 

belül én nagy súlyt 

fektetek a rajzolásra. 

Másik szakom rajz. 

Növénygyűjteményt 

készítenek. 

Állatrendszertanon be 

kell adni 50 db-os 

diagyűjteményt. Ez a 

gyakorlati jegy feltétele. 

Fotóznak, 

növénygyűjteményt 

készítenek, kiállítást 

csinálnak belőle, 

módszertanon ezeket 

felhasználják. 

9. Tanulják-e, esetleg a 

használatban kipróbálják-e az 

alábbi módszereket? 

     

1. Projektmódszer Gyakorlaton is, elméleten 

is. Zöld utipakkot kell 

csinálni. Egy project 

elkészítése feltétele 

gyakorlati jegynek. Ki is 

próbálják mikrotanításon. 

Elméletben a 

módszertanon van 

ilyen. A hallgatók 

részt vesznek a 

terepgyakorlat 

megszervezésében, 

ami felfogható 

projektnek. 

 Igen, de csak 

elméletben, 

gyakorlatban nem 

próbálják ki. 

Igen, ki is próbálják 

Hollandokkal, 

Nagykőrösiekkel 

együtt fejlesztettek ki 

módszert 

2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Igen, pl. a 

poszterkészítésnél is így 

dolgoznak. 

Módszertanon van 

 

 Igen gyakorlatban is 

kipróbálják 

Igen, ki is próbálják 

 

3. Csoportmunka szerezése  
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 4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

     

5. Konfliktuskezelés  

6. Értékelés csoporton belül  

    7. Szituációs játékok Igen  Nem igazán, ha spontán 

kialakul, akkor 

feldolgozzuk. 

Rengeteget 

foglalkozunk vele, 

szakdolgozatokban is 

szerepel. 

Gyakorlótanításokon is 

használják. A 

szakvezető tanárok jól 

fogadják, mert őket is 

felkészítik az új 

módszerekre 

továbbképzéseken. 

Napi kapcsolat van a 

vezető tanárok és a 

módszertan között. 

10 Ön szerint a hallgatók az 

egyetem és a főiskola 

elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak alapján 

képesek lesznek-e olyan 

többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, 

mint az erdei iskoláztatás? 

Akik gyakorlatban is 

csinálták, azok igen, de 

akik nem gyakorolták, 

azok nem. 

Igen, van rá példa, 

hogy már végzett 

hallgató csinált ilyet. 

A hallgató 

lelkesedésétől függ. 

 Szerintem nem lennének 

képesek, mert a 

gyakorlati képzés ehhez 

kevés. 

Igen, biztos vagyok 

benne. 
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11 Mondjon három olyan dolgot, 

amellyel saját tantárgyainak 

oktatását akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

Gyakorlati képzéshez 

szükséges eszközök 

mennyiségének növelése, 

karbantartása. 

Minden tanár szakosnak 

legyen alkalma 

megismerkedni a 

terepmódszerekkel. 

Tereporientált oktatás: 

több legyen a terepen 

végzett munka, jobban 

megismerjék az 

élővilágot. 

Audiovizuális 

anyagok 

használatának 

növelése az oktatásban 

az élővilág 

megismerése céljából 

A hallgatókat 

megismertetni a 

tanórán kívüli 

tevékenységekkel, így 

az erdei iskolával. 

 A szakmódszertan 

óraszámának emelése, 

ami lehetőséget adna, 

arra, hogy a hospitálás, 

a gyakorló tanítás 

óraszámát növeljük és a 

hallgatók erdei 

iskolában is részt 

vehessenek. 

Oktatástechnikai 

eszközök fejlesztése; 

számítógép használatot 

nem tudom oktatni, 

mert nem 

rendelkezünk 

számítógéppel.  Jó 

lenne holland mintára 

egy saját, módszertani 

dokumentációs 

központ, ahol a 

hallgatók megtalálják a 

szakfolyóiratokat, 

szakdolgozatokat, 

számítógépes 

hozzáférés van.  

Társtanszékekkel 

közösen szervezni 

erdei iskolát, és együtt 

lebonyolítani, mint 

szakmódszertani 

gyakorlat. 

Terepgyakorlat, terepi 

munka növelése, hogy 

alkalma nyíljon a 

hallgatónak terepen 

kísérletezni, verset 

hallgatni  
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12 Ezek közül melyek azok, ami 

Ön szerint az erdei 

iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

Mindegyik. Mindhárom az előbb 

említettek közül. 

 Az előbb említett 

óraszámemelés 

gyakorlatközpontúság. 

Mindhárom 

13. Milyen javaslata van a 

tanárképzés és az erdei 

iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

A terepgyakorlat 

buszköltségére anyagi 

forrás megteremtése. 

Pedagógia mesterség 

modulba kötelezően 

kerüljön be az erdei iskola, 

illetve a terepi módszerek 

tanítása. 

A kredit rendszerbe 

beilleszteni az erdei 

iskolát, mint 

kötelezően választható 

speciál kollégiumot. 

 A biológia tanár szak 

feltételrendszerébe be 

kellene venni a kötelező 

erdei iskolai 

gyakorlatot, ami a 

szakmódszertanhoz 

kapcsolódna. 

A módszertani 

terepgyakorlatot, erdei 

iskolát nem lehet a 

kötelező 

terepgyakorlat terhére 

lebonyolítani Forrást 

kell rá teremteni, és 

időt kell rá adni. 
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5.3. A főiskolák és egyetemek biológia szakmódszertant tanító 
oktatóival készített interjúk elemzése 

A biológia tantárgy sokféle tantárggyal párosítva tanulható az egyetemeken, főiskolákon. A 

megkérdezett, biológia módszertant tanító oktatók közül, főleg a főiskolákon, többen más tárgyakat 

is tanítanak. 

A négy megkérdezett egyetemi oktató közül ketten, mélyebben tudnak az erdei iskoláról, ketten 

magánúton, interneten, szakirodalmazáskor szereztek róla tudomást. Mindegyik oktató arról 

számolt be, hogy szakmódszertan előadáson szót ejt az erdei iskoláról. Tíz perctől egy óráig terjedő 

időt szánnak e témakörre. A tájékoztatást minden oktató kevésnek tartja, de a módszertanórák kis 

száma miatt nem gondolja, hogy többre lenne lehetőség. Ketten is megemlítették, hogy jó lenne a 

helyszínen megmutatni a hallgatóknak az erdei iskolát. 

A főiskolákon más a helyzet. Ott minden oktató eléggé jól tájékozott a témában. A hallgatók mind 

elméleti, mind gyakorlati képzést kapnak az erdei iskoláról, tehát a helyszínen is van alkalmuk 

megnézni az erdei iskolát. Az intézményi tájékoztatást itt sem tartják elegendőnek az oktatók. 

Külön megemlítették, hogy a nem biológia szakosok nem sokat hallanak erről a témáról. Néhányan 

panaszkodtak a hallgatók érdektelenségére. 

Az egyetemeken kevésbé, a főiskolákon sokkal inkább van lehetőség arra, hogy a hallgatók 

táborokban, gyerekek közelében töltsenek időt leendő hivatásukra való felkészülésük céljából. A 

tanárképzők oktatóinak sokkal inkább van kapcsolatuk civil szervezetekkel, ebből következik, hogy 

az érdeklődő hallgatók a főiskolákon könnyebben jutnak gyerekek körében töltött, felkészülési 

lehetőségekhez. 

Minden megkérdezett intézményben több tantárgy keretén belül is van terepgyakorlat. Két 

intézmény a módszertanon belül is fontosnak tartja, hogy terepre vigye a hallgatókat. 

A terepgyakorlatok alkalmával a tanárképző intézmények inkább törekednek arra, hogy a 

terepgyakorlat minél sokoldalúbb legyen. Az egyetemek terepgyakorlatai a szűk szakterületre 

koncentrálnak 

A terepgyakorlat során látott és megélt élmények megörökítése, mindkét képzési 

intézményformában általánosnak tekinthető. Örvendetes, hogy egy-két oktató még nagy súlyt fektet 

a fényképezésen kívül a rajzolásra is. Van, ahol a hallgatóknak kötelező növény diagyűjteményt 

készíteni és van olyan oktató, aki szívügyének tekinti a terepgyakorlaton készített 

videofelvételekből multimédiás anyagok készítését. 

A projectmódszer alkalmazását firtató kérdésre nyolc közül öten válaszoltak úgy, hogy a 

hallgatóknak van alkalma megismerkedni a projectmódszerrel, és gyakorlatban is készíteniük kell 

projectet. Az egyetemeken négy közül három, a főiskolákon négy közül kettő számolt be erről. 

A kiscsoportos tevékenységek a főiskolák szinte mindegyikében megtalálhatók, az egyetemi 

oktatásban nem jellemzőek, ott még a frontális munka, illetve a mikrotanítás a legtöbbször 

alkalmazott módszer. 

A szituációs játékok tanításban való alkalmazása itt is vegyes képet mutat. Van, ahol már 

megemlítik, de nem mutatják be a gyakorlatban, és van, ahol kipróbálják, részletesen tanítják. A 

vezetőtanárok tanítási gyakorlaton való alkalmazással szembeni ellenérzését az egyik oktató úgy 

próbálta megtörni, hogy nekik is tartott továbbképzéseket, ahol a gyakorlatban bemutatta, 

megkedveltette ezt a módszert. 

 

Az egyetemi oktatók véleménye szerint a hallgatók szakmai és módszertani háttere biztosított 

ahhoz, hogy erdei iskolában észt vegyenek. Bár egy oktató véleménye szerint a fejükben a 

konzervatív tanítási módszerek gyökereztek meg, ezért nehéz lenne váltani. Többnyire 
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egyetértettek abban, hogy a hallgatóknak először tapasztalatot kellene szerezni egy erdei iskolában, 

és aztán a gyakorlatban kipróbálni. Az is felmerült, hogy az ország területén levő erdei iskolák 

más- más adottságokkal rendelkeznek (Alföld homokos vidéke, Bükk-hegység, Kis-Balaton), ezért 

a helyismeret nélkülözhetetlen egy erdei iskola szervezésénél. Itt is előkerült a hallgatók 

szervezésben való járatlansága. 

A tanárképzők oktatói közül már többen kételkedtek abban, hogy hallgatóik képesek lennének 

szervezni, vezetni erdei iskolát. Aki maga is részt vett már, szervezett erdei iskolát, az tudja, milyen 

sok nehézséggel jár ennek a megszervezése. Ezért érzi, hogy a hallgatóknak csak akkor van elég 

muníciójuk ennek a lebonyolítására, ha maguk már részesei voltak már erdei iskolának. Egy oktató 

említette, hogy volt tanítványai közül van már, aki részt vesz erdei iskolában. 

A saját tantárgy fejlesztését célzó javaslatok között szerepel 

 a gyakorlatra szánt idő valamint, a szakmódszertan óraszámának növelése. 

 a terepen végzett tevékenységek, terepi módszerek helyének megtalálása és az 

arra szánt idő, valamint a terepre való kijutás anyagi feltételeinek megteremtése. 

 az oktatástechnikai feltételek megteremtése, nagyobb mértékű bevonása az 

oktatásba 

 összefogás a társtanszékekkel a hatékonyabb terepgyakorlat, esetleg közösen 

szervezett erdei iskola megteremtése céljából. 

Szinte minden oktató, a felsőoktatás és az erdei iskola kapcsolatának javítását elemző kérdésnél 

javasolta, hogy teremtsék meg a feltételeit annak, hogy a hallgatók részt vehessenek erdei 

iskolában. 

Ennél a kérdésnél említette meg az egyik oktató, hogy a kiadványok színvonalát javítani kellene, 

mind a kiadványok kiállítását, képi anyagát tekintve, mind szakmailag, módszertanilag. 

Sok tanár panaszkodott, hogy az egyetemekre, főiskolákra felvett hallgatók általános műveltsége, 

tájékozottsága évről évre csökken, alapvető készségeik, képességeik hiányoznak. A felsőoktatásnak 

először a közoktatás hiányosságait kell pótolni. 

 

 

5.3.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva, 
főiskolák és egyetemek biológia szakmódszertant tanító 
oktatóinak beszámolói alapján a következő jellemzők, ragadhatók 
meg. 

 

 A biológia szakmódszertant tanító oktatók is tudnak az erdei iskoláról. Az egyetemi oktatók 

inkább magánúton, a főiskolai oktatók a gyakorlatból szereztek tudomást az erdei iskoláról. 

 Az oktatók a hallgatókat szakmódszertan órán tájékoztatják, de ezt a tájékoztatást majdnem 

minden oktató kevésnek tartja, de a módszertanra szánt időkeretek miatt ez nem növelhető. 

 Főként a főiskolákon van lehetősége a hallgatóknak az erdei iskolát gyakorlatban is 

megtekinteni. 

 A hallgatóknak, a főiskolákon van több lehetősége a leendő hivatásuk gyakorlására. 

 A módszertani felkészítésben még mindig a konzervatív módszerek dominálnak, de – főleg a 

főiskolákon - az újabb az aktív befogadást ösztönző módszerek is teret kapnak. 
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 Mindkét fajta tanárképző intézmény szervez terepgyakorlatot, de az egyetemek 

terepgyakorlatai inkább a szűk szakmára, a főiskolák a komplexebb megismerésre fektetik a 

hangsúly. 

 Az oktatók szinte mindegyike a gyakorlásra, gyakorlatra szánt időt, lehetőséget hiányolja a 

képzésből. 

 

5.3.2. A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő 
következtetések adódnak  

 A kétféle tanárképzés megszűnésével az alapképzés ideje alatt is, több időt és tágabb teret 

kellene biztosítani arra, hogy a hallgatók a gyakorlóiskolákban megismerkedjenek az iskola 

életével, gyakorlatot szerezzenek gyerekekkel való foglalkozásban, foglalkoztatásban, 

konfliktuskezelésben, és ehhez megfelelő pedagógiai és pszichológiai alapot, tréningszerű 

képzést kapjanak. 

 A biológus hallgatók számára a főiskola és az egyetem megfelelő mennyiségű tudományos 

ismeretet ad, de a képzésen belül kevés idő jut az ismeretek átadására vonatkozó módszertanra. 

Ennek arányát feltétlenül növelni kell a képzésen belül. 

 A terepi munka, terepi ismeretszerzés a teljes képzési időhöz viszonyított rendkívül alacsony és 

nem eléggé hatékony. A társtanszékekkel összefogva még ez a kevés alakalom is jobban 

kihasználható lenne egy összetettebb terepgyakorlat, terepi munka megszervezésére, ezzel 

jobban használná egy holisztikusabb környezeti szemlélet kialakítását. 

 Itt is megemlíthető, hogy fontos lenne a társtanszékekkel együttműködésben egy 

természetismeret tantárgy kimunkálása, ami a biológus hallgatók szélesebb tájékozottságát, a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos mélyebb ismereteit segíthetné elő. 
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5.4. Földrajz szakmódszertant egyetemi oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 

0. 0. 1 intézmény Debreceni Egyetem TTK Szegedi Egyetem TTK Pécsi Tudományegyetem 

0. 2 kérdezett személyek Dr. Teterics Károly Dr. M.Dr. Tóthné Farsang Andrea Császár Zsuzsanna 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos hallgatókat 

tanít? 

Földrajz- bármely Földrajz- bármely Földrajz-biológia, környezettan, 

egyszakos földrajztanár 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Földrajz szakmódszertan 

(ea., szeminárium, konzultáció) 

EU ismeretek, 

Népesség településföldrajz 

Földrajz módszertan (előa., gyak., 

szeminárium, mikrotan., hospitálás, 

óra-előkészítés) talajtan, 

talajvédelem 

Szakmódszertan, Balkán 

tanulmányok (kötelezően 

választható tárgy 

2 Hallott-e már az iskolák nevelési 

programjában foglalt környezeti nevelési 

program keretében szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Igen, véletlenszerűen, mert a 

Hortobágyi Erdei Isk. és a Vajda 

Péter Gimn. együttműködésében 

szervezett erdei iskolának labor 

felszerelést adtam kölcsön. 

Erdei isk-i vezetők 

továbbképzésében eladást 

tartottam Gyulán 

Persze, szakdolgozóm volt belőle. Igen, középiskolai tanár, szakértő és 

szaktanácsadó is voltam. Egyik 

hallgató ebből írt szakdolgozatot. 

3 Van-e az intézményükben tájékoztató a 

tanár szakos hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen tantárgyon 

belül? 

Nem tudok róla. A környezettan 

tanár szakos hallgatóknak 

valószínűleg van. 

Földrajz módszertanon, mint az 

iskolán kívüli elfoglaltságok szóba 

kerül 

Nincs aki, tájékoztassa őket. A 

tanórán kívüli elfoglaltságok között 

én megemlítem,  

A tantervben nincs benne, még a 

tanórán kívüli elfoglaltságok között 

sem. 
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4 Elegendőnek tartja-e a tájékoztatást? 

Milyen módon kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az E. I-nak? 

Nem, kevés. Szükséges lenne. Nem tudom eldönteni, mert mi 

középiskolás tanárokat képzünk és 

az e. i. az általános iskolában van. 

Interdiszciplináris tudást kíván az 

erdei iskola. Az egyetem önállósága 

miatt nincs a tantervben, mivel 

általános kompetenciákat 

központilag elő lehet írni, de 

konkrétumokat nem. Azt az egyetem 

írja elő. 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a kötelező 

tanítási gyakorlaton kívül leendő 

szakmájuk gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben közreműködés stb.) Ha 

igen, kérem, sorolja fel! 

Neveléstudományi tanszék 

koordinálja. Mikrotanítások a helyi 

iskolákban. Más nincs. 

Nem jellemző. Igény sincs a 

hallgatók részéről. 

A kötelező gyakorlaton az iskola 

életében kötelező részt venni. A 

diplomának nem feltétele az ezen 

kívül gyerekkel töltött idő. 

6 A kötelező tantárgyon belül van-e 

terepgyakorlat a hallgatók számára? 

Földrajon belül egy évben egy hét. 

Öt év alatt 20-22 nap. 

Van minden nyáron másodévtől. 

Földtan, meteorológis, talajtan, 

növényismeret. 

Igen a szaktudományokhoz 

kapcsolódóan (Magyarország 

földrajza, Dínári-hegység stb.) 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat keretében    

1. Terepen való tájékozódás Igen igen Igen 

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Igen Igen Igen 

3. Növényfelismerést, határozást Tájföldrajz keretében Igen Biogeografián tanulnak róla 

4. Állatfelismerést, határozást Nem biztos Igen 

5. Életközösségek felismerése Nem biztos Nem Nem tudom 

6. Térképhasználatot Térképezést és GPS-t is tanulnak igen Igen 

7. Tájhasználatot Igen Terepgyak-on és Környezeti 

földrajzon igen. 

Tanulják, de terepen nem tudom, 

hogy csinálják-e. Egyedi tájakra 
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8. Tájtörténetet Igen Terepgyak-on nem de Környezeti és 

történeti földrajzon igen. 

mennek, és amit addig tanultak arra 

vonatkoztatják. 

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

Érintőlegesen Nem Nem tudom, én a Balkáni 

terepgyakorlaton csinálom. 

10. Helytörténetet  Érintőlegesen Nem 

8 Tanulják-e érzékszerveken keresztül 

megragadni a terepgyakorlat során 

látottakat, észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Népesség és település-földrajzi 

gyakorlatok során grafikon, 

térképrajzolás. GIS, fényképezés 

Fotóznak, de nem kötelező. A 

tanárjelölteknél preferálják a 

diagyűjtemény készítését. 

Elméletben tanulják. A választható 

tárgyak között van ilyen. 

9. Tanulják-e, esetleg a használatban 

kipróbálják-e az alábbi módszereket? 

   

1. Projektmódszer Nem Elméletben tanulják, példákat 

mutatok be Németországban 

projecthetet láttam, ezt propagálom 

a hallgatóknak 

Elméletben tanulják. 

2. Csoportszerepek és kommunikáció 

kialakítása 

Igen Igen elméletben és gyakorlaton is. 

Mikrotanításon kipróbálják 

Csoportmódszerekkel 

megismerkednek és a gyakorlaton 

így dolgoznak.  
3. Csoportmunka szerezése Igen 

4. Csoportmunkán alapuló vizsgálatok 

lebonyolítása 

Igen 

5. Konfliktuskezelés Igen 

6. Értékelés csoporton belül Igen 

7. Szituációs játékok Nem jellemző. Mikrotanítással 

kiváltható. 

Neveléstudományi Tanszéken van, 

hatékonysága nem jó. 

Igen elméletben és gyakorlaton is. 

Mikrotanításon kipróbálják 

Játékos feladatokat modellezünk, 

ritkán 
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10 Ön szerint a hallgatók az egyetem és a 

főiskola elvégzése után képesek lesznek-

e a tanultak alapján képesek lesznek-e 

olyan többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, mint az 

erdei iskoláztatás? 

Elvileg igen Igen Igen képes lesz rá. Akik most 

csinálják, azok sem kaptak külön 

képzést rá.  

11 Mondjon három olyan dolgot, amellyel 

saját tantárgyainak oktatását akarja 

fejleszteni az elkövetkezendő 5 évben? 

 

Pedagógiai értékelés elméletét 

kellene fejleszteni: pl. az 

esszékérdés javításának 

módszertana 

Iskolai tanítási gyakorlat nagyobb 

hányadát tegye ki a képzésnek. 15 

óra helyett 30 óra kellene 

Szakmai képzés magasabb 

színvonalúvá tétele: pl. EU 

ismeretek 

E-learning, 

önálló problémamegoldás, önálló 

kutatásra való készség fejlesztése a 

hallgatókban 

Kompetencia listát gyűjtök össze a 

földrajztanári képzéshez 

Gyakorlatorientáltság fejlesztése, élő 

kapcsolatot kialakítani az iskolákkal 

12 Ezek közül melyek azok, ami Ön szerint 

az erdei iskoláztatásra való felkészítéssel 

kapcsolatosak?   

Gyakorlóiskolában való 

tevékenykedés növelése 

 

mindkettő Az erdei iskola elvárás rendszerét 

megvizsgáljuk, és ez bekerülhet a 

kompetenciák közé 

13. Milyen javaslata van a tanárképzés és az 

erdei iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

Motiválni kellene a gyerekeket, 

mert van olyan középiskolás, aki 

nem volt még erdőben. 

Hírverés kellene. 

Felsőoktatásban helyet kellene 

találni az általános tárgyak között. 

Az iskolai tanulmányi 

kirándulásokat át kellene 

változtatni erdei iskolává 

Projecthét bevezetése a 

középiskolákban. Ez lehetne a 

folytatása az erdei iskoláztatásnak a 

középiskolában. 

Minisztériumnak kellene bevezetnie 

Németországban ez kötelező. 

Pályázatírást kellene oktatni az 

egyetemen, mert ez hiányzik a 

tanároknak. Akár spec. kollon is.  

Fél évet kellene a hallgatóknak egy 

iskolán belül gyakorolni és egy 

másik félévet, vidéki gyakorlaton 

tölteni, amibe az erdei iskola is 

beleszámíthatna. 

A természet tanításának van elméleti 

háttere, amit először a tanteremben 

kellene megtanítani, és utána kivinni 

a természetbe az erdei iskolába. 
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5.5. Földrajz szakmódszertant tanító egyetemi oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Szegedi Egyetem 

JGYTFK 

Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola 

Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
Nyíregyházi 

Főiskola 

ELTE Tanárképző Főiskola 

0. 2 kérdezett személyek Karancsi Zoltán Lakotár Katalin Pajtókné Dr. Tari 

Ilona 

Dr. Kormány Gyula Makádi Mariann 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Földrajz –bármely Földrajz-(biológia, 

kémia, magyar, 

történelem, 

testnevelés) 

Földraj-bármely 

szakos 

Földrajz-biológia, 

testnevelés, 

matematika, kémia, 

rajz, 

környezetismeret 

Földrajz-testnev., történelem, 

biológia, angol, német, 

matematika, szám.tech. 

1. 2 Milyen tantárgyakat 

tanít 

Regionális 

természetföldrajz, 

Földrajztanítás 

módszertana 

Földrajztanítás 

módszertana 

Földrajz tanítása 

Európában, 

Tengerentúli 

Földrészek földrajza, 

Általános 

természetföldrajz, 

Földrajztanítás 

módszertana 

Kárpát-medence 

természetföldrajza, 

földrajztanítás 

módszertana  

Földrajz, Magyarország 

társadalom és 

természetföldrajza 

2 Hallott-e már az iskolák 

nevelési programjában 

foglalt környezeti nevelési 

program keretében 

szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Természetesen. A 

gyakorló iskolákban 

van ilyen 

Igen, ezt megelőzően 

általános iskolában 

tanítottam. Ott volt 

erdei iskola. 

Igen Persze, 

szakdolgozatban is 

megjelenik.  

Igen, szakértőként segítettem 

erdei iskola program 

kidolgozásában 
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3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató a tanár szakos 

hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Módszertanon, 

elméleten egy órát 

foglalkozunk a 

tanulmányi 

kirándulással és az 

erdei iskolával. Minden 

természettudományos 

tárgyat hallgató tud 

róla. 

Földrajz módszertanon 

hallanak róla, és a 

tanítási gyakorlatra 

való felkészüléskor 

visszatérünk rá. 

Szakvezetőktől is 

hallanak róla. 

Földrajztanítás 

módszertanában van 

róla szó, elméleten 

is, gyakorlaton is.  

Módszertan órán is 

kapnak róla 

tájékoztatást.  

Gyakorlóiskolában 

van ilyen, sajnos a 

vizsgaidőszakban 

mennek erdei 

iskolába. Akkor a 

hallgatók nem érnek 

rá. 

Módszertan órán a környezeti 

nevelés címszó alatt előadáson 

szó van róla. 

Projectfeladatokba is bele 

kerül. 

Személyfüggő, mert nem 

kötelező a tájékoztatás. 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen módon 

kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az 

erdei iskolának? 

Lényeget tekintve igen, 

a gyakorlóiskolában, 

gyakorlatban is 

láthatják. 

Az érdeklődőknek 

elegendő, mert ők 

tovább tudnak menni. 

Elindulni elég, de 

hozzá kell tenni. 

Sohasem elég, de 

módszertanon másra 

sem jut elég idő. 

Lehetne több is, de 

más tárgyból is 

kellene. 

Elegendő ahhoz, hogy el 

tudjanak indulni. Van olyan 

tanítványom, aki már vezet is 

erdei iskolát. 

5 Van-e alkalma a 

hallgatóknak a kötelező 

tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk 

gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben 

közreműködés stb.) Ha igen 

kérem, sorolja fel! 

Ha a hallgatóknak van 

rá igénye, akkor van rá 

lehetőség. Közvetíteni 

tudunk. 

A földrajzmódszertan 

ilyet nem szervez. 

Nyári táborba mennek, 

de ezt egyénileg 

szervezik. 

Gyakorlóiskolában 

van erdei iskola, ott 

részt vehet.  

A hallgatók 

lelkesedésétől is 

függ, hogy megy-e. 

Nem tudok róla, 

nincs propaganda. 

Régebben még volt 

ilyen a 

rendszerváltás előtt. 

Táboroztatni egyénileg 

mennek. Ha a 

gyakorlóiskolában a 

szakvezető tesz, akkor a 

hallgató is mehet erdei 

iskolába. Sajnos a főiskolán 

délután is vannak órák, ezért 

nehéz megszervezni. Kis 

jóindulattal lehetne. 
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6 A kötelező tantárgyon belül 

van-e terepgyakorlat a 

hallgatók számára? 

Természetföldrajz, 

társadalomföldrajzon 

belül van. Egynapos, 

többnapos és fakultatív 

is van. 

Természetföldrajzon 

belül van komplex  

gyakorlat: 

Magyarországon, 

Magashegységi, egy 

napos terepbejárások) 

nyáron fakultatív 

kirándulások. 

Van Évente 

kötelezően egy hét 

(Magyarország, 

Kárpátok, Erdély, 

ezen kívül nem 

kötelezően 

Kárpátalja,  

Természetföldrajz, 

társadalom 

földrajzon belül 

Magyarországon, 

majd Erdélybe 

mennek minden 

évben egy-egy hétre. 

Földrajzi terepgyakorlat (első 

év; kőzettan, geológia, 

második év; Erdély, harmadik 

év; terepfoglalkozás. 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

     

1. Terepen való 

tájékozódás 

Igen Igen Igen Térképészeti 

ismereteket, 

ismeretlen 

objektumok 

behatárolását 

tanulják.  

Nem  

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Nincs Igen. Talajszelvényt 

vizsgálnak 

Igen Igen, talajmintát, 

vízmintát 

vizsgálnak, 

klimatikus 

viszonyokat 

vizsgálnak. 

Nem 

3. növényfelismerés, 

határozást 

Alapvetően nincs, de a 

jellegzetességek 

előkerülnek. 

Igen, de ilyen 3 órás 

lakókörnyezeti 

módszertani 

gyakorlaton is van. Ott 

kicsiben megcsináljuk, 

amit a 

terepgyakorlaton 

nagyban. 

Igen Érintőlegesen. Nem 

4. Állatfelismerést, 

határozást 

Igen Nem 

5. Életközösségek 

felismerése 

Nem Igen Nem 
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6. Térképhasználatot Igen, térképeznek is. Természetföldrajzon, 

társadalomföldrajzon 

van ilyen, de 

terepgyakorlaton van 

múzeumlátogatás, 

településszerkezet 

vizsgálat. 

Igen Igen részletesen Tantermi foglalkozáson 

7. Tájhasználatot Nem jellemző, esetleg 

az érdekességeket 

megemlítik 

Igen Általános 

környezetvédelemből tanulják. 

8. Tájtörténetet Tájismeret 

tantárgyban 

 

Történeti földrajzon. A harmadéves 

terepgyakorlaton van. 
9. Tájhasználathoz 

kapcsolódó népszokásokat 

Múzeumokban 

tanulmányozzák a 

kulturális, néprajzi 

szokásokat. 10. Helytörténetet  

8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során 

látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Fotózás van, 

dokumentálni kell a 

látottakat. 

Terepfelvételezés, 

térképrajzolás, 

grafikus feldolgozás 

van.  A terepgyakorlat 

része a jegyzőkönyv, 

amiben ezek 

szerepelnek. A 

technikai eszközök 

kezelését 

oktatástechnológián 

tanítják. 

 Naplót kötelező 

vezetni a 

terepgyakorlaton 

ebben 

mérésjegyzőkönyv, 

rajz, tereprajz, fotó 

van.  

A fotókból tablókat 

készítünk és azok a 

tanszéken 

megtekinthetők. 

Diákújságban nem 

publikálják, bár jó 

lenne. 

Igen, terepgyakorlaton rajzolni 

kell, és naplót kell vezetni. 
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9. Tanulják-e, esetleg a 

használatban kipróbálják-e 

az alábbi módszereket? 

     

1. Projektmódszer Elméletben igen, 

gyakorlatban nem. 

Egy témát húz 

módszertanon, és azt 

feldolgozza egy éven 

keresztül, ki kell 

dolgozni táblarajzot, 

kísérletet, 

szemléltetést, tanítási 

órákat, óravázlatot, 

irodalmat.  

Saját lakóhely 

földrajzkönyvének 

kidolgozása. Néhány 

önkormányzat meg is 

jelentette. 

Igen. Módszertanon  

ki is próbálják.  

Nem tanulják. Projectfeladatot kapnak 

szemináriumon 

 2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Mikrotanításon 

kiscsoportos 

tevékenység is van 

Munkaformákat 

tanulják, gyakorlatban, 

terepen ki is próbálják. 

Mikrotanításon is 

kipróbálják. 

Igen, de a tanítási 

gyakorlatokon a 

vezetőtanárok nem 

szeretik  

 

Egyéni feladatok 

vannak, a tanár adja 

meg  a szintézist. 

Általános pedagógián és 

gyakorlaton is vannak ilyen 

feladatok. A szakvezető 

tanárok nem örülnek neki. A 

szakvezető tanárok nem 

szívesen vállalják ezt a 

feladatot, mert sem anyagilag, 

sem erkölcsileg nincs 

megbecsülve. 

3. Csoportmunka 

szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés 

6. Értékelés csoporton 

belül 
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7. Szituációs játékok Ismerik, az időtől függ, 

hogy kipróbálják-e. 

Pedagógián csinálnak 

ilyet. Módszertanon 

néha a 

problémamegoldást 

így dolgozzák fel. 

Tanítjuk, 

szemináriumon ki is 

próbálják. A 

vezetőtanárok 

szerint időigényes, 

ezért tanítási 

gyakorlaton nincs. 

Továbbra is a 

frontális 

osztálymunka a 

legelterjedtebb. 

Igen, de a kötelező tanítási 

gyakorlaton ez sincs. 

10 Ön szerint a hallgatók az 

egyetem és a főiskola 

elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak alapján 

képesek lesznek-e olyan 

többnapos programokat 

megtervezni és 

megszervezni, mint az erdei 

iskoláztatás? 

Igen biztosan. Bekapcsolódni képes 

lesz. A lelkes 

hallgatók még 

szervezni is képesek 

lesznek. 

Igen, mind 

szakmailag, mind 

módszertanilag és 

szervezésileg is 

A többség igen, 

főleg a lányok 

képesek rá. 

Személyiségfüggő. Általában 

nem, de van, aki alkalmas rá. 
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11 Mondjon három olyan 

dolgot, amellyel saját 

tantárgyainak oktatását 

akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

Korszerű szemléltető 

eszközök bevonása, 

A látottakat 

projektorral 

feldolgozni, CD-re írni. 

Ehhez anyagi forrásra 

volna szükség. 

Óraszám növelése. 

Több hospitálás, 

változatosabb órákat 

lássanak 

A hallgatók ki tudjanak 

menni erdei iskolába, a 

hospitálás egy részébe 

számítson bele. 

Rugalmas 

programalakítás, minél 

életszerűbben 

kapcsolódjon az 

iskolához. Én most is 

tanítok nyolcosztályos 

gimnáziumban. 

Anyagi háttér 

megteremtése. 

A hallgatók 

szemléletformálása, 

nem ilyen módszereket 

tapasztaltak ezért kell 

változtatni. 

A különböző 

módszerek 

kifejlesztése a 

földrajztanításon 

belül. pl. nukleáris 

katasztrófák 

elemzése, fényképek 

értékelése 

Problémamegoldás 

fejlesztése. 

Számítógéppel 

támogatott 

földrajztanítás 

kifejlesztése. 

Elkészíteni a 

földrajztanár 

elektronikus 

szerszámkészletét. 

(szövegszerkesztő, 

digitális, fénykép, 

ásványok 

szkennelése, 

tesztkészítés, 

Internet használata, 

power point 

bemutató az órán) 

Ebből készítem a 

PhD-met. 

Differenciált 

tanításra felkészítés. 

Új módszerek 

bevezetése 

Iskolán kívüli 

formák erősítése, a 

nyári szünidő 

szervezettségének 

megteremtése. 

Megfigyelések, kísérletek, 

tanítása, Nincs 

szakmódszertani terem, ezért 

nincs rá lehetőség. 

Szaktárgyon belüli 

differenciálást oktatni. 

Hallgatók tárgyi tudását 

növelni. Nincs mire építeni. 
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12 Ezek közül melyek azok, 

ami Ön szerint az erdei 

iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

Mindegyik. Mindhárom Mind a három az 

előbb említettek 

közül. 

Metodika. 

 

Mindhárom. 

13. Milyen javaslata van a 

tanárképzés és az erdei 

iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

A módszertani óraszám 

növelése. A szakmai 

tárgyak elnyomják a 

módszertant. A 

jövőben úgy tudom a 

BSC-ben nem lesz 

szakmódszertan. Ezt 

nagyon rossznak 

tartom. 

Kint a terepen több 

időt tölteni a 

hallgatókkal, ott 

megmutatni nekik a 

tanultakat, pl. a 

csillagos égbolton való 

tájékozódást. 

Több idő kellene a 

módszertanra. 

Terepen kellene több 

időt eltölteni. (Erdei 

iskolához hasonló 

gyakorlatokat 

csinálhatnánk.) 

A biológiától 

elkülönülten van a 

terepgyakorlat, de jó 

lenne, ha együtt 

lenne. 

Természetismeret 

szak anyagát 

dolgoztuk ki, de 

ennek 

akkreditáltatása 

elakadt, pedig jó 

lenne, ha lenne ilyen 

szak. 

Több tanítási 

gyakorlatra lenne 

szükség. Először 

csak az iskolai 

élettel kellene 

ismerkedni a 

hallgatóknak, ezen 

A kötelező iskolai 

gyakorlatba az erdei 

iskola számítson 

bele. 

A pedagógiai 

folyóiratok nagyon 

elméletiek. Nem 

foglalkoznak a 

gyakorlatibb 

problémákkal, pedig 

azokat lehetne 

hasznosítani. 

Általános pedagógián belül 

legyen erdei iskola kurzus. Ott 

sok olyan dolog van, ami 

helyett sokkal hasznosabb 

lenne. Tudomány csináltak 

magukból, pedig sok 

hasznosat lehetne oktatni ott.  

Abba a kurzusba lehetne 

betanítani a többi tanszékről, 

módszertanokról. 
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belül részt 

vehetnének erdei 

iskolában is, és 

utána kellene csak a 

tanítási gyakorlat. 
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5.6. Földrajz szakmódszertant tanító főiskolai oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Szegedi Egyetem 

JGYTFK 

Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola 

Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola 
Nyíregyházi 

Főiskola 

ELTE Tanárképző Főiskola 

0. 2 kérdezett személyek Karancsi Zoltán Lakotár Katalin Pajtókné Dr. Tari 

Ilona 

Dr. Kormány Gyula Makádi Mariann 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Földrajz –bármely Földrajz-(biológia, 

kémia, magyar, 

történelem, 

testnevelés) 

Földraj-bármely 

szakos 

Földrajz-biológia, 

testnevelés, 

matematika, kémia, 

rajz, 

környezetismeret 

Földrajz-testnev., történelem, 

biológia, angol, német, 

matematika, szám.tech. 

1. 2 Milyen tantárgyakat 

tanít 

Regionális 

természetföldrajz, 

Földrajztanítás 

módszertana 

Földrajztanítás 

módszertana 

Földrajz tanítása 

Európában, 

Tengerentúli 

Földrészek földrajza, 

Általános 

természetföldrajz, 

Földrajztanítás 

módszertana 

Kárpát-medence 

természetföldrajza, 

földrajztanítás 

módszertana  

Földrajz, Magyarország 

társadalom és 

természetföldrajza 

2 Hallott-e már az iskolák 

nevelési programjában 

foglalt környezeti nevelési 

program keretében 

szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Természetesen. A 

gyakorló iskolákban 

van ilyen 

Igen, ezt megelőzően 

általános iskolában 

tanítottam. Ott volt 

erdei iskola. 

Igen Persze, 

szakdolgozatban is 

megjelenik.  

Igen, szakértőként segítettem 

erdei iskola program 

kidolgozásában 
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3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató a tanár szakos 

hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Módszertanon, 

elméleten egy órát 

foglalkozunk a 

tanulmányi 

kirándulással és az 

erdei iskolával. Minden 

természettudományos 

tárgyat hallgató tud 

róla. 

Földrajz módszertanon 

hallanak róla, és a 

tanítási gyakorlatra 

való felkészüléskor 

visszatérünk rá. 

Szakvezetőktől is 

hallanak róla. 

Földrajztanítás 

módszertanában van 

róla szó, elméleten 

is, gyakorlaton is.  

Módszertan órán is 

kapnak róla 

tájékoztatást.  

Gyakorlóiskolában 

van ilyen, sajnos a 

vizsgaidőszakban 

mennek erdei 

iskolába. Akkor a 

hallgatók nem érnek 

rá. 

Módszertan órán a környezeti 

nevelés címszó alatt előadáson 

szó van róla. 

Projectfeladatokba is bele 

kerül. 

Személyfüggő, mert nem 

kötelező a tájékoztatás. 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen módon 

kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az 

erdei iskolának? 

Lényeget tekintve igen, 

a gyakorlóiskolában, 

gyakorlatban is 

láthatják. 

Az érdeklődőknek 

elegendő, mert ők 

tovább tudnak menni. 

Elindulni elég, de 

hozzá kell tenni. 

Sohasem elég, de 

módszertanon másra 

sem jut elég idő. 

Lehetne több is, de 

más tárgyból is 

kellene. 

Elegendő ahhoz, hogy el 

tudjanak indulni. Van olyan 

tanítványom, aki már vezet is 

erdei iskolát. 

5 Van-e alkalma a 

hallgatóknak a kötelező 

tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk 

gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben 

közreműködés stb.) Ha igen 

kérem, sorolja fel! 

Ha a hallgatóknak van 

rá igénye, akkor van rá 

lehetőség. Közvetíteni 

tudunk. 

A földrajzmódszertan 

ilyet nem szervez. 

Nyári táborba mennek, 

de ezt egyénileg 

szervezik. 

Gyakorlóiskolában 

van erdei iskola, ott 

részt vehet.  

A hallgatók 

lelkesedésétől is 

függ, hogy megy-e. 

Nem tudok róla, 

nincs propaganda. 

Régebben még volt 

ilyen a 

rendszerváltás előtt. 

Táboroztatni egyénileg 

mennek. Ha a 

gyakorlóiskolában a 

szakvezető tesz, akkor a 

hallgató is mehet erdei 

iskolába. Sajnos a főiskolán 

délután is vannak órák, ezért 

nehéz megszervezni. Kis 

jóindulattal lehetne. 
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6 A kötelező tantárgyon belül 

van-e terepgyakorlat a 

hallgatók számára? 

Természetföldrajz, 

társadalomföldrajzon 

belül van. Egynapos, 

többnapos és fakultatív 

is van. 

Természetföldrajzon 

belül van komplex  

gyakorlat: 

Magyarországon, 

Magashegységi, egy 

napos terepbejárások) 

nyáron fakultatív 

kirándulások. 

Van Évente 

kötelezően egy hét 

(Magyarország, 

Kárpátok, Erdély, 

ezen kívül nem 

kötelezően 

Kárpátalja,  

Természetföldrajz, 

társadalom 

földrajzon belül 

Magyarországon, 

majd Erdélybe 

mennek minden 

évben egy-egy hétre. 

Földrajzi terepgyakorlat (első 

év; kőzettan, geológia, 

második év; Erdély, harmadik 

év; terepfoglalkozás. 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

     

1. Terepen való 

tájékozódás 

Igen Igen Igen Térképészeti 

ismereteket, 

ismeretlen 

objektumok 

behatárolását 

tanulják.  

Nem  

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Nincs Igen. Talajszelvényt 

vizsgálnak 

Igen Igen, talajmintát, 

vízmintát 

vizsgálnak, 

klimatikus 

viszonyokat 

vizsgálnak. 

Nem 
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 3. növényfelismerés, 

határozást 

Alapvetően nincs, de a 

jellegzetességek 

előkerülnek. 

Igen, de ilyen 3 órás 

lakókörnyezeti 

módszertani 

gyakorlaton is van. Ott 

kicsiben megcsináljuk, 

amit a 

terepgyakorlaton 

nagyban. 

Igen Érintőlegesen. Nem 

4. Állatfelismerést, 

határozást 

Igen Nem 

5. Életközösségek 

felismerése 

Nem Igen Nem 

6. Térképhasználatot Igen, térképeznek is. Természetföldrajzon, 

társadalomföldrajzon 

van ilyen, de 

terepgyakorlaton van 

múzeumlátogatás, 

településszerkezet 

vizsgálat. 

Igen Igen részletesen Tantermi foglalkozáson 

7. Tájhasználatot Nem jellemző, esetleg 

az érdekességeket 

megemlítik 

Igen Általános 

környezetvédelemből tanulják. 

8. Tájtörténetet Tájismeret 

tantárgyban 

 

Történeti földrajzon. A harmadéves 

terepgyakorlaton van. 
9. Tájhasználathoz 

kapcsolódó népszokásokat 

Múzeumokban 

tanulmányozzák a 

kulturális, néprajzi 

szokásokat. 10. Helytörténetet  
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8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során 

látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Fotózás van, 

dokumentálni kell a 

látottakat. 

Terepfelvételezés, 

térképrajzolás, 

grafikus feldolgozás 

van.  A terepgyakorlat 

része a jegyzőkönyv, 

amiben ezek 

szerepelnek. A 

technikai eszközök 

kezelését 

oktatástechnológián 

tanítják. 

 Naplót kötelező 

vezetni a 

terepgyakorlaton 

ebben 

mérésjegyzőkönyv, 

rajz, tereprajz, fotó 

van.  

A fotókból tablókat 

készítünk és azok a 

tanszéken 

megtekinthetők. 

Diákújságban nem 

publikálják, bár jó 

lenne. 

Igen, terepgyakorlaton rajzolni 

kell, és naplót kell vezetni. 



  TEAMWORK Tanácsadás és Tréning 

K6_Ei_Tanarkepzes_Kisfaludi_2004 

státusz: Kész 
OMAI Oldalszám: 44/116 

Dátum: 2004.06.06. 

Készítette: Dr. Kisfaludi Andrea 

 

 

9. Tanulják-e, esetleg a 

használatban kipróbálják-e 

az alábbi módszereket? 

     

1. Projektmódszer Elméletben igen, 

gyakorlatban nem. 

Egy témát húz 

módszertanon, és azt 

feldolgozza egy éven 

keresztül, ki kell 

dolgozni táblarajzot, 

kísérletet, 

szemléltetést, tanítási 

órákat, óravázlatot, 

irodalmat.  

Saját lakóhely 

földrajzkönyvének 

kidolgozása. Néhány 

önkormányzat meg is 

jelentette. 

Igen. Módszertanon  

ki is próbálják.  

Nem tanulják. Projectfeladatot kapnak 

szemináriumon 

2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Mikrotanításon 

kiscsoportos 

tevékenység is van 

Munkaformákat 

tanulják, gyakorlatban, 

terepen ki is próbálják. 

Mikrotanításon is 

kipróbálják. 

Igen, de a tanítási 

gyakorlatokon a 

vezetőtanárok nem 

szeretik  

 

Egyéni feladatok 

vannak, a tanár adja 

meg  a szintézist. 

Általános pedagógián és 

gyakorlaton is vannak ilyen 

feladatok. A szakvezető 

tanárok nem örülnek neki. A 

szakvezető tanárok nem 

szívesen vállalják ezt a 

feladatot, mert sem anyagilag, 

sem erkölcsileg nincs 

megbecsülve. 

3. Csoportmunka 

szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés 

6. Értékelés csoporton 

belül 
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7. Szituációs játékok Ismerik, az időtől függ, 

hogy kipróbálják-e. 

Pedagógián csinálnak 

ilyet. Módszertanon 

néha a 

problémamegoldást 

így dolgozzák fel. 

Tanítjuk, 

szemináriumon ki is 

próbálják. A 

vezetőtanárok 

szerint időigényes, 

ezért tanítási 

gyakorlaton nincs. 

Továbbra is a 

frontális 

osztálymunka a 

legelterjedtebb. 

Igen, de a kötelező tanítási 

gyakorlaton ez sincs. 

10 Ön szerint a hallgatók az 

egyetem és a főiskola 

elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak alapján 

képesek lesznek-e olyan 

többnapos programokat 

megtervezni és 

megszervezni, mint az erdei 

iskoláztatás? 

Igen biztosan. Bekapcsolódni képes 

lesz. A lelkes 

hallgatók még 

szervezni is képesek 

lesznek. 

Igen, mind 

szakmailag, mind 

módszertanilag és 

szervezésileg is 

A többség igen, 

főleg a lányok 

képesek rá. 

Személyiségfüggő. Általában 

nem, de van, aki alkalmas rá. 
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11 Mondjon három olyan 

dolgot, amellyel saját 

tantárgyainak oktatását 

akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

Korszerű szemléltető 

eszközök bevonása, 

A látottakat 

projektorral 

feldolgozni, CD-re írni. 

Ehhez anyagi forrásra 

volna szükség. 

Óraszám növelése. 

Több hospitálás, 

változatosabb órákat 

lássanak 

A hallgatók ki tudjanak 

menni erdei iskolába, a 

hospitálás egy részébe 

számítson bele. 

Rugalmas 

programalakítás, minél 

életszerűbben 

kapcsolódjon az 

iskolához. Én most is 

tanítok nyolcosztályos 

gimnáziumban. 

Anyagi háttér 

megteremtése. 

A hallgatók 

szemléletformálása, 

nem ilyen módszereket 

tapasztaltak ezért kell 

változtatni. 

A különböző 

módszerek 

kifejlesztése a 

földrajztanításon 

belül. pl. nukleáris 

katasztrófák 

elemzése, fényképek 

értékelése 

Problémamegoldás 

fejlesztése. 

Számítógéppel 

támogatott 

földrajztanítás 

kifejlesztése. 

Elkészíteni a 

földrajztanár 

elektronikus 

szerszámkészletét. 

(szövegszerkesztő, 

digitális, fénykép, 

ásványok 

szkennelése, 

tesztkészítés, 

Internet használata, 

power point 

bemutató az órán) 

Ebből készítem a 

PhD-met. 

Differenciált 

tanításra felkészítés. 

Új módszerek 

bevezetése 

Iskolán kívüli 

formák erősítése, a 

nyári szünidő 

szervezettségének 

megteremtése. 

Megfigyelések, kísérletek, 

tanítása, Nincs 

szakmódszertani terem, ezért 

nincs rá lehetőség. 

Szaktárgyon belüli 

differenciálást oktatni. 

Hallgatók tárgyi tudását 

növelni. Nincs mire építeni. 
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12 Ezek közül melyek azok, 

ami Ön szerint az erdei 

iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

Mindegyik. Mindhárom Mind a három az 

előbb említettek 

közül. 

Metodika. 

 

Mindhárom. 

13. Milyen javaslata van a 

tanárképzés és az erdei 

iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

A módszertani óraszám 

növelése. A szakmai 

tárgyak elnyomják a 

módszertant. A 

jövőben úgy tudom a 

BSC-ben nem lesz 

szakmódszertan. Ezt 

nagyon rossznak 

tartom. 

Kint a terepen több 

időt tölteni a 

hallgatókkal, ott 

megmutatni nekik a 

tanultakat, pl. a 

csillagos égbolton való 

tájékozódást. 

Több idő kellene a 

módszertanra. 

Terepen kellene több 

időt eltölteni. (Erdei 

iskolához hasonló 

gyakorlatokat 

csinálhatnánk.) 

A biológiától 

elkülönülten van a 

terepgyakorlat, de jó 

lenne, ha együtt 

lenne. 

Természetismeret 

szak anyagát 

dolgoztuk ki, de 

ennek 

akkreditáltatása 

elakadt, pedig jó 

lenne, ha lenne ilyen 

szak. 

Több tanítási 

gyakorlatra lenne 

szükség. Először 

csak az iskolai 

élettel kellene 

ismerkedni a 

hallgatóknak, ezen 

A kötelező iskolai 

gyakorlatba az erdei 

iskola számítson 

bele. 

A pedagógiai 

folyóiratok nagyon 

elméletiek. Nem 

foglalkoznak a 

gyakorlatibb 

problémákkal, pedig 

azokat lehetne 

hasznosítani. 

Általános pedagógián belül 

legyen erdei iskola kurzus. Ott 

sok olyan dolog van, ami 

helyett sokkal hasznosabb 

lenne. Tudomány csináltak 

magukból, pedig sok 

hasznosat lehetne oktatni ott.  

Abba a kurzusba lehetne 

betanítani a többi tanszékről, 

módszertanokról. 
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belül részt 

vehetnének erdei 

iskolában is, és 

utána kellene csak a 

tanítási gyakorlat. 
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5.7. A főiskolák és egyetemek földrajz szakmódszertant tanító 
oktatóival készített interjúk elemzése 

Szinte mindegyik felsőoktatási intézmény földrajz-módszertan oktatásával foglalkozó oktatóját 

Sikerült megkérdeznem, tehát a felmérés eléggé széleskörűnek tekinthető. 

A földrajzot az egyetemeken és a főiskolákon szinte bármely más tantárggyal párosítva 

tanulhatják a hallgatók. 

A nyolc megkérdezett földrajz módszertant oktató közül öten tanítanak más tárgyat is a 

módszertanon kívül. 

Örvendetes tény, hogy minden megkérdezett oktató hallott már az erdei iskoláról. Szinte 

mindegyikük arról számol, hogy általános vagy középiskolai tanári illetve szaktanácsadói 

múltjukból fakadóan értesültek róla. Sokan beszámoltak róla, hogy ebben a tárgykörben több 

szakdolgozat született. 

A hallgatók tájékoztatását, tájékozottságát vizsgáló kérdésben különbség mutatkozik az 

egyetemek és a főiskolák között. A főiskolákon majdnem minden oktató azt nyilatkozta, hogy a 

módszertanóra keretein belül több-kevesebb időt szán az erdei iskoláról való tájékoztatásra. A 

tanárképzők oktatói a tájékoztatást elegendőnek gondolják. 

Az egyetemi oktatók közül nem mindegyik érzi szükségét a tájékoztatásnak. Egyikük meg is 

jegyezte, hogy az erdei iskola az általános iskolás diákok számára jelent nevelési oktatási 

formát, ezért nem szükséges tudni róla az egyetemi hallgatóknak, akik középiskolában fognak 

tanítani. Azt gondolom ennek a nézetnek meg kell változnia akkor, ha a tanárképzés két 

lépcsőssé válik, és nem képeznek külön általános és külön középiskolai tanárokat. Addig is 

átgondolásra érdemes ez a megállapítás, hiszen nem minden egyetemet végzett tanár szakos 

hallgatót alkalmaznak középiskolába. Másik oktató felhívta a figyelmet arra, hogy a tantervben 

nem szerepel az erdei iskolára való felkészítés, és úgy gondolja, hogy ezt nem lehet központilag 

előírni, mert ez sértené az egyetemek önállóságát. 

A hallgatók leendő hivatásának gyakorlását vizsgáló kérdésre adott válaszokból kitűnik, hogy a 

tanszékek nem szorgalmazzák a hallgatók ilyen irányú tevékenységét. Ha a hallgatók akarnak, 

részt vehetnek ilyenekben, a főiskolákon esetleg segítenek nekik ilyen lehetőséget találni. Az 

egyetemeken ez a tevékenység egyáltalán nem jellemző, ott az oktatók arról nyilatkoztak, hogy 

esetleg a Neveléstudományi Tanszékek szerveznek ilyen tevékenységet a hallgatók számára. 

Minden, a földrajztanárokat képző intézményben létezik terepgyakorlat. Magyarország 

különböző tájait, és a külföldi tájak közül, főként Erdélyt látogatják meg a hallgatók. A 

terepgyakorlatok elemzéséből kitűnik, hogy az oktatók igyekeznek a hallgatóknak sok mindent 

megmutatni, néhol még a biológia, kémia határterületeire is átmerészkednek. Ez a nyolc közül 

három terepgyakorlaton, fordul elő. Sokkal kisebb figyelem fordítódik a meglátogatott tájak 

kultúrtörténeti, néprajzi, szociológiai vonásainak vizsgálatára. Ilyen főleg a tanárképző 

intézmények terepgyakorlatán van, és többnyire múzeumlátogatást rejt magában. Ez a 

különbség a főiskolai és az egyetemi képzés között valószínűleg abból fakad, hogy az 

egyetemek sokkal inkább igyekeznek a földrajz tudományát megtanítani a hallgatóknak, míg a 

főiskolák arra összpontosítanak, hogy leendő tanárokat képeznek. Így lehet, hogy nem annyira 

mély szakmai ismereteket, de szerteágazóbb képzést kívánnak nyújtani. 

A látottak képi megjelenítése szinte mindenhol fotózást jelent, és a hallgatók tanulnak 

térképrajzolást is. Van, ahol a terepi jegyzőkönyv mellékleteként kell beadni a 

fényképgyűjteményt. 

A módszertani kérdéseknél ütközik ki a leginkább a különbség az egyetemi és a főiskolai 

földrajztanár-képzés között. Míg például a projectmódszert az öt főiskola közül négyben 

tanítják, és ezek közül háromban, gyakorlatban ki is próbálják, addig a három megkérdezett 
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egyetem közül kettőben hallanak róla, és egyben példát is látnak rá, bár ők maguk gyakorlatban 

ilyet nem csinálnak. 

A kiscsoportos módszerekkel kapcsolatosan talán jobb a helyzet. Talán az oktatók közül is 

többen ismerik ezt a módszert, bár nem biztos, hogy mindenki ugyanazt érti rajta. Általában a 

mikrotanításokat nevezik kiscsoportos tevékenységnek, de további kérdezősködés után kiderül, 

hogy a mikrotanítás alkalmával egy hallgató tanít 2-3 másik hallgatót vagy esetleg az egész 

csoportot, ez azonban nem nevezhető kiscsoportos tevékenységnek.  

A szituációs játékokról a megkérdezettek elmondták, hogy a főiskolákon a pedagógia és a 

pszichológia tantárgyakon belül megismertetik a hallgatókat ezzel a módszerrel. Az 

egyetemeken sokkal kevésbé találkozhatnak ezzel a módszerrel a hallgatók. Ott sokkal inkább 

játéknak, a komoly tudáshoz nem illőnek tartják ezt. Két oktató beszámolt arról, hogy hiába 

küzdenek a hallgatókkal, hogy ezeket az ún. új módszereket tanulják meg és használják majd a 

tanítási gyakorlatban. A szakvezető tanárok időrablónak, szinte felesleges játszadozásnak 

tekintik ezeket a módszereket, és manapság is a frontális osztálymunkát tekintik a legjobb és 

leginkább használható módszernek. E ezt követelik meg a hallgatóktól a gyakorlótanításon. 

Arra a kérdésre, hogy képesek lesznek-e a diákok erdei iskolát szervezni, vezetni, majdnem 

egyöntetűen igennel válaszoltak az oktatók. A válasz annak fényében meglepőnek tűnik, hogy 

például az egyetemeken nincs tájékoztatás az erdei iskolákról. Egy oktató megjegyezte, hogy a 

jelenlegi erdei iskolát vezető tanárok sem kaptak erre felkészítést, mégis jól ellátják feladatukat.  

Többen a leendő tanárok lelkesedésétől és szakmaszeretetétől tették függővé az alkalmasságot. 

A saját tantárgyuk fejlesztésénél sokan említik meg azt, hogy a gyakorlat nagyobb hangsúlyt 

kellene kapjon a képzésben. Közvetlenebb, napibb kapcsolatra kellene törekedni az iskolákkal, 

nagyobb óraszámban kellene a leendő tanároknak tanítási gyakorlatot szerezni. Megemlítik, 

hogy a kötelező hospitálásba számítson bele az erdei iskolában eltöltött idő. Főként a 

tanárképzőn tanító oktatók említik meg, hogy a módszertani palettát bővíteni kellene, változtatni 

kellene a hallgatók szemléletmódján, hiszen ők is olyan módszerekkel fognak tanítani, ahogyan 

őket tanították. 

Egy oktató utalt arra, hogy a diákok szaktárgyi tudása és alapvető felkészültsége évről évre 

csökken. Olyan alapkészségeket is a főiskolán kell megtanítani, mint pl. a helyesírás.  

Az oktatók itt is kifogásolták a felsőoktatási intézmények számítógépes és más technikai 

felszereltségét.  

Az erdei iskola és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgáló kérdésre a legtöbben a hallgatók terepen 

eltöltendő idejét és az ott végzett munkáját növelné meg. Ebben helyet kaphatna az erdei iskola 

tanulmányozása, mint a tanítási gyakorlat része. 

Egy oktató kritizálta a módszertani folyóiratokat, mert nem adnak gyakorlati segítséget, főleg 

elméleti fejtegetések találhatók bennük. 

Egy oktató javasolta a földrajz integrációját a biológiával természetismeret tantárgy néven, és 

elmondta, hogy ennek kidolgozására már történtek kísérletek főiskolájukon. 

Két oktató említette, hogy az erdei iskola folytatását meg kellene teremteni a középiskolában is, 

ez lehetne az ún. projecthét. Egy oktató indítványozta, hogy az osztálykirándulásokat át kellene 

alakítani erdei iskolává. 

Alapvető szemléleti különbséget mutat (szöges ellentétben, pl. az óvó- és tanítóképző oktatóitól) 

az egyik oktató azon kijelentése, hogy először a hallgatókat a tanteremben kell megtanítani az 

elméleti háttérre, majd utána kivinni a természetben, és ott megmutatni azt a valóságban.   
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5.7.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva, 
főiskolák és egyetemek földrajz szakmódszertant tanító 
oktatóinak beszámolói alapján a következő jellemzők, 
ragadhatók meg. 

 Az egyetemeken és főiskolákon a szakmódszertant oktatók közül mindegyike tájékozott az 

erdei iskoláról. A főiskolákon minden oktató, az egyetemeken nem minden oktató tartja 

feladatának a hallgatók erdei iskoláról való tájékoztatását.  

 Minden képzési intézményben, földrajz szakon van terepgyakorlat. A főiskolákon ez a 

terepgyakorlat komplex jellegű az egyetemeken inkább a tudományra összpontosít. 

 Az egyetemeken a módszertani képzésében a konzervatív módszerek dominálnak, ennek 

többek között az is az oka, hogy a gyakorlóiskolákban a szakvezető tanárok idegenkednek 

az új módszerektől. 

 A képzés gyakorlati részére szánt időt ezen a szakon is keveslik az oktatók. 

 

5.7.2. A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő 
következtetések adódnak  

 

 A kétszintű tanárképzés megszűnésével nagyobb súlyt kellene fektetni a felsőoktatásban 

tanító oktatók, főként az egyetemi oktatók módszertani tovább képzésére. 

 Meg kellene újítani a módszertani folyóiratokat. A napi tanítási gyakorlatban felhasználható 

javaslatok, ötletek közlését kellene szorgalmazni. 

 Érdemes lenne szorgalmazni a földrajz tanszékeket (és erre a biológia, kémia, környezettan 

tanszékeket is ösztönözni) hogy működjenek együtt a társtanszékekkel a fenntartható 

fejlődés, ezen belül a környezeti nevelés a meglevő tantervekben rejlő lehetőségeinek 

kiaknázásában. Vizsgálják meg a meglevő tanterveket, mely pontjain lehetne becsempészni 

a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, attitűdök, módszertani lehetőségek 

tanítását, fejlesztését. A terepgyakorlatok a társtanszékekkel való közös megszervezése talán 

az első lépés lehetne ezen az úton. 

 Az e szakon tanulók számára is lehetővé kellene tenni az erdei iskola gyakorlatban való 

kipróbálását. 
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5.8. Irodalom szakmódszertant tanító főiskolai oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Berzsenyi Dániel 

Tanárképző 

főiskola 

ELTE Tanárképző 

Tanszék 

Debreceni Egyetem Pécsi Egyetem Szegedi Egyetem JGY 

Tanárképző Főiskola 

0. 2 kérdezett személyek Fűzfa Balázs 

 

Suhajda Edit Dr. Miruné Czimmer 

Györgyi 

Pethőné Nagy Csilla  Palotásné Nagy Éva  

Dr. Gyémánt Csilla 

alkotói szabadságon 

van 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos hallgatókat 

tanít? 

Magyar 

(kommunikáció, 

művelődésszervező, 

történelem, könyvtár, 

nyelv) 

 Magyar-bármely 

szakos 
Magyar- 

történelem, nyelv, 

stb. 

Magyar-földrajz, 

biológia, nyelv 

Magyar (történelem, 

ének, angol, 

népművelés) 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Irodalomtörténet, 

irodalomelmélet, 

régebben tanítottam 

irodalom tanítás 

módszertanát 

Helyesírást, 

beszédművelést, 

anyanyelvi tantárgy-

pedagógiát 

Irodalom 

szakmódszertan 

Irodalom 

módszertan, 

kötelezően 

választható: kritikai 

gondolkodás 

fejlesztése, ami 

tanuláselmélete, 

tanulási módszerek, 

technikák. 

Magyar irodalom 

módszertana 
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2 Hallott-e már az iskolák nevelési 

programjában foglalt környezeti 

nevelési program keretében szervezhető 

erdei iskoláztatásról? 

Igen. Soros 

Alapítvány programja 

kapcsán, amikor az 

élményközpontú 

programunkkal rész 

vettünk ott voltak 

Erdei Iskola 

Programok. A Süss 

fel nap c. kiadványt 

én szerkesztettem, 

abban is vannak erdei 

iskola programok 

Gyerekeim voltak 

erdei iskolába. 

Szaksajtóból 

értesültem róla. 

Főiskolán nincs 

róla tájékoztatás.. 

A Dohány utcai 

gyakorlóiskolában 

van erdei iskola. 

Saját gyermekeim 

is volta erdei 

iskolában. 

Nem hallottam róla Igen családi körben 

hallottam róla, az 

egyetemen nem 

Igen, a 

gyakorlóiskolában, a 

Magyar Rádió Oxigén 

c. műsorában. A 

Biológia Tanszék 

szervezett a már tanító 

tanároknak 

környezetvédelemről, 

környezeti nevelésről 

tájékoztatót. 

 

 

3 Van-e az intézményükben tájékoztató a 

tanár szakos hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen tantárgyon 

belül? 

Nincs rálátásom. 

Lehet, hogy a 

Pedagógia Tanszéken 

hallanak róla. 

Nincs a Pedagógia 

Tanszéken lehet, 

hogy van. 

Nincs tájékoztatás 

róla.  

Nem vagyok biztos 

benne, én csak 

óraadó vagyok az 

egyetemen. 

Nem, nincs ilyen. 

Annyi szakmai dolog 

van ezen kívül is. 
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4 Elegendőnek tartja-e a tájékoztatást? 

Milyen módon kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az E. I-nak? 

Fontosnak tartanám a 

tájékoztatást. 

Fontosnak tartanám 

a tájékoztatást. Híve 

vagyok a tantárgyak 

közötti 

integrációnak.  

Mi sem kaptunk róla 

tájékoztatást. A 

kommunikáció és 

médiaismeret új 

tantárgy érettségire 

mehet belőle a 

gyerek, de erre sincs 

felkészítés a tanárok 

számára 

Fontos lenne, mert 

aktív, 

gyerekközpontú 

tevékenység, a 

tapasztalati tanulás 

egyik terepe, többféle 

tudásterületet 

kapcsol, össze olyan 

tanulási forma, ami 

oldja a tantárgyi 

kereteket. 

Jó lenne valamilyen 

tájékoztatás. Az 

iskolában, ahol tanítok, 

én is szoktam erdei 

iskolához feladatokat 

kidolgozni. 

Ha majd tanítani 

kezdenek, minden 

iskolában vannak 

lelkes tanárok, ott majd 

ők is belelkesülnek. 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a 

kötelező tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk gyakorlására? 

(táboroztatás, szakkörvezetés, helyi 

civil szervezetekben közreműködés 

stb.) Ha igen kérem, sorolja fel! 

Táboroztatást 

kötelező nyári 

gyakorlat keretében a 

Ped. Tsz-en 

szervezik.  Másról 

nem tudok. Fontos 

lenne, mert a 

hátrányos 

helyzetűekkel való 

törődés, a más 

kultúrájúak 

megismerése 

hiányzik a magyar 

oktatásból. 

Nem szervezünk 

ilyet. 

Lenne rá alkalom, de 

a hallgatókat nem 

érdekli. Nincs ennek 

presztizse a 

hallgatók között. 

Van ilyen. A 

hallgatók közül civil 

szervezetbe járnak. 

Ha akarnának, lenne rá 

lehetőségük. Kevesen 

akarnak tanítani. Nem 

tudok róla. 
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6 A kötelező tantárgyon belül van-e 

terepgyakorlat a hallgatók számára? 

Igen van. A magam 

tárgyán belül 

kötelezővé tettem 

Niklán, Csurgón  

és Keszthelyen a 

terepgyakorlatot, 

illetve a Vas megyei 

írói emlékhelyek 

meglátogatását  

(Weöres-, Ottlik-, 

Berzsenyi- emlékek) 

Fakultatív 

terepgyakorlaton 

látogatnak Erdélybe. 

Nincs, a hospitálás 

kötelező 

Nincs. Kötelező tanulmányi 

kirándulás nincs, 

csak fakultatív. 

A történelem szakosok 

Ópusztaszerre és más 

történelmi helyekre 

mennek. Erdélybe is 

szoktak menni, de ez 

fakultatív. 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat keretében      

1. Terepen való tájékozódás Nem   Nem tudom biztosan. Nem 

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot Nem    Nem 

3. növényfelismerés, határozást Ha az irodalommal 

kapcsolatos, akkor 

szóba kerül, mint a 

természet elemei 

szimbólumokként. 

   Nem 

4. Állatfelismerést, határozást Ha az irodalommal 

kapcsolatos, akkor 

szóba kerül, mint a 

természet elemei 

szimbólumokként. 

   Nem 

5. Életközösségek felismerése Nem    Nem 
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6. Térképhasználatot Nem    Nem 

7. Tájhasználatot Skanzenbe is mennek 

kétórás 

terepgyakorlatként és 

ott a XIX. sz-ban élő 

olvasóközönség 

életmódját, 

népszokásait 

tanulmányozzák.  

   Nem 

8. Tájtörténetet Skanzenbe is mennek 

egynapos 

terepgyakorlatként és 

ott a XIX. sz-ban élő 

olvasóközönség 

életmódját, 

népszokásait 

tanulmányozzák. 

   Ilyet szoktak csinálni. 

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

Skanzenbe is mennek 

egynapos 

terepgyakorlatként és 

ott a XIX. sz-ban élő 

olvasóközönség 

életmódját, 

népszokásait 

tanulmányozzák. 

   Ilyet szoktak csinálni. 

10. Helytörténetet  Vas megye irodalmi 

emlékeit szoktuk 

meglátogatni. 

   Ilyet szoktak csinálni. 
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8 Tanulják-e érzékszerveken keresztül 

megragadni a terepgyakorlat során 

látottakat, észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Olyan irodalmi 

műveket gyűjtünk, 

amelyekben a látott, 

megfigyelt dolgok 

előfordulnak. 

Nincs ilyen. Nincs  Nem, pedig nem lenne 

rossz, pl. 

illusztrációkeresés, 

képvers. 

9. Tanulják-e, esetleg a használatban 

kipróbálják-e az alábbi módszereket? 

    Módszertanra egy 

évben 24 óra jut. 

Nagyon a szakma 

irányába megy el a 

képzés.  

1. Projektmódszer Nem tanítok így, de 

szívesen tanítanék. Itt 

még a tudós tanárság 

lebeg a szemünk 

előtt, még nem 

érezzük 

feladatunknak. Spec. 

kollon már 

dolgoztunk ilyen 

módszerrel 

(Ottlik-, Kosztolányi- 

kutatás) 

Elméletben tanulják, 

projecteket mutatok 

be nekik. Én is 

dolgozom a 

hollandokkal közös 

projectben, pl. 

Szarvas project 

(mondakör, 

képzőművészet, 

film, zene kultúra) 

Kávéház, gyertya, 

méz projectek 

Előadáson nincs. Igen, tréninget tartok 

a saját élményű 

tanulásról 

Nem 
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 2. Csoportszerepek és kommunikáció 

kialakítása 

Ilyen nincs, 

klasszikus 

módszerekkel 

oktatunk. 

 

Igen, ilyen van. 

 

Módszertanon nincs, 

pedagógián csinálják 

Kooperatív 

tanulásban zajlik. 

Tanulnak róla, de nem 

próbálják ki 

gyakorlatban. 

Módszertanon nem 

látom értelmét, nincs 

erre idő, csak a tanítási 

gyakorlaton van. 

 

3. Csoportmunka szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés 

6. Értékelés csoporton belül 

7. Szituációs játékok Előfordulnak. 

Fontosnak tartanám, 

de a tárgy nem teszi 

lehetővé. 

Igen a 

kommunikáción 

belül a 

drámapedagógia 

megjelenik. 

Igen, mert 

mikrotanításon tanári 

szerepben vannak. 

Drámajátékok 

formájában 

kipróbálják. 

Nem csinálnak ilyet. 

Az időbe nem fér bele. 

10 Ön szerint a hallgatók az egyetem és a 

főiskola elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak alapján képesek 

lesznek-e olyan többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, mint az 

erdei iskoláztatás? 

Nincs rálátásom. 

Nincsenek rá 

felkészülve, mert 

nem kapnak rá 

képzést. 

Nem tudom. Nehéz 

motiválni a 

hallgatókat, mert 

kétharmaduk nem 

készül tanítani. A 

felkészültségük sem 

elegendő, a 

főiskolán is szintre 

kell őket hozni. 

Szakmailag is 

felkészületlenek. 

Egyéntől függ. Az 

egyetem nem készít 

fel erre.  

Ha elvégzi az 

egyetemet képes lesz 

rá.  

Autodidakta módon 

kell felkészülnie a 

hallgatóknak rá, és 

akkor képesek lesznek 

rá. 



  TEAMWORK Tanácsadás és Tréning 

K6_Ei_Tanarkepzes_Kisfaludi_2004 

státusz: Kész 
OMAI Oldalszám: 59/116 

Dátum: 2004.06.06. 

Készítette: Dr. Kisfaludi Andrea 

 

 

11 Mondjon három olyan dolgot, amellyel 

saját tantárgyainak oktatását akarja 

fejleszteni az elkövetkezendő 5 évben? 

 

Az élményközpontú 

irodalomtanítás 

fejlesztése, amely 

jelenti a 

terepgyakorlatok 

szervezését, 

hallgatókkal együtt 

végzett közös munkát 

projektmódszerrel, a 

leendő közönségének 

kinevelését, nyitást az 

eltérő kultúrájú, 

hátrányos helyzetű, a 

társadalom 

perifériáján élő 

rétegek felé. 

Szerződésem 2006-

ban lejár. 

Szívesen 

kipróbálnék a 

hallgatókkal együtt 

egy saját projectet, 

ha lenne rá anyagi 

hátterem. Ez lehetne 

az erdei iskolán 

belül is akár. 

Több gyakorlatra 

lenne szükség, ahol a 

modern módszereket 

lehetne tanítani.  

A hallgatók szakmai 

felkészültségét 

kellene növelni. 

Drámapedagógia, 

kommunikáció 

fejlesztése. 

 A Most is 

tankönyvet írok az 

életközeli 

irodalomtanítás 

tankönyvét, tanári 

módszertani könyvét, 

és a hallgatók 

számára írok 

könyvet. A Korona 

Kiadó adja ki őket. 

Drámapedagógia 

valamilyen módon való 

tanítása. 

Tanórán kívüli 

tevékenységekre, pl. 

kirándulásra való 

felkészítés. 

Pályázatírásra való 

felkészítés. 

Prezentációra való 

felkészítés. 

Konfliktuskezelés, 

kríziskezelésre 

felkészítés, mert erre 

az iskolai munkában 

nagy szükség van. 
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12 Ezek közül melyek azok, ami Ön 

szerint az erdei iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

Hallgatók 

terepgyakorlatának 

szervezése, 

kultuszkutatás (pl. 

présház 

irodalomtörténeti 

vonatkozásai), a XIX 

sz. tájköltészetének, 

népszokásainak,  

megismertetése a 

hallgatókkal. 

 Gyakorlatiasság. 

Módszertani 

fejlesztés. 

Olyan irodalmi 

művek 

megismertetése, mint 

tájversek, prózai 

szövegek, amelyek 

az ember és a táj 

kapcsolatára 

vonatkoznak. 

Arche-típusok: fa, út, 

erdő, hegy, víz, nap, 

amikhez szimbolikus 

jelentések 

kapcsolódnak. 

Metodikában a 

kritikai gondolkodás 

oktatásba való 

beemelése. (Ennek 

magyar adaptációját 

készítettük el. 

Drámapedagógia. 

Tanórán kívüli 

feladatokra felkészítés. 

Pályázatírásra 

felkészítés. 

Konfliktuskezelésre 

felkészítés. 
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13. Milyen javaslata van a tanárképzés és 

az erdei iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

A tantervbe kerüljön 

be a terepgyakorlat és 

teremtsék meg ehhez 

az anyagi feltételeket. 

Szemléletváltás a 

környezeti 

nevelésben: ne csak a 

szavak szintjén 

történjen valami, 

hanem a környezet is 

arra ösztönözzön (pl. 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

„azonnali” 

bevezetése az 

oktatási 

intézményekben). 

Ha nem lenne ennyi 

feladat, több idő 

jutna erre a feladatra 

is. Hollandiában 

hetente egy 

kutatónap van, itt is 

jó lenne egy nap, 

amikor ilyesmivel 

lehetne foglalkozni. 

Ehhez szemléleti 

változás kellene az 

egyetemen, mert az 

rendkívül elméleti 

szervezetileg 

hierarchikus és 

arisztokratikus. A 

módszertan 

megbecsültsége a 

szükséges rossz 

szinten van. 

Az oktatók sincsenek 

készen erre. 

Szükség lenne 

tantárgyak feletti 

szint kifejlesztésére.   

A hallgatók kötelező 

tanítási 

gyakorlatának egy 

részét erdei iskolában 

kellene eltölteni. 

Hallgatói 

kezdeményezésként 

kellene ezt az 

egyetem vezetésének 

felajánlani. 

Propagandát növelni 

kellene. 

Nyílt programot 

kellene szervezni, 

ahol ezt bemutatják. 

Az erdei iskola 

népszerűsítése. Az ott 

folyó munka 

bemutatása akár egy 

filmen, akár egy napos 

helyszíni bemutatón. 
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5.9. A főiskolák és egyetemek irodalom szakmódszertant tanító oktatóival készített interjúk elemzése 

Sajnálatos módon elég kevés irodalom módszertant tanító oktatót sikerült felkutatni a felméréshez. Az egyetemeken a módszertant oktató tanárok többnyire 

óraadóként dolgoznak, és főállásban, gimnáziumokban tanítanak. 

Az öt megkérdezett közül négyen tanítanak ma is irodalom módszertant, egyikük csak régebben tanította ezt a tárgyat. Hárman tanítanak más tantárgyat is. 

Az öt megkérdezett közül hárman csak a gyakorlóiskolában, illetve családi körben hallottak az erdei iskoláról. Egy megkérdezett részletesebben is hallott róla, egy 

nem hallott róla. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy mindegyik oktató majdnem egybehangzóan állította, hogy nem tud arról, hogy lenne tájékoztatás intézményükben az erdei 

iskoláról. Mivel az öt megkérdezett közül hárman óraadók, ezért hozzáfűzték, hogy lehetséges, hogy van ilyen tájékoztatás, csak ők nem tudnak róla.  

Ugyanakkor négyen hiányolták, és szívesen vennék, ha kapnának a hallgatók, és ők maguk is tájékoztatást, információt az erdei iskoláról. Többen említették, hogy 

fontosnak tartják a tantárgyak közötti integrációt, a tapasztalati tanulás beillesztését a közoktatásba. 

Egy megkérdezett panaszkodott arra, hogy az irodalomtanítás már amúgy is meg van terhelve a kommunikáció és a média oktatásával, az erdei iskolára való 

felkészítés már túl sok lenne számukra. 

A leendő szakma gyakorlásának lehetőségeit vizsgáló kérdésre válaszolva többen panaszolták, hogy a hallgatók közül csak nagyon kevesen akarnak tanítani, többen 

a médiában akarnak dolgozni. A hallgatók között nincs elismertsége annak, ha valaki gyerekekkel akar foglalkozni a szabadidejében. Egy oktató jelezte, hogy a 

hátrányos helyzetűekkel való törődés, a más kultúrájúakkal való megismerkedés teljesen hiányzik a magyar oktatásból. 

A terepgyakorlat egy kivétellel hiányzik a magyar szakos tanárképzés tantervéből. Egy oktató számolt csak be arról, hogy a Főiskola környékén található irodalmi 

emlékhelyeket mutatja be a hallgatóknak. Ennek a terepgyakorlatnak a megléte is csak az oktató személyétől, annak lelkesedésétől függ. Ezen a terepgyakorlaton 

lehetőség van az irodalommal kapcsolatos tájélmények és az élővilághoz kapcsolódó irodalmi vonatkozások tanulmányozására. 

A vizuális nevelés eléggé háttérben kerül a magyar tanár szakos hallgatók képzésénél. Ez annál is furcsább, mivel az itt tanító oktatóknak kellene felkészítenie a 

hallgatókat a média ismeret oktatására, ami véleményem szerint nem képzelhető el vizuális nevelés nélkül. 

A módszertani kérdések tekintetében ketten nyilatkozta úgy, hogy megismertetik a hallgatókat a project fogalmával. Egy oktató hangot adott annak a véleményének, 

hogy nálunk még az ún.” tudós tanárság lebeg a szemünk előtt”. Egy másik oktató arról számolt be, hogy már maga is dolgozott project kifejlesztésében és ezeket 

szokta bemutatni a diákoknak. 

Az öt oktató közül ketten mondták, hogy ismerik és használják a kiscsoportos módszereket. Egy oktató időhiányra hivatkozva utasította el a módszer használatát. A 

kommunikáció oktatása egy új terület az irodalom oktatásában. Számomra meglepő, hogy ennek a területnek az oktatásánál, gyakorlásánál sem használják a 

kiscsoportos módszereket, legalábbis nem mindenütt. 
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Ugyancsak meglepő, hogy a szituációs játékok alkalmazása sem kellően elterjedt a magyar szakos tanárképzésben, öt közül hárman nyilatkoztak arról, hogy ezt a 

módszert használják. 

Arra a kérdésre, hogy képesnek tartja-e a végzett hallgatókat erdei iskola lebonyolítására, abban való részvételre, csak egy oktató válaszolt igennel. A többi oktató a 

hallgatók szakmai felkészületlenségével, a nem kellő elhivatottságával indokolta nemleges válaszát. 

 

A saját tantárgyuk fejlesztésével kapcsolatos ötleteik között már többen felsorolták, hogy szükség lenne a tanórán kívüli tevékenységekre felkészíteni a hallgatókat. 

Említették a módszertani fejlesztést, esetleg a hallgatókkal közösen kidolgozott projectek megvalósítását. 

Egy oktató tartotta fontosnak, hogy a hallgatókat pályázatírásra is készítsék fel, hiszen jövendő pályájuk során erre nagy szükségük lesz. Két oktató említette a 

pszichológiai képzés megerősítését, hogy kevésbé elméleti jellegű legyen, adjon több fogódzót a hallgatóknak a jövendő hivatásuk gyakorlásakor felmerülő 

problémák megoldásában. 

Az erdei iskola és a felsőoktatás kapcsolatának fejlesztésére vonatkozó javaslataik kapcsán megemlítették, 

 hogy az erdei iskolában való részvétel legyen kötelező a hallgatók számára. 

 fejtsenek ki nagyobb propagandát az erdei iskola mellett! Legyen nyílt nap, ahol ezt bemutatják a hallgatóknak. Ha ezt nem lehet megoldani, akkor 

videofelvételen keresztül mutassák be az erdei iskolát a hallgatóknak.  

 legyen terepgyakorlat a magyar szakos hallgatók számára, és ehhez teremtsék meg az anyagi feltételeket. 

 teremtsenek a főiskolákon, egyetemeken olyan körülményeket, hogy a környezeti nevelés ne csak a szavak szintjén valósuljon meg, hanem a 

körülmények is ösztönözzenek erre. 

 szükség lenne a humán tudományokon belül is integrációra 

 

5.9.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva, főiskolák és egyetemek irodalom szakmódszertant tanító 
oktatóinak beszámolói alapján a következő jellemzők, ragadhatók meg. 

 

 A megkérdezett oktatók majdnem mindegyike hallott ugyan az erdei iskoláról, de tájékozottságuk családi körből, illetve a gyakorlóiskolából származik. 

 Egybehangzóan arról nyilatkoztak, hogy a hallgatók nem kapnak tájékoztatást az erdei iskoláról. 

 A magyar tanár szakos hallgatók képzése az ismeretszerzést tekintve valószínűleg elég mély, de módszertanilag rendkívül konzervatív. 
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 A magyar szakos hallgatók képzéséből teljesen hiányzik az intézményen kívüli élményszerzés, terepi tapasztalatszerzés. 

 Az oktatók véleménye szerint a hallgatók alapvető tudásbeli hiányosságokkal kerülnek az egyetemekre, főiskolákra és sokan nem éreznek elhivatottságot a tanári 

pálya iránt. 

 A magyar szakos tanárokra bízták olyan alapvető készségek kialakítását, mint a kommunikáció és olyan - a mai világban nélkülözhetetlen ismeret megszerzését - 

mint a kommunikáció. A hallgatók ezen ismeretekre való felkészítése leköti az oktatók idejét, energiáját, ezért kevés idő jut az olyan, az irodalomtanítástól 

távolinak tűnő területekre, mint a környezeti nevelés ezen belül az erdei iskola. 
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A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő következtetések adódnak  

 Meg kell oldani a környezeti nevelésről való tájékoztatást, az információk gyorsabb és hatékonyabb áramlását az egyetemek és a főiskolák bölcsészkarai felé. 

 Lehetőséget kell teremteni a humán szakos hallgatóknak is terepgyakorlaton való részvételre. 

 Fel kell világosítani, meg kell magyarázni, hogy az erdei iskola – talán az elnevezés ellenére is – nem csak a természettudományos tantárgyak számára lehetőség 

egy másfajta nevelési-oktatási módszer iskolai oktatásba történő bevonására, hanem számtalan lehetőséget tartogat a humán tárgyakat tanítók számára is, pl. a 

kommunikáció tanítására, gyakorlására. 

 A környezeti nevelés hatékonysága érdekében szükség van arra, hogy az egyetemek természettudományos és bölcsészkarai között valamilyen párbeszéd, 

együttműködés alakuljon ki legalább a szakmódszertant tanítók szintjén. Ennek első lépcsője lehetne az erdei iskolára való felkészítéssel, illetve a kommunikáció 

és a média ismeretekkel kapcsolatos tantervi helyek megkeresése a bölcsészek és a természettudományok tanterveiben  
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5.10. Kémia szakmódszertant tanító egyetemi oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Debreceni Egyetem ELTE 

Természettudományi 

Kar 

Szegedi Egyetem Veszprémi Egyetem Pécsi 

Tudományegyetem 

0. 2 kérdezett személyek Dr. Tóth Zoltán Dr. Wajand Judit Dr. Adamkovich István Dr. Zábó Magdolna Dr. Erdősi Ferencné 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Kémia-(mat., biol., 

körny., inform., fiz., 

nyelv., földrajz) 

Kémia-biológia, 

matematika, 

környezettan, nyelv 

Kémia-(biol., fiz., mat., 

körny., nyelv, földrajz) 

Kémia-környezettan, 

teológia, színháztörténet 

Kém-(mat, biol, 

környezettan) 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Kémia módszertan 

(kémia tanítása, 

laboratóriumi gyak. 

audioviz gyak., 

számítási gyak.) 

Kémia módszertan Szakmódszertan 

(előadás, szeminárium, 

laborgyak.) 

Kémia történet 

Kémia módszertan Kémia tanítása,  

Kémia története 

Ásvány és kőzettan 

(spec.koll.) 

2 Hallott-e már az iskolák 

nevelési programjában foglalt 

környezeti nevelési program 

keretében szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Igen, de nem az 

egyetemen, hanem a 

helyi tantervek 

átvizsgálásakor, 

konferenciákon, 

továbbképzéseken 

Igen, egy főiskolai 

vezetőtanártól. 

Nemcsak hallottam róla 

tanítom is az elemeit 

A környezettan tan 

tanszéken keresztül 

Igen négy évvel ezelőtt 

a British Council 

szervezésében 

továbbképzésen vett 

részt az Árpádtetői ei-

ben, 
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3 Van-e az intézményükben tájékoztató 

a tanár szakos hallgatók számára az 

erdei iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Nem tudok róla Az egyetemen nincs 

erről tájékoztatás. A 

környezettan szakon van 

Érintőlegesen van, de az 

erdei iskola hálózatról 

tudnak, honlapokat 

ismerik, kiadványokat 

ismerik, a 

környezettanosoktól is 

tájékozódhatnak. 

Nincs, lehet, hogy a 

környezettanon van 

Kémia módszertanon biztos 

hallanak róla, a tanórán 

kívüli feladatok, és 

környezetkultúrára nevelés 

kapcsán. 

Pécsett népszerű az e. i., 

mert az Árpádtetői e. i. Jó 

hírű 

4 Elegendőnek tartja-e a tájékoztatást? 

Milyen módon kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az e. i-nak? 

Nem Nem elegendő. Tájékoztatás elegendő, de 

kipróbálni csak keveseknek 

van módja 

Jó lenne, ha lenne. Nem elég, mert annyira jó 

és hasznos, több kellene. 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a 

kötelező tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk gyakorlására? 

(táboroztatás, szakkörvezetés, helyi 

civil szervezetekben közreműködés 

stb.) Ha igen kérem, sorolja fel! 

Tehetséggondozó 

szakkör tartása, de 

nem nagyon 

jelentkeznek a 

hallgatók 

Hírverés hiányzik 

Eléggé túlterheltek a 

hallgatók 

 

Pedagógián lehet, hogy 

van ilyen, egyénileg 

esetleg. A versenyek 

szervezésében 

lebonyolításában és a 

dolgozatok javításában 

segítenek a hallgatók. 

Kémia szakosoknak nincs, 

egyénileg mennek, 

lehetőség van rá 

Nem nagyon, a 

hallgatók 

túlterheltek. 

Kötelezően kell részt venni  

a gyakorlóiskola szakköri 

foglalkozásán, 

oszályfőnöki órán, 

hátrányos helyzetűek 

gondozásán, 

tehetséggondozáson. 

Ezen kívül egyéntől függ, 

lehetőség lenne rá, de a 

hallgatók eléggé 

túlterheltek 

Irinyi és Hevesí versenyek 

előkészítésében 

lebonyolításában részt 

vesznek  
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6 A kötelező tantárgyon belül van-e 

terepgyakorlat a hallgatók számára? 
Üzemlátogatás van, 

terepgyakorlat nincs 

Üzemlátogatás van, de 

csak Budapesten, mert 

nincs pénz 

buszköltségre. Sörgyár, 

szappangyár. 

Üzemlátogatás, 

szennyvíztisztító, 

hulladékégető látogatás 

van, terepgyakorlat nincs 

Üzemlátogatás van, 

Balatonfűzfőn a 

laborban mutatnak 

be nekik mindent. 

Üzemlátogatás van (Paks, 

Mohács, Beremend, 

Zsolnay gyár) 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat keretében     Biológia és földrajz 

keretében van 

terepgyakorlat 

1. Terepen való tájékozódás nem Nem Nem Nem  

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot nem Nem Nem 575 Kémia kísérlet 

c. könyvből 

csináljuk meg. 

Nem, Analitikán tanulják. 

3. növényfelismerés, határozást nem Nem Nem Nem Nem 

4. Állatfelismerést, határozást nem Nem Nem Nem Nem 

5. Életközösségek felismerése nem Nem Nem Nem Nem 

6. Térképhasználatot nem Nem Nem Nem Nem 

7. Tájhasználatot nem Nem Nem Nem nem 

8. Tájtörténetet nem Nem Nem Nem Ipartörténet van 

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

nem Nem Nem Nem Nem 

10. Helytörténetet  nem Nem nem Nem nem 
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8 Tanulják-e érzékszerveken keresztül 

megragadni a terepgyakorlat során 

látottakat, észlelteket?(rajzolás, 

festés, kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

nem Kísérletek rajzolás, 

modellek, kísérleti 

berendezések rajzolása 

van. 

nem Nem, csak kísérleti 

rajzot készítenek 

módszertanon. 

Nem jellemző, csak 

technológiai folyamatokat 

tanulnak rajzolni. 

9. Tanulják-e, esetleg a használatban 

kipróbálják-e az alábbi módszereket? 

Az új módszerek 

nem mindig válnak 

be, csődöt mondtam 

a kooperatív tanulás 

alkalmazásával 

    

1. Projektmódszer Nem, én sem 

ismerem igazán 

Tantervi helye 

hiányzik 

Elméletben tanulják, 

házi dolgozatban 

választhatnak ilyet, de 

közösen nem dolgoznak 

ki. 

A gyakorló 

középiskolákban a Víz 

világnapjának 

megünneplésekor 

szerveztek programot ilyen 

módszerrel 

Ilyet nem tanulnak. nem 

2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Elméletben tanulják, 

mikrotanításon 

gyakorolják 

 

Mikrotanításon. A 

kémiai kísérleteket kis 

csoportban mutatják be. 

Igen és ki is próbálják 

tanítási gyakorlaton 

 

Tanulókísérleteket 

végeznek csak így 

el. 

Gyakorlótanításon 

is csak a 

tanulókísérleteket 

végzik el így. 

Igen, ki is próbálják 

 

3. Csoportmunka szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés Nem jellemző, 

pszichológián esetleg 
6. Értékelés csoporton belül 
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7. Szituációs játékok 
van ilyen 

 

Új tanítási módszereknél 

tanulnak róla, 

mikrotanításon 

választhatják ezt a 

módszert. 

Gyerekekkel 

játszani nincs idő. 

Igen gyakorlaton is 

csinálnak ilyet, pl. egyik 

hallgató a klór és a másik a 

nátrium. Az egyik átad a 

másiknak elektront, és sót 

képeznek. 

10 Ön szerint a hallgatók az egyetem és 

a főiskola elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak alapján képesek 

lesznek-e olyan többnapos 

programokat megtervezni és 

megszervezni, mint az erdei 

iskoláztatás? 

Nem hiszem, nem 

rendelkeznek 

elegendő alappal 

hozzá. 

Tárgyi tudásuk megvan 

hozzá, segítséggel 

képesek lennének rá. 

Szervezésileg nem 

biztos, hogy meg tudnák 

csinálni. 

Egyéntől függ, nem érzik 

annyira, hogy nekik 

kellene csinálni, de 

segítséggel képesek 

lennének rá 

Persze, ha adnak 

nekik anyagot 

képesek 

megtanulni. 

Biztos, de a végzettek 

közül nagyon kevesen 

akarnak tanítani. 

11 Mondjon három olyan dolgot, 

amellyel saját tantárgyainak oktatását 

akarja fejleszteni az elkövetkezendő 

5 évben? 

 

Konstruktivista 

pedagógia irányába 

vinném el a kémiát. 

Problémamegoldás 

stratégiáit fejleszteni, 

Új kísérleti 

technikák (csempés, 

fecskendős) 

bevezetése. 

Problémafelvető 

kísérletezés 

kifejlesztése PhD 

program keretében 

Nyugdíjba készülök. 

Változásokhoz való 

alkalmazkodás (NAT, 

kerettanterv, lineáris 

tanterv, kétszintű 

érettségi) 

Új módszerek beépítése: 

projectmódszer, 

környezeti kérdések, 

gyakorlati élettel való 

kapcsolat 

A felszereltség javítása, 

Módszertani fejlesztés 

Laboratóriumi gyakorlatok 

fejlesztése 

2004. Július 30-ig 

van szerződésem. 

Az utódom még 

soha nem tanított a 

közoktatásban, 

1995-ben végzett és 

azóta kutatóként 

tanított. Jelenleg 5 

kémia szakos 

hallgató van, jövőre 

egy lesz. 

Pécsi Kémikus Diák 

szimpózium 

megszervezése, aminek 

keretében a diákok, pl. 

Egy-egy környezeti 

problémával kapcsolatos 

vizsgálatukról 

számolhatnak be. 

Talajvizsgálati, 

vízvizsgálati kofferek 

eszközeit, oldatait 

beszerezni  

Utánpótlás kinevelése, mert 

nyugdíjba vonulok. 
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12 Ezek közül melyek azok, ami Ön 

szerint az erdei iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

Mikrokísérleti 

technikák fejlesztése: 

víz, levegő, 

talajvizsgálathoz 

Konstruktivista 

pedagógia, mert a 

való világból indul ki  

H a 

megbizonyosodnék a 

hatékonyságról, 

beolvasztanám a 

szakmódszertan 

oktatásába. 

Projectmódszer: pl. 

savas eső hatásai, 

erdőben elvégezhető 

kísérletek,  

Drámapedagógiai 

módszerek 

Laboratóriumi gyakorlatok 

fejlesztése, 

Módszertani fejlesztés 

 A szimpózium 

megszervezése 
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13. Milyen javaslata van a tanárképzés és 

az erdei iskoláztatás kapcsolatának 

fejlesztésére vonatkozóan? 

Kiadványok 

megjelentetése, 

olyan konferencia 

szervezése, ami 

informál, bemutatja 

az erdei iskola 

hatékonyságát 

példákkal 

felmérésekkel, 

tudásszint 

felméréssel is. 

 

Minden tanárképző 

intézmény 

szakmódszertani 

csoportot értesítsenek az 

erdei iskoláról, annak 

célja, hol vannak 

ilyenek, mire van 

lehetőség. Ne az oktatási 

dékánnak küldjenek 

információkat, mert az 

nem jut tovább. 

Szakonként beiktatni az 

erdei iskolára való 

képzést. 

Több szakmódszertani 

csoport 

együttműködésére lenne 

szükség ahhoz, hogy egy 

Science szerű képzést 

fejlesszünk ki. 

Az újonnan megalakult 

Pedagógiai Kar  

végezhetné az erdei 

iskolára való képzést, és 

ők szervezhetné meg a 

közeli erdei iskolába 

való látogatást.  

Az aktuális információkról 

hatékonyabb, gyorsabb 

tájékoztatás a KÖNKOMP 

hírlevele jó de sokan nem 

kapják, mert nem tudnak 

róla 

Kis kiadók jól használható 

kiadványairól is kérnek 

tájékoztatást. 

Anyagi forrás 

megteremtése, hogy 

konferenciákra el tudjanak 

menni. 

A közoktatás 

dokumentumainak, 

rendelkezéseinek (NAT. 

Kerettantervek, érettségi 

követelmények) a 

felsőoktatás tanárképzéssel 

foglalkozó tanszékeire 

Ezekről tájékoztató a 

Minisztérium részéről 

szükséges lenne. 

Erdei iskola bemutató a 

hallgatóknak és az 

oktatóknak.  

Kipróbált és bevált 

módszertani elemek 

gyakorlatban való 

bemutatása 

Fel kellene emelni a 

kémia óraszámát, 

Zseblabort kellene 

használni. 

Szóróanyag eljuttatása a 

tantárgypedagógusoknak, 

hogy tájékozottabbak 

legyenek. 

Kémiatanári konferencián, 

a plenáris ülésen egy 5-10 

perces előadáson 

tájékoztatni a kémia 

tanárokat. (Idén Pécsett 

lesz a konferencia) 

Hallgatókat kihelyezni 

erdei iskolába, hogy az 

életben lássák, milyen az. 
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Lehetővé tenni, hogy 

minden hallgató legalább 

egyszer elmehessen erdei 

iskolába. 

Jó lenne, ha az erdei 

iskolák jeleznék az 

egyetemnek igényeiket a 

hallgatók iránt  

Az e. i-val kapcsolatos 

vállalkozói ismereteket is 

kellene tanítani 
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5.11.Kémia szakmódszertant tanító főiskolai oktatók válaszai  

No. 5.11.1.1.1.kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Berzsenyi 

Dániel 

Tanárképző 

főiskola 

ELTE Tanárképző 

Tanszék 

Eszterházy Károly 

Tanárképző 

Főiskola 

Nyíregyházi 

Tanárképző 

főiskola 

Szegedi Egyetem 

JGY Tanárképző 

Főiskola 

0. 2 kérdezett személyek Öry Imre Dr. Victor András Varga Attila Sarka Lajos Nem járult hozzá 

neve közléséhez 

1. 1.1 Milyen tanár szakos hallgatókat tanít? Kémia –

bármely 

szakos 

Kémia-biológia, 

Kémia-matematika 

Betegállományban 

van 

Kém-(mat, 

földr., biol., 

számtech, 

német, háztart. 

ökonóm.) 

Kémia – 

bármely szakos  

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Kémia 

módszertan 

Általános kémia, 

Tantárgy pedagógia, 

Természettudomány 

története, zseblabor 

 Kémia tanítása 

(ea., gyak., 

lab.) ált.és 

szervetlen 

kém. Gyak., 

ásványtan,  

Ásvány és 

kőzettan, 

tantárgy-

pedagógia, 

szervetlen kémia 

(csak levelező 

hallgatóknak.) 

2 Hallott-e már az iskolák nevelési programjában 

foglalt környezeti nevelési program keretében 

szervezhető erdei iskoláztatásról? 

Igen, a 

Herényi 

arborétumból 

szerettünk 

volna erdei 

iskolát 

csinálni, de 

nem lehetett, 

Igen, környezeti 

neveléssel már 

régóta 

foglalkozom 

 Igen 

hallottam, de 

nem a 

főiskolán  

A tanítási 

gyakorlatban, 

és a 

Igen 

természetesen, a 

gyakorlóiskolával 

a főiskola közösen 

megszervezi, 

hogy a hallgatók 

kijussanak az 

erdei 
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mert a sok 

tulajdonossal 

nem lehetett 

megegyezni.  

A Szelíd 

Energia 

Egyesület 

elnöke 

vagyok. 

gyermekeim 

voltak ei-ban 

iskolába.(sajnos 

nem mindegyik 

hallgató) 
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3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató a tanár szakos 

hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen 

tantárgyon belül? 

Igen. A Tanszéket is 

kémia 

környezettudományi 

Tanszéknek hívják.  

Tantárgy-pedagógián 

van, tanterv 

tantárgyköziség címszó 

alatt 2 órát szánnak 

erdei iskoláztatásra 

 Kémián nincs, lehet, 

hogy a biológián van 

Igen módszertan óra 

keretében 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen 

módon kellene elősegíteni 

az alaposabb 

megismerését az E.I-nak? 

Igen van tájékoztatás, 

de módszertanon nem 

esik erről szó. 

Nem pedagógia 

tanszéken nem jelenik 

meg 

 Nem elég. 

Nem a kémia 

szakosok dolga, mert 

az ei. Inkább 

biológiai jellegű 

A gyakorlat hiányzik, 

de egyébként 

elegendő 

5 Van-e alkalma a 

hallgatóknak a kötelező 

tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk 

gyakorlására? 

(táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben 

közreműködés stb.) Ha 

igen kérem, sorolja fel! 

Az egyesület által 

rendezett 

Természetbúvár 

Találkozó 

szervezésében, 

lebonyolításában 

segítettek. A 

Kerekerdő Alapítvány 

munkájában 

lehetséges, hogy részt 

vesznek, de erről 

biztosat nem tudok. 

Érdeklődés lenne a 

hallgatók részéről, de a 

lehetőség esetleges 

A Váci utcai 

gyakorlóiskolában van 

témahét, de ennek léte 

a vezetőtanártól függ 

 Önképzőkörön 

segítenek az 

általános 

iskolásoknak, nyári 

szaktábor a 

tehetséges 

diákoknak, akik 

versenyen helyezést 

értek el kémiából 

Versenyek 

lebonyolításában 

A hátrányos helyzetű 

diákok 

gyakorlóiskolai 

segítését a főiskola 

segítségével a 

megszervezik, ebben 

a lelkes hallgatók 

vesznek részt (kb. 

50%) 

6 A kötelező tantárgyon 

belül van-e terepgyakorlat 

a hallgatók számára? 

Üzemlátogatás 

(Balatonfűzfő, 

Víztisztító, Várpalota, 

Répcelak, Soproni 

Sörgyár, Bécsi 

Természettudományi 

Múzeum) 

Üzemlátogatás van, pl. 

atomerőmű látogatása  

terepgyakorlat nincs 

 Üzemlátogatás van 

(Paks, Dunaújváros, 

Inota, 

Ásványkincsek 

megtekintése, 

Tapolca 

karsztjelenség 

Van üzemlátogatás és 

kőzetgyűjtés két 

alkalommal. Az úti 

cél a Bükk és a 

Dunántúl, Alpokalja 
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7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

 Komplex 

terepgyakorlat nincs, 

mert az állat és 

növénytanszékek által 

szervezett 

terepgyakorlatokon is 

kevés az idő 

Kevés a terepgyakorlat 

aránya 

 Biológián, földrajz 

terepgyakorlaton 

csinálnak ilyesmit 

 

1. Terepen való 

tájékozódás 

Nem Nem  Nem Nem 

2. Víz, talaj, 

vízvizsgálatot 

Igen a vízmű 

laborjában néznek meg 

bemutatót. 

Nem  Nem Analitikán 

vízvizsgálat van 

Laborban igen, 

módszertanon a 

Tiszából vesznek 

mintát 

3. növényfelismerés, 

határozást 

Nem nem  Nem A hallgatók 

kiselőadással 

készülnek fel a 

növényzet, állatvilág, 

geológiai, ásványtani 

vonatkozásokból 

 

4. Állatfelismerést, 

határozást 

Nem Nem  Nem 

5. Életközösségek 

felismerése 

Nem Nem  Nem  

6. Térképhasználatot Nem Nem  Nem  
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7. Tájhasználatot A vezetők felkészülnek 

és elmondják a 

kirándulás közben. 

Nem  

 

6 

 

Nem A különféle 

építmények 

építőanyagai, azok 

eredete, üzem 

létesítésének 

követelményeit 

kiselőadásokban 

dolgozzák fel a 

hallgatók. 

8. Tájtörténetet Nem  Nem 

9. Tájhasználathoz 

kapcsolódó 

népszokásokat 

Nem  Nem erre készülünk, 

esetleges 

Nem erre készülünk, 

esetlege 10. Helytörténetet  nem   

8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során 

látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, 

festés, kollázs, 

fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Szórólapokat gyűjtünk, 

és a hallgatók 

felhasználhatják, ha 

akarják. 

Nem vizuális 

tapasztalás 

módszertanon belül 

van 

 nem Fotóznak, 

videofelvételeket 

készítenek a 

kőzetekről, 

ásványokról. 

9.                       

 

Tanulják-e, esetleg a 

használatban kipróbálják-e 

az alábbi módszereket? 

     

1. Projektmódszer Nem, mert nem látom a 

helyét, nem tartom 

alaposnak, nincs rá idő. 

Elméletet igen, házi 

dolgozatot készítenek 

 Spec. Kollon van 

csak. Módszertanon 

belül nincs rá idő, 

mert annyi a többi 

anyag 

Tanítom, de 

gyakorlatban csak az 

iskolában próbálják 

ki, nagyon 

időigényesnek tartom. 

2. Csoportszerepek és 

kommunikáció 

kialakítása 

Mikrotanításkor, 

amikor egy hallgató 

tanítja a többit. Amikor 

Van módszertanon, de 

a gyakorló tanításon 

esetleges, a 

 Igen, mikrotanításon 

kipróbálhatják 

Részletesen beszélek 

előnyeiről, 

hátrányairól. 
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3. Csoportmunka 

szerezése 

a kémia földrajzzal 

való kapcsolatát 

szemléltetjük, min 

vulkánt készítünk, 

lávakiömlést imitáljuk. 

Az eredményeket 

frontálisan értékeljük 

vezetőtanártól függ 

 

  Módszertanon is 

kipróbálják, 

gyakorlótanításokon 

is használják. 4. Csoportmunkán 

alapuló vizsgálatok 

lebonyolítása 

 

5. Konfliktuskezelés  

6. Értékelés csoporton 

belül 

 

7. Szituációs játékok Nem foglalkozunk 

vele. 

Nem csinálják, nem 

tudom hova lehetne 

beilleszteni, de jó lenne 

 Nem tanítom 

pedagógián, 

pszichológián lehet, 

hogy tanítják 

Sokat kell tanítani a 

módszertanon ilyen 

módszerek 

kipróbálására nincs 

idő 

Nem. Nem étek egyet 

vele. Nem csinálom. 

10 Ön szerint a hallgatók az 

egyetem és a főiskola 

elvégzése után képesek 

lesznek-e a tanultak 

alapján képesek lesznek-e 

olyan többnapos 

programokat megtervezni 

és megszervezni, mint az 

erdei iskoláztatás? 

Biztosan képesek 

lennének rá és a 

természettudományi 

szakosok elég lelkesek. 

Igen képes lesz rá, de 

csak aki az egyesület 

(Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület) 

táborába már részt vett. 

Ott szervezési 

ismereteket is tanult. A 

főiskolai képzés 

alapján nem 

A képzési 

követelményekben 

nincs benne 

 Önállóan nem 

tudnák 

megszervezni, de 

részfolyamataiban 

igen, a tudásuk 

megvan hozzá. 

 

Az alapok birtokában 

vannak, szervezésileg 

is képzettek rá 
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11 Mondjon három olyan 

dolgot, amellyel saját 

tantárgyainak oktatását 

akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

Környezetbarát kémia 

hangsúlyozása 

(konyhakémia, 

csomagolóanyagok, 

újrahasznosítás, 

szelektív 

hulladékgyűjtés) 

Gyakorlatot bevinni a 

kémiatanításba, pl. 

oldatkészítés. 

Drámapedagógiát 

bevonni a 

módszertanba 

Gyakorlóiskolai munka 

nagyobb szerepe az 

oktatásban, vezetőtanár 

tartsa a módszertan egy 

részét (ellenőrzés, 

értékelés) 

Kémiát más 

természettudományos 

tantárgyakkal 

integrálni, erre 

kidolgoztam egy 

tantervet (komplexitás) 

 

 Számítástechnikai 

lehetőségek az 

oktatásban. 

Távoktatás 

kifejlesztése a 

tantárgy-pedagógián 

belül 

Folyamatosan 

fejlesztem a tantárgy 

oktatását. Minden új 

eredményt azonnal 

beillesztek a 

tantárgyba. 

Tankönyveket, 

szakköri anyagokat 

írtam az általános és 

középiskolák 

számára. Írtam 

környezetvédelem 

szakköri füzetet is, 

ami nagy 

népszerűségnek 

örvend, erdei 

iskolában is 

használható. 

12 Ezek közül melyek azok, 

ami Ön szerint az erdei 

iskoláztatásra való 

felkészítéssel 

kapcsolatosak?   

Pl. Szelíd 

növényvédelem 

oktatása (bordói-lé 

készítése, tej-csalánlé 

oldat készítése, 

hangyák elűzése) 

Komplexitás, 

drámapedagógia 

bevonása, 

csoportmunka 

fejlesztése 

  A környezetvédelmi 

munkafüzet. 
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13. Milyen javaslata van az 

tanító és tanárképzés és az 

erdei iskoláztatás 

kapcsolatának fejlesztésére 

vonatkozóan? 

Az erdei iskolába való 

kijutás anyagi kérdés, 

mert biztosítani kell a 

buszköltséget, szállást, 

étkeztetést. 

Meg kell becsülni azt, 

aki ebben részt vesz. 

Pl. A Dési Huber 

Általános Iskolában 

volt, aki ezért 

kitüntetést kapott. 

Szaktárgyi képzés 

módszertanába épüljön 

bele 

 Integrált 

természettudományos 

képzés megvalósítása, 

mert akkor képesek 

lennének a hallgatók 

holisztikusan 

gondolkodni 

A képesítési 

követelményekbe 

épüljön bele az erdei 

iskoláztatás  

 Külön spec. Koll. 

kellene erre! Egy-két 

órában nem lehet 

erre felkészíteni. Az 

átszervezések után 

talán ez lesz az egyik 

új tantárgy. 

Jó lenne tájékoztatást 

kapnom hol 

találhatók erdei 

iskolák 
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5.12.A főiskolák és egyetemek kémia szakmódszertant tanító 
oktatóival készített interjúk elemzése 

A kémia módszertant tanító oktatók közül a főiskolákról négy, az egyetemekről öt oktatót sikerült 

megkérdeznem. Sokan közülük nyugdíj előtt állnak, vagy már nyugdíjba is mentek. Az oktatók 

közül hárman tanítanak más tantárgyat is a kémia módszertanon kívül. 

A kémia szak, szinte bármely más szakpárral együtt tanulható az egyetemeken és főiskolákon. 

A megkérdezett oktatók közül mindegyik hallott már az erdei iskoláról. Hárman arról számoltak 

be, hogy nem az egyetemen, főiskolán hallottak róla, hanem a gyakorlóiskolában, vagy 

kollégájuktól hallottak róla, illetve gyerekeik voltak erdei iskolában. 

A hallgatók témáról való tájékoztatásáról úgy nyilatkoztak, hogy négy intézményben nem tudnak 

arról, hogy lenne tájékoztatás az erdei iskoláról, öt másik intézményben a környezettan szakon, 

vagy a kémia módszertanon kapnak róla tájékoztatást a hallgatók 

Hatan válaszolták azt az oktatók, hogy nem kapnak elegendő tájékoztatást a hallgatók, többre lenne 

szükség. Két oktató elegendőnek tartja a tájékoztatást, de szükségesnek tartja a valóságban történő 

bemutatást. Egy oktató azon a véleményen van, hogy a biológia tanároknak kellene tájékoztatni, 

mert az erdei iskola biológiai jellegű. 

A kémia tanár szakos hallgatókat gyakran vonják be az oktatóik versenyek szervezésébe, 

lebonyolításába. Egy oktató számolt be arról, hogy szakköri foglalkozásokba, a hátrányos 

helyzetűek gondozásába vonják be a hallgatókat. Egy másik oktató a tehetséggondozásba vonja be 

a hallgatókat. Az oktatók a hallgatók túlterheltségének tulajdonították, hogy viszonylag kevés 

hallgató vesz részt ilyen tevékenységben. 

A kémia szakos tanárok számára nem terepgyakorlatot, hanem üzemlátogatást szerveznek. A 

látogatandó üzemek között hulladékégető, szennyvíztisztító, atomerőmű, sörgyár tartoznak a 

meglátogatandó üzemek közé. Az oktatók arról panaszkodtak, hogy a buszköltség gyakran 

meghatározza, hová jutnak el a hallgatók. 

Az üzemlátogatások közül talán az egyik tekinthető sokrétűnek.  

A látottak megörökítésével csak egy terepgyakorlaton foglalkoznak, videofelvételt készítenek. Egy 

oktató számolt be arról, hogy szórólapokat gyűjtenek. Rajzolást a módszertan órán, a készülékek, 

berendezések, kémiai folyamatok rögzítésére alkalmazzák. 

A projectmódszer alkalmazásáról öten nyilatkoztak úgy, hogy erről nem beszélnek a hallgatóknak. 

Egy oktató mondta, hogy ő sem igazán ismeri ezt a módszert, egy másik oktató nem tudja, hogyan 

lehetne felhasználni a tanítási gyakorlatban. Egy harmadik oktató csak speciál kollégiumon 

használja ezt a módszert, mert módszertan órán nem jut rá elég idő. Egy oktató arról számolt be, 

hogy elméletben tanítja ugyan, de időhiány miatt ennek gyakorlására nem kerül sor. 

A kiscsoportos tanítási módszerek alkalmazása a kémia módszertanon belül általában a 

mikrotanításban merül ki, illetve a demonstrációs kísérletek gyakorlását végzik így a hallgatók.  

A szituációs játékok tanítási gyakorlatban való alkalmazását firtató kérdésre egy oktató azt 

válaszolta, hogy nem tudja hova tudná beilleszteni a tananyagba, de nyitott az alkalmazására Egy 

oktató nyilatkozta, hogy játszani nincs idő. Ketten nyilatkoztak róla, hogy esetleg pedagógián és 

pszichológián foglalkoznak ilyennel a hallgatók. Egy oktató elutasította ennek a módszernek az 

alkalmazását. Egy mondta azt, hogy nem foglalkoznak vele. Hárman azt mondták, hogy nem csak 

elméletben tanulják, de gyakorlatban is kipróbálják a hallgatók. 

Az erdei iskolára való felkészültséget vizsgáló kérdésre egy oktató mondta azt, hogy végzésük után 

nem lesznek képesek rá a hallgatók, ketten mondták azt, hogy képesek lesznek rá, öten úgy vélik, 

hogy tudásuk, felkészültségük megvan hozzá, de szervezésben segítségre szorulnak. 
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Saját tantárgyuk fejlesztésére vonatkozó kérdés kapcsán ketten mondták, hogy nyugdíjba 

készülnek. Ennél a kérdésnél még a módszertani fejlesztést, a környezetbarát kémia, a 

számítástechnikai lehetőségek, új kísérleti technikák bevonását a kémia tanításába említették még 

az oktatatók. 

A felsőoktatás erdei iskolával való kapcsolatának fejlesztésére vonatkozóan az alábbi javaslatokat 

tették a hallgatók: 

 a szaktárgyi képzés módszertanába épüljön be az integrált természettudományos 

képzés, hogy a hallgatókban kifejlődjön a holisztikus természettudományos 

szemlélet. 

 valósuljon meg az integrált természettudományos képzés ún. Science  

 a kétszintű tanárképzés megteremtése után legyen új tantárgy, ami felkészít az 

erdei iskolára 

 legyenek kiadványok, amelyekben fel vannak sorolva, hol vannak az erdei 

iskolák, 

 legyenek konferenciák, amelyek információt nyújtanak az erdei iskoláról, 

 minden tanárképző intézmény szakmódszertani csoportjához juttassák el azokat az 

új kiadványokat, amiről a hallgatókat tájékoztatni kell 

 az információk hatékonyabb, gyorsabb terjedésére lenne szükség. 

 a KÖNKOMP hírlevele jó lenne, de nem jut el mindenkihez 

 a Pécsett, 2004-ben megrendezésre kerülő Kémiatanári Konferencián legyen 

tájékoztató az erdei iskoláról 

 a hallgatók el tudjanak jutni erdei iskolába, azt a gyakorlatban kipróbálhassák.  

 épüljön be a képzésbe a felkészítés az erdei iskolára 

 

5.12.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva, 
főiskolák és egyetemek irodalom szakmódszertant tanító 
oktatóinak beszámolói alapján a következő jellemzők, ragadhatók 
meg. 

 

 A kémia módszertant tanító oktatók közül mindenki hallott már az erdei iskoláról, hárman 

magánúton szereztek róla tudomást. 

 A kémia tanár szakos hallgatóknak kb. a fele kap tájékoztatást az erdei iskoláról Az oktatók 

általában ezt nem tartják elegendőnek, de ők maguk is hiányolják a tájékoztatást a témában. 

 A módszertani képzésben még mindig a konzervatív módszerek dominálnak. Az oktatatók 

nincsenek felkészülve, felkészítve az új módszerek tantárgyukba történő adaptálására, és annak 

továbbadására, ezért csak elméletben tanítják ezeket a módszereket, vagy teljesen elvetik 

ezeket. 

 A kémia szakon nincs terepgyakorlat, üzemlátogatás van. Ekkor teljes mértékben a kémiai 

technológiai folyamtok gyakorlati megvalósításának bemutatására koncentrálnak, de kapnak 

tájékoztatást az üzemek környezeti hatásairól. Csak ritkán kerül sor a meglátogatott környék 

tágabb, sokrétűbb megismerésére. 
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5.12.2. A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő 
következtetések adódnak  

 

 A kémia tanárok képzése alapvető szemléletváltást igényelne a környezeti nevelés tekintetében 

is. A tárgy elméleti jellege helyet sokkal inkább a gyakorlattal, a mindennapi élettel, a 

környezettel való kapcsolatát kellene hangsúlyozni, és ezt közvetíteni a hallgatók és azok 

leendő diákjai felé. 

 Fontos lenne tudatosítani az oktatókkal és rajtuk keresztül a hallgatókkal, hogy az erdei iskola 

nem a biológia tantárgyhoz kötődő tevékenység, abban nekik is helyük és szerepük van. Ehhez 

sokkal hatékonyabb tájékoztatásra, gyorsabb információ áramlásra lenne szükség. Talán a 

KÖNKOMP hírlevelének minden módszertant tanító oktató felé való eljuttatása lehetne az első 

lépcső ebben. 

 Itt is, mint a többi szak esetében érdemes lenne ösztönözni az oktatókat egy természetismeret 

tantárgy társtanszékekkel való közös kimunkálására, aminek előkészítője lehetne egy közös 

erdei iskolára való felkészítő program kimunkálása. 
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5.13. Környezettan szakmódszertant tanító főiskolai oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Pécsi 

Tudományegyetem 

Nyíregyházi Főiskola Berzsenyi Dániel 

Tanárképző Főiskola 
Szegedi Egyetem 

JGYTF 

Eszterházy Károly Tanárképző 

Főiskola 

0. 2 kérdezett 

személyek 

Nyiratiné Németh 

Ibolya 

Kiss Ferenc Kővári Katalin Dr. Ilosvay György Dr. Kárász Imre 

1. 1. 1 Milyen tanár 

szakos hallgatókat 

tanít? 

Környezetmérnök 

tanár, 

környezettan-

földrajz, biológia,  

Környezetvédelem-

biológia, földrajz, fizika, 

kémia 

Környezetvédelem-

kémia, biológia, 

földrajz 

Környezettan – bármely 

és környezettan 

betétlapos 

Környezettan-biológia, földrajz, 

kémia 

1. 2 Milyen 

tantárgyakat tanít 

Környezettan 

módszertan 

Környezeti kémia, 

fenntartható fejlődés, 

környezeti nevelés elmélete 

Környezet 

egészségtan, 

környezettan 

szakmódszertan 

Állatrendszertan, 

szervezettan, 

tudománytörténet, 

környezetvédelem 

kötelezően választható) 

Természetvédelem alapjai 

Táj és település Ökológia 

Környezetvédelem Ökológia 

Távoli Tájak Nemzeti Parkjai 

(kötelezően választható 

2 Hallott-e már az 

iskolák nevelési 

programjában foglalt 

környezeti nevelési 

program keretében 

szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Környezettan 

módszertan 

keretében mennek 

erdei iskolába.  

Kapcsolatban állok 

környezetvédő 

szervezettel. 

Igen, természetesen Igen a Veszprémi 

Egyetemen végeztem 

két éve. A Borostyán 

Környezetvédelmi 

Oktatóközpont 

vezetője vagyok, 

amely a környezeti 

nevelést támogatja a 

Főiskolán. 

Igen, természetesen, már 

régóta foglalkozom 

környezeti neveléssel, a 

Csemete tagja vagyok. 

Természetesen. Már régóta tagja 

vagyok környezetvédő 

szervezetnek. 
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3 Van-e az 

intézményükben 

tájékoztató a 

tanárhallgatók 

számára az erdei 

iskoláztatásról?  

Milyen tantárgyon 

belül? 

Elegendő 

információt kapnak. 

Igen a környezeti nevelésen 

belül a tanórán kívüli 

nevelés színterein esik róla 

szó a táboroztatás, a 

Madarak és fák napja 

megünneplésével együtt. 

Szakmódszertanon 

ezt is tanítom. 

A főiskola kiadványában 

is benne van. Szórólapos 

tájékoztatás, újságban 

tájékoztatás. Kötelező 

tájékoztatás nincs. 

Van a módszertanon belül, több 

foglalkozáson is. 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen 

módon kellene 

elősegíteni az 

alaposabb 

megismerését az E. I-

nak? 

Erdei iskolába 

minden környezettan 

szakos hallgató 

megy.  

Régebben a 

gyakorlóiskolának és a 

Főiskolának közösen 

fenntartott erdei iskolája 

volt Tokajban, amit a 

környezettana szakosok 

tartották fent a 

szakvezetővel együtt, ott 

töltötték a kötelező 

gyakorlat egy részét. 

Anyagi nehézségek miatt a 

Főiskola el kényszerült 

adni az erdei iskolát.  

Elég a környezettan 

szakosok számára, de 

a többi hallgató nem 

tudja. Nincs 

együttműködés az 

oktatók között a 

túlterheltség miatt. 

Nem elég, de aki akar, rá 

tud találni. A 

felsőoktatási 

követelményrendszerbe 

be kellene tenni. Jó 

lenne, ha benne lenne 

majd a BSC-ben. 

Én nem tartom elegendőnek, de a 

hallgatók sokallják. 



  TEAMWORK Tanácsadás és Tréning 

K6_Ei_Tanarkepzes_Kisfaludi_2004 

státusz: Kész 
OMAI Oldalszám: 87/116 

Dátum: 2004.06.06. 

Készítette: Dr. Kisfaludi Andrea 

 

 

5 Van-e alkalma a 

hallgatóknak a 

kötelező tanítási 

gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk 

gyakorlására? 

(táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi 

civil szervezetekben 

közreműködés stb.) 

Ha igen kérem, sorolja 

fel! 

A szervezésben a 

tanszék részt vesz. 

Van ilyen feladat. 

Módszertanon 

választhat 

(tanulásban  

akadályozott 

gyerekek, 

tehetséggondozás, 

vízvizsgálat, 

táboroztatás, 

iskolában szakkört 

tartanak, 

oktatóközpontba 

járnak) a hallgatók 

lelkesek.  

Minimális lehetősége van a 

hallgatóknak erre. E-

misszióval mennek 

táborba, Felső-Tiszavidéki 

Felügyelőséghez mennek 

gyakorolni, Nemzeti 

Parkhoz. Szervezzük is, de 

a hallgatók egyénileg is 

elmennek. 

Igen. 

Együttműködünk a 

Veszprémi 

Állatkerttel Zootábor, 

Lovastábor. 

Programvezetésben 

és szabadidős 

programok 

szervezésében is részt 

vesznek. Kb. a 

hallgatók 80%-a. A 

többi 

természettudományi 

szakos is rész vehet 

benne. 

Ökoiskola hálózaton 

belül szakkör tartására, 

tanításra van lehetőség. A 

Csemete Egyesület 

központja a Főiskolán 

van, itt van lehetőség a 

hallgatók részvételére. 

Erdei iskolába is 

mehetnek. 

Sok felkérés érkezik a tanszékre, 

nyári erdei iskolaszerű táborba 

mehetnének a hallgatók.  Egy 

részük el is megy. 

6 A kötelező tantárgyon 

belül van-e 

terepgyakorlat a 

hallgatók számára? 

Van módszertanon. 

6 órában Nemzeti 

Park, Zoopedagógia, 

Mókus Suli, 

Városismeret, 

Körbástya 

Van, Természetvédelem, 

Ökológia, gyakorlaton 

belül. 

Van a környezettan 

tantárgyon belül 

félévenként 1 hét.  

Van terepgyakorlat. Van komplex terepgyakorlat a 

másodév végén. Ökológia és a 

környezet elemzése címmel. 
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7. Tanítják-e a 

terepgyakorlat 

keretében 

   Füzetsorozatot 

jelentettünk meg róla 

(pusztavíz, nyomok a 

homokban, hálókészítők, 

stb.) 

 

1. Terepen való 

tájékozódás 

Erdei iskolában is 

csinálják, ők vezetik 

a csoportot, 

térképpel 

beazonosítják a 

helyeket. 

Igen. Részletesen, GPS is 

van 

Igen. Pl. Aggteleken Igen Igen 

2. Víz, talaj, 

vízvizsgálatot 

Patakból mintavétel, 

talajszemcse 

vizsgálat, stb. 

Mintát vesznek, és 

laborban vizsgálnak. A 

helyben vizsgálathoz a 

szett kevés. 

Mintavétel terepen, 

vizsgálat laborban 

történik. 

Igen Igen félnapos. Kiscsoportokban 

dolgoznak. Szelvényt ásnak, 

mintát vesznek 

3. 

növényfelismerés, 

határozást 

Igen Igen Igen Igen Igen talajban, vízben is 

4. Állatfelismerést, 

határozást 

Igen Igen Igen Igen 

5. Életközösségek 

felismerése 

Igen Igen Igen Igen Igen 

6. 

Térképhasználatot 

Igen igen igen Igen Igen. 
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 7. Tájhasználatot Igen. Pl. Óbányán 

négy csoportban 

dolgoztak 

népszokásokat, 

ételeket, építészetet, 

gondokat dolgozták 

fel. 

Tájökológián és 

terepgyakorlaton  

Igen Igen Igen, terület ökológiai vizsgálata 

címmel. 

8. Tájtörténetet Igen Igen Településvizsgálatot végeznek; 

Környezeti problémák 

feltérképezése, természetvédelmi 

objektumok feltérképezése, 

tájtörténeti dolgok, múzeumok, 

kastélyok. 

9. Tájhasználathoz 

kapcsolódó 

népszokásokat 

Minimális, nem része a 

követelményrendszernek. 

Igen Igen 

10. Helytörténetet  Igen igen 

8 Tanulják-e 

érzékszerveken 

keresztül megragadni 

a terepgyakorlat során 

látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, 

festés, kollázs, 

fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Fotó, rajz, festés 

ujjal, tojáshéjból 

megjelenítés 

Igen persze. Videofelvételt 

készítünk, filmet készítünk 

belőle, DVD-re írjuk. 

Országos versenyen is 

nyertünk vele, Operatőr tart 

foglalkozást a 

hallgatóknak. A környezeti 

nevelés és a multimédia 

kapcsolatánál kötelező egy 

multimédiás anyagot 

készíteni a hallgatóknak. 

Ilyen van project 

keretében, pl. 

Aggtelekről olyan 

anyagot kell 

készíteni, amit 

tanításkor fel tud 

használni, 

gyerekeknek 

bemutathat.  

Rajzolás, fényképezés. A terepgyakorlathoz készíteni 

kell egy jegyzőkönyvet, amiben 

rajzok, fényképek is vannak. A 

jegyzőkönyv a szigorlat feltétele. 

60 db-Növényfotó-gyűjteményt 

kell beadniuk 
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9. Tanulják-e, esetleg a 

használatban 

kipróbálják-e az 

alábbi módszereket? 

     

1. Projektmódszer Igen, pl. Lőrésnyi 

világ project 

terepgyakorlaton. 

Ott kis csoportokban 

valósították meg a 

projectet. 

Szó van róla, de 

gyakorlatban nem 

próbálják ki. 

Igen Megismerik, de 

kipróbálása választható 

Igen tanulják szakmódszertanból. 

A környezetvédelmi napokon a 

másodévesek környezeti 

tudatformálás projectet dolgoznak 

ki. Ez egy hetes program. 

Tanösvény karbantartása 

(folyamatorientált project) 

 2. Csoportszerepek 

és kommunikáció 

kialakítása 

 Igen Igen Kipróbálják 

mikrotanításon 

Lényegében csinálnak, mert a 

szakvezető tanároknál 6-7 fős 

csoportokban vannak. Ott együtt 

dolgoznak, értékelik egymás 

munkáját, konfliktusok is 

előfordulnak. 

3. Csoportmunka 

szerezése 

Igen Igen 

4. Csoportmunkán 

alapuló vizsgálatok 

lebonyolítása 

Igen Igen 

5. 

Konfliktuskezelés 

Igen Igen 

6. Értékelés 

csoporton belül 

Igen Igen 
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7. Szituációs 

játékok 

Ganajos nevű 

bolygóról lények 

érkeznek a Földre, 

majd hazamennek, 

és ott be kell mutatni 

a Föld nevű bolygót. 

Rajzzal, 

vízmintával, stb. 

Gyakorlatban is 

kipróbálják. 4. évben a 

fenntartható fejlődésről 

szóló órát a hallgatóknak 

kell facilitálni. 

Igen Nem Szakmódszertanon nem, 

pedagógián választható a 

drámapedagógia. 

10 Ön szerint a hallgatók 

az egyetem és a 

főiskola elvégzése 

után képesek lesznek-

e a tanultak alapján 

képesek lesznek-e 

olyan többnapos 

programokat 

megtervezni és 

megszervezni, mint az 

erdei iskoláztatás? 

Ha lenne állásuk, 

képesek lennének rá. 

Hallgatóktól függ. Elvileg 

igen, szakmailag, 

módszertanilag képzett rá, 

ha alkalmazzák. Amióta 

kötelező környezeti 

nevelési programot 

készíteni nagyobb az 

esélyük az alkalmazásra. 

A környezetvédelem 

szakosok biztosan. 

Szakmailag felkészültek 

erre, de nem kerülnek az 

iskolákban alkalmazásra, 

mert ilyen tantárgy nincs. 

Szervezésileg is 

felkészültek, mert a 

terepgyakorlatok 

szervezésébe bevonjuk 

őket. 

Igen, szakmailag felkészültek rá.  
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11 Mondjon három olyan 

dolgot, amellyel saját 

tantárgyainak 

oktatását akarja 

fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 

évben? 

 

Adott módszerhez és 

időhöz a témát a 

hallgatók hozzák. 

Project egy szeletét 

tanítani kellene.  

Power point, fólia, 

multimédia 

kipróbálása a 

hallgatók által 

választott témán. 

(Példának 

szerveztünk két 

napos kirándulást 

Budapestre a 

közlekedési 

eszközök 

kipróbálására 

(vonat, HÉV, metró, 

Sikló, busz, 

villamos) egy 

mozgássérült gyerek 

kíséretében.) 

Közben Múzeumot, 

tanösvényt 

látogattunk meg. 

Multimédiás háttér 

fejlesztése. 

Minden hallgató mehessen 

erdei iskolába. 

A vizsgálati eszközök 

eszközháttér fejlesztése. 

Számítógépes 

felszereltséget 

javítani, hogy 

oktatócsomagot meg 

tudjanak nézni. 

 

Technikai feltételek 

megteremtése 

(számítógépes háttér, 

mikroszkópok számának 

növelése, mivel a 

hallgatói létszám nőtt) 

Gyakorlatok számának 

növelése. 

 

Naprakésznek kell lenni. Nincs 

amiben fejlődni kellene, talán 

nagyobb hangsúlyt kaphatna a 

természetvédelem és a 

környezetvédelem kapcsolata. Az 

EU-s környezetvédelmi 

témakörök átrágása. 
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12 Ezek közül melyek 

azok, ami Ön szerint 

az erdei iskoláztatásra 

való felkészítéssel 

kapcsolatosak?   

Mindegyik. Mindhárom Mindegyik. Mindegyik A Natura 2000 program, ezen 

belül a biodiverzitás vizsgálata az 

erdei iskolában a természetes, 

mesterséges elkülönítése és 

betöltött szerepének vizsgálata. 

13. Milyen javaslata van a 

tanító és tanárképzés 

és az erdei 

iskoláztatás 

kapcsolatának 

fejlesztésére 

vonatkozóan? 

Cselekvésen alapuló 

módszertant kellene 

tanítani. A cselekvő 

környezeti nevelés 

továbbképzésen már 

így tanítjuk, a 

tanárok átélik, 

megcsinálják azt, 

amit majd a 

gyerekekkel kell 

elvégezni. A 

módszertanon belül 

helyet kellene 

kapjon az erdei 

iskola. 

Nagy az 

érdektelenség a 

tanárok körében, 

mert amikor 

továbbképzést 

tartottunk összesen 

négy tanár jött el. 

 

A környezettan 

szakosoknak az erdei iskola 

a kötelező gyakorlat része 

legyen. Ne kaphasson e 

nélkül diplomát a hallgató.  

A Főiskola és a 

gyakorlóiskola tartson fenn 

erdei iskolát közösen, 

amelynek anyagi hátterét 

biztosítják. Ebbe az erdei 

iskolába más iskolák 

diákjai is fogadhatnák. 

A kémia, földrajz, 

biológia 

szakmódszertanba be 

kellene építeni az 

erdei iskolára való 

felkészülést, esetleg 

áttanítással.  

Az MSC-ben szedjék 

külön a módszertan 

tanítását 

korosztályokként, 

más kell egy 10-12 

évesnek, mint egy 14-

18 évesnek. 

Minden tanár 

szakosnak legyen 

kötelező rész venni 

erdei iskolában. Akik 

már tanítanak, azok 

továbbképzésen 

vegyenek részt 

A hallgatók alapképzését 

megerősíteni, gyakran 

helyesírni nem tudó 

hallgatók kerülnek a 

főiskolára. 

Lazább képzési struktúra 

kellene, ne mondják meg 

központilag mikor, mit 

tanítsunk. 

Több terepmunka 

kellene, a hallgatóknak 

több önálló feladat, hogy 

a tehetséges hallgatók 

kibontakozhassanak, ne 

nivelláljunk. 

Interdiszciplinaritásra 

kellene törekedni a 

képzésbe. 

Az erdei iskolát az 

alapképzésbe BSC-be 

kellene tenni ott helyet, 

időt találni rá. 

Nem tartom szerencsésnek, hogy 

erdei iskolát csak szorgalmi 

időben lehet szervezni. 

Kiterjeszteném június végéig az 

erdei iskolák szervezésének 

idejét. Még akkor is, ha már vége 

tannévnek, hiszen ott nem az 

osztályzás a cél, hanem a 

másfajta szemlélet és a 

komplexebb látásmód elsajátítása. 

Minden tanár szakos hallgatónak 

kötelezővé tenném az erdei 

iskolában való részvételt, 

legalább egy hétig. Addig ne 

kaphasson diplomát. A 

bölcsészeknek különösképpen, 

mert ők nem kerülnek ilyen 

helyzetbe másutt. 
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5.14.A főiskolák és egyetemek környezettan szakmódszertant tanító 
oktatóival készített interjúk elemzése 

A környezettan szak a főiskolákon és az egyetemeken rövid múltra tekint vissza. Általában 

biológia, földrajz illetve kémia szakkal párosítva végzik el a hallgatók ezt a szakot. Ez a párosítás 

módot ad arra, hogy az általános környezettel, természettel kapcsolatos tájékozottságon kívül egy 

tudományterületen mélyebb jártasságot is szerezzenek a hallgatók. 

Mindegyik oktató természetesnek tartotta, hogy hallott az erdei iskoláról, és arról számoltak be, 

hogy valamilyen módon kapcsolatban állnak környezetvédő szervezettekkel, némelyikük azok 

alapító tagja. Ebből következően a témában rendkívül jól tájékozottak, és más környezetvédő 

szervezetekkel személyes kapcsolatokat is kiépítettek. 

Az elmondottak alapján ezeknek az oktatóknak oroszlánrészük van abban, hogy a hallgatók tudnak 

az erdei iskoláról, hiszen módszertan órán tájékoztatást adnak nekik és tanulmányi idejük alatt 

tanítványaik gyakorlatban is megismerhetik ezt a nevelési-oktatási formát. 

Az oktatók azonban nem tartják elegendőnek az intézményükben e témáról való tájékoztatást. 

Keveslik a más tanár szakokon tanuló hallgatók ebben a tárgykörben való tájékozottságát. 

A környezettan szakon tanuló hallgatók nagy része – az interjúk tanúsága szerint – a kötelező 

tanítási gyakorlatoktól függetlenül is részt vesz, valamilyen - a tanóránál szabadabb keretek között 

zajló - tanítási-nevelési gyakorlatban. Az elmondottak alapján számomra úgy tűnik, hogy erre az 

oktatók ösztönzik őket, fontosnak tartják ezt. 

Az oktatók számára magától értetődő, hogy a hallgatók terepgyakorlaton vesznek részt tanulmányi 

idejük alatt. A terepgyakorlatok elemzéséből kitűnik, hogy a környezettan szakosok 

terepgyakorlata talán a legkomplexebb a vizsgált terepgyakorlatok közül. Itt igyekeznek az oktatók 

minden oldaláról megközelíteni a látottakat. Nem ragaszkodnak szigorúan csak az élő 

környezethez.  

Minden terepgyakorlaton lehetőség nyílik - néhol kötelező is - a látottak valamilyen, nem írott 

formában való rögzítésére. Általában hangsúlyos a fényképezés, de örvendetes, hogy más 

megörökítési formákkal is találkozhatunk. 

A módszertani felkészítésről általánosságban is elmondható, hogy sokrétű. Sokféle módszerrel 

ismertetik meg a hallgatókat és ezeket a módszereket lehetőségük van kipróbálni a képzési idő 

során. Itt is elmondható - mint bármely más esetben - hogy az egyes módszerek átadásának 

hatékonysága nagyban függ az oktató személyétől, kreativitásától, hallgatói hitelétől. 

Az oktatók egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy a felsőoktatási intézmény elvégzése után a 

környezettan szakos hallgatók - szakmailag és módszertanilag, de akár szervezési ismeretekkel 

felvértezve is- egyértelműen képesek lesznek erdei iskolát szervezni, és azt vezetni. Ezért szomorú 

tény az, amiről mindkét felsőoktatási formában megkérdezett oktatók beszámoltak, hogy a végzett 

diákok –bár ebben a témában rendkívül jól képzettek - de tanári állásra csak elenyészően kis 

százalékban számíthatnak, hiszen az általános és a középiskolákban ilyen tantárgy, mint 

környezettan általában nincs. A végzett hallgatók esetenként szakiskolákban kapnak tanári munkát. 

Az egyik oktató arról számolt be, hogy amióta az iskoláknak el kell készíteni a környezeti nevelési 

programot, azóta szívesebben alkalmazzák a környezettan szakos végzett hallgatókat. 

A saját tantárgyak fejlesztésével kapcsolatos terveik között négyen is megemlítik a multimédiás 

háttér megteremtését és használatának bevonását az oktatásba. A hallgatók létszámának 

növekedése a felsőoktatásban halaszthatatlanná teszi a tárgyi felszereltség fejlesztését, ha csak nem 

akarjuk, hogy táblán krétával oktatassanak természettudományos tárgyakat Ehhez természetesen 

anyagi források szükségesek. Ennek a kérdésnek a megítélésekor gondoljunk arra, ha ez a 

főiskolákon és egyetemeken ekkora nehézségekbe ütközik, akkor az általános és középiskolákban – 

ahol ezeket az eszközöket az oktatásban alkalmazni szükséges - talán még nehezebb a helyzet. 
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Az erdei iskolára való felkészítéssel kapcsolatban, minden oktató javasolta, hogy az erdei iskola 

legyen kötelező a tanár szakos diákok számára. Egy oktató külön is hangsúlyozta, hogy ez a 

bölcsészhallgatók számára is legyen kötelező. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a 

bölcsészhallatókat is meg kell ismertessék ezzel a nevelési-oktatási formával, mert ők nem 

kerülnek tanulmányaik során ehhez hasonló helyzetekbe, így nem tudják kipróbálni, gyakorolni azt. 

Többen említették, hogy a kötelezővé tétel leghatékonyabb megoldása az lenne, ha a 111/1997 (VI. 

27.) Kormányrendelet a tanári képesítés követelményeiről c. dokumentumba be kellene kerüljön, 

hogy az Összefüggő egyéni (külső) iskolai gyakorlat  egy részét, egy hetet a hallgatók töltsenek el 

erdei iskolában. Egy oktatató azt is fontosnak tartaná, ha az erdei iskola időbeli határát nem húznák 

meg az iskolaév végénél, tehát a szorgalmi időszakban, hanem egészen június végéig, tolódjon ki 

az az időszak, amikor az iskolák erdei iskolába vihetik tanulóikat. Ez több lehetőséget adna a 

hallgatóknak az erdei iskolai tapasztalatok megszerzésére. 

Minden oktató tisztában van azzal, hogy a felsőoktatás, így a tanárképzés is átalakulás előtt áll. A 

tanárképzés két részre bontásával egyes oktatók tartanak a pedagógia és a szakmódszertan MSC-be 

történő kitolódásától. Egy oktató azt is megemlítette, hogy jó lenne, ha a BSC, tehát az alapképzés 

részévé tennék az erdei iskolára való felkészítést. 

Kitűnő ötlet, és egyes főiskolákon meg is valósul, hogy a főiskola és egy gazdasági vagy civil 

szervezet együtt tartson fel erdei iskolát. Ebben az esetben a főiskolák a szakértelmet adják, a 

hallgatók, a főiskola oktatóinak felügyelete alatt, és az infrastruktúrát a gazdasági, illetve 

civilszervezet adja. Ez lehetőséget biztosítana a hallgatóknak, hogy gyakorlatot szerezzenek az 

erdei iskolában és ez az intézmény fogadhatná több iskola tanulóit is. 

 

5.14.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva, 
főiskolák és egyetemek környezettan szakmódszertant tanító 
oktatóinak beszámolói alapján a következő jellemzők, ragadhatók 
meg. 

 

 A környezettanszakos hallgatók kapják a legalaposabb szakmai és módszertani képzést arra, 

hogy képesek legyenek erdei iskolát szervezni, vezetni, lebonyolítani. 

 Terepi felkészültségük, gyerekekkel való foglalkozási tapasztalatuk jó, mivel ebben felsőfokú 

tanulmányaik során tapasztalatot szereznek. 

 A felsőfokú tanintézet elvégzése után az általános és középiskolákban történő elhelyezkedésük 

nem megoldott, mivel környezettan tantárgy az iskolákban nincs. 

 

5.14.2. A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő 
következtetések adódnak  

 

 A jelen helyzetben, amikor a közoktatásban nincs külön tantárgy a környezeti nevelés, a 

környezetvédelem számára (véleményem szerint nincs is rá szükség, a többi tantárgyba való 

beillesztése, beolvasztása sokkal hatékonyabb, jobban eléri a kívánt célt) jobb lenne a 

környezettan szakot harmadik szakként, vagy betétlapos képzésként ajánlani a hallgatók 

számára. Így a végzett hallgatók tudása, tapasztalata, módszertani felkészültsége nem veszne el 

az iskolák számára. 

 Ajánlani kellene az iskoláknak ezeknek a hallgatóknak az alkalmazását, hiszen a környezeti 

nevelési program kialakításában, illetve az erdei iskola programjának elkészítésében, 

szervezésben lebonyolításban ők a legjáratosabbak. Bekerülve egy iskolába jótékony hatással 

lehetnének a többi pedagógus környezeti szemléletének, erdei iskolával kapcsolatos 

hozzáállásának befolyásolásában.
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5.15. Óvó- és tanítóképzők természetismeretet tanító főiskolai oktatók válaszai  

No. kérdések 1 2 3 4 5 

0. 0. 1 intézmény Kecskeméti Óvó- és 

Tanítóképző 

ELTE Óvó-és 

Tanítóképző Kar  

Apáczai Csere János 

Tanítóképző  
Szegedi Egyetem 

Tanítóképző Kar 

Nyíregyházi 

Tanítóképző 

0. 2 kérdezett személyek Szászné Virányi Katalin Bihariné Dr. Krekó Ilona 

Véghelyi Józsefné 

Kövecsesné Győri 

Viktória 

Fűzné Koszó Mária Mikovicz Árpád 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos 

hallgatókat tanít? 
Tanító és 

óvodapedagógus 

Tanító és 

óvodapedagógus 

tanítójelölteket Természetismeret 

szakos tanítójelöltek 

tanítókat 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Matematika, Gyakorlati 

képzés 

Általános tanító, 

természetismeret műv. 

terület (Növényismeret, 

egészségtan, növénytan) 

Didaktika, nevelés 

elmélet, nev. tört., 

ped. időszerű 

kérdései, 

alkalmazott ped., 

erdőpedagógia spec. 

koll. 

Biológia alapjai Természetismeret, 

környezetismeret 

tantárgy-pedagógia, 

terészetismeret 2 

2 Hallott-e már az iskolák nevelési 

programjában foglalt környezeti 

nevelési program keretében 

szervezhető erdei iskoláztatásról? 

Igen a gyakorlati képzés 

az 5. félévbe jutás 

feltétele 10 nap 

táborozás stb. gyerekek 

között ennek egyik 

formája az erdei isk.  

Elmúlt évben 14 

hallgató végezte ott a 

gyakorlatát 

Igen, természetesen. 

Régóta foglalkozom 

vele. 

Ravaszdi Erdei 

iskolai Oktatókp-tal 

együttműködése van 

a főiskolának. 

(Kisalföldi Erdei 

gazd adja az 

infrastruktúrát és a 

főiskola adja a 

programot. 

Igen, természetesen. 

Tanítom is. 

Igen. Erdei iskolával 

kapcsolatos kiadványt 

is bíráltam. 
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3 Van-e az intézményükben 

tájékoztató az óvópedagógus, 

tanító hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen tantárgyon 

belül? 

Kötelezően nincs. De a 

Főiskola együttműködik 

a Vackorvár erdei 

iskolával. Szórólapon 

tájékoztatják a 

hallgatókat, akik 

jelentkezhetnek a nyári 

gyakorlatra az erdei 

iskolába   

Kötelező órán nincs. 

Óvóped-nak táborban 

van. Tanítóknak 

terepgyakorlaton van. 

Egészségtanon is szóba 

kerül. Nem végez úgy 

hallgató, hogy ne halljon 

róla 

Neveléselmélet, 

alkalmazott ped. 

Tantárgyakon szó 

van róla (erdőped. 

spec. koll-on is) 

Egy napot a 

természetismeret 

szakosok eltöltenek 

erdei iskolában. Az 

átlag képzős is 

véletlenszerűen hall 

róla a 

gyakorlóiskolában. 

Módszertanon 

félévente egy órán 

hallanak róla 

4 Elegendőnek tartja-e a 

tájékoztatást? Milyen módon 

kellene elősegíteni az alaposabb 

megismerését az E.I-nak? 

Igen Igen Igen Nem elegendő. Nem elegendő a 

tájékoztatás, de nem 

tudom pedagógiából 

hova lehetne 

beilleszteni. A 

tantárgyak között 

nincs integráltság. 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a 

kötelező tanítási gyakorlaton kívül 

leendő szakmájuk gyakorlására? 

(táboroztatás, szakkörvezetés, helyi 

civil szervezetekben közreműködés 

stb.) Ha igen kérem, sorolja fel! 

Visszajárnak az erdei 

iskolába, mert annyira 

tetszett. A KÖRLÁNC-

ban tevékenykednek. 

Helyi 

cigányönkormányzatban 

és Autista gyerekek 

gondozásában 

tevékenykednek 

Gyakorló óvoda és iskola 

táborába mennek együtt 

a gyerekekkel. Budakeszi 

Vadasparkban, 

Állatkertben segítenek az 

óvodásoknak. Nem 

rendszeres, az oktatók 

személyes ismeretségétől 

függ az elhelyezés 

lehetősége és a 

hallgatótól, hogy megy-e. 

Igen, kötelező 

táboroztatási gyak. 

van, amit a Ped. 

tanszéken 4-5 

hallgató erdei isk-

ban tölt. Kézműves 

tábor, sporttábor. 

Fakultatív: egyhetes 

műhelymunka 

Ravaszdon 

Esetleges. 

Szervezetten nem 

történik. A 

Csemeténél van rá 

lehetőség. 

Gyakorló iskolákban 

a szakvezető tanár 

esetleg bevonja a 

délutáni 

programokba. A 

hallgatók 

lelkesedésétől függ. 

A leendő tanítók 

lelkesebbek, mint a 

tanár szakosok. 
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6 A kötelező tantárgyon belül van-e 

terepgyakorlat a hallgatók 

számára? 

Csak az ember és 

természet műveltségei 

területet választó 

hallgatók számára van. 

Igen, de csak a 

természetismeret 

műveltségi területen. 

Óvóped-nak és általános 

tanítóknak nincs 

Igen, de csak a 

természetismeret 

műv. területet 

hallgatóknak 

A természetismeret 

műv. területet 

tanulóknak., a 

biológia alapjai 

tantárgyon belül egy 

nap. Élettan 

gyakorlat is van. 

A természetismeret 

műveltségterületen 

belül van. A földraj, 

növénytan és állattan 

tanszék szervezi. 

(Zemplén, Ecsedi láp, 

Hortobágy)  Az 

általános tanítóknak 

nincs. Más műv. 

területen sincs. Régen 

volt kötelező 

országjárás. 

Megszűnt a 

pénzhiány és a sok 

munkával járó 

szervezés miatt.   

7. Tanítják-e a terepgyakorlat 

keretében 

     

1. Terepen való tájékozódás igen igen Igen Igen Nem 

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot igen igen Igen Igen Módszertanon 

csinálunk ilyet. 

3. növényfelismerés, határozást igen igen Igen Igen A főiskola botanikus 

kertjében 

foglalkoznak ezzel. 4. Állatfelismerést, határozást igen igen Igen Igen 

5. Életközösségek felismerése igen igen Igen Igen 

6. Térképhasználatot igen igen Igen Igen Környezetismeret 

módszertanon. 
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 7. Tájhasználatot igen igen Igen Igen Nem 

8. Tájtörténetet igen igen Igen A biológia alapjai 

tantárgyon belül kell 

ilyen projectet 

csinálni. 

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

igen Igen, előre felkészülnek 

rá 

Igen Az ember és 

társadalom 

műveltségterületen 

érintőlegesen szóba 

kerül 

10. Helytörténetet  igen Igen, előre felkészülnek 

rá 

igen 

8 Tanulják-e érzékszerveken 

keresztül megragadni a 

terepgyakorlat során látottakat, 

észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 

Igen, vizuális nevelést 

tanulnak 

Technikát a vizuális 

képzésen tanulják és 

alkalmazzák 

terepgyakorlaton 

Vizuális nevelésen 

tanulják 

művésztanárok 

közreműködésével 

szobrászat, festés, 

számítógépes 

animáció.Ravaszdon 

van ilyen a táborban 

is. 

Vizuális nevelésen 

tanulják, és a 

természetismereten 

csinálnak, pl. 

agyagfigurákat.  

Terepgyakorlaton 

nem. Vizuális nevelés 

műveltségterületen. 

9. Tanulják-e, esetleg a használatban 

kipróbálják-e az alábbi 

módszereket? 

     

1. Projektmódszer Igen Igen. Elméletben is és 

gyakorlatban is. 

Igen és 

gyakorlatban is 

kipróbálják. 

Igen Nem 
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 2. Csoportszerepek és 

kommunikáció kialakítása 

Igen, kiscsoportban 

dolgozni az óvodában 

kötelező, 

tanítóképzőben is 

  Igen Különböző 

munkaformákkal 

megismerkednek és 

így is dolgoznak a 

gyakorlaton 
3. Csoportmunka szerezése Igen Igen 

4. Csoportmunkán alapuló 

vizsgálatok lebonyolítása 

Igen Igen 

5. Konfliktuskezelés igen Igen 

6. Értékelés csoporton belül igen Igen 

7. Szituációs játékok Drámapedagógiát, 

játékpedagógiát, 

játékpszichológiát 

tanulnak és ki is 

próbálják  

Környezeti nevelés 

fakultáción van, illetve 

kötelező órán, 

módszertanon van. 

Igen A társadalmi 

környezet 

megismerésekor, 

feldolgozásakor jön 

elő Pl. vásárlás a 

piacon, közlekedési 

helyzetek. 

10 Ön szerint a hallgatók az egyetem 

és a főiskola elvégzése után 

képesek lesznek-e a tanultak 

alapján képesek lesznek-e olyan 

többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, mint 

az erdei iskoláztatás? 

Képesek lesznek rá Nem vagyok biztos 

benne. A 

természetismeret 

szakosok igen az óvóped 

közül azok, akik a 

terepgyakorlatot 

önkéntesen végzik el.( 

180 főből kb. 20) 

Aki az 

erdőpedagógiát 

tanulja és kijut 

Ravaszdra az igen. 

Aki nem, az nem 

biztos.  

Akik 

természetismeret 

műv. területet 

végeznek, azok 

segítők tudnak lenni, 

de vezetni nem 

lesznek képesek.  

Segítőleg  részt tudna 

venni, megszervezni 

egyedül nem tudná, 

mert ehhez nem elég 

a gyakorlata és nincs 

rá felkészítve. A 

gyakorlóiskolában 

van erdei iskola, de 

ebben nem minden 

hallgató vesz részt. 
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11 Mondjon három olyan dolgot, 

amellyel saját tantárgyainak 

oktatását akarja fejleszteni az 

elkövetkezendő 5 évben? 

 

Az a lényeg, amit a 

tanultakból 

gyakorlatban meg tud 

valósítani, átadni tud, 

ennek hatékonyságát 

növelni. (gyakorlat 

orientáltság) Hallgatók 

önértékelésének 

javítása. Matematika 

leváljon a külső világ 

tevékeny megismerése 

c. tárgytól, ami a 

környezettel egy 

tárgyban van. A 

matematika elveszett 

belőle. 

Több gyakorlat legyen 

gyerekközelben. 

Természetben legyen 

többet a hallgató. 

Legyen idő az ei-ra ne 

a növénytanóra terhére. 

Anyagi forrás legyen a 

manuális 

kísérletezésre, a 

kirándulásokra, pl. 

hulladékhasznosítás 

megtekintésére. 

Minden hallgató egy 

kültéri képzésben 

részesüljön. 

Ismerjék el ezt 

kötelező 

gyakorlatnak. Több 

tantárgyat project 

módszerrel 

feldolgozni. PhD-t 

ebből írom. 

Gyakorlati 

képzéshez szükséges 

eszközök 

mennyiségének 

növelése, 

karbantartása. 

Minden leendő 

tanítónak legyen 

alkalma 

megismerkedni a 

terepmódszerekkel. 

Öt éven belül 

nyugdíjba megyek. 

Az elmúlt években 

már annyi változás 

történt. Jobb lenne az 

érdemi munkára 

koncentrálni, mint 

nyakra-főre új 

tanterveket 

dolgozunk ki. A 

tankönyvpiacra is ez 

a jellemző. Én is 

írtam tankönyvet. A 

természetismeretet 

megszerettetni már 

nem tudom főiskolás 

korban, de az 

érdeklődés felkeltése 

és a tudás elmélyítése 

a célom. 

12 Ezek közül melyek azok, ami Ön 

szerint az erdei iskoláztatásra való 

felkészítéssel kapcsolatosak?   

A gyakorlat 

orientáltság, mert 

szintetizál, és az erdei 

iskolában erre van 

szükség 

Mindegyik. Mindhárom. Mindegyik. A 

természetismeretben 

minimális a növény 

és állatismeret, a 

módszertanon is 

kevés az erdő 

talajának vizsgálata, 

halmazállapot 

vizsgálata, térképen 

való tájékozódás. 

Több kellene. 
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13. Milyen javaslata van a tanító és 

tanárképzés és az erdei iskoláztatás 

kapcsolatának fejlesztésére 

vonatkozóan? 

Együttműködés 

erősítése, minden 

intézményben kellene 

egyvalaki, aki felelős a 

területért. Találjon az 

intézmény egy erdei 

iskolát, amivel szoros 

együttműködést tud 

kialakítani, Az erdei 

iskolának kellenek a 

hallgatók és a 

szakértelem, az erdei 

iskola adja helyszínt.    

Legyen külön tantárgy, 

ami forrásokkal 

rendelkezik, és amit 

elismernek az 

intézményben. A 

követelményrendszerbe 

kerüljön bele, hogy a 

hallgatóknak. el kelljen 

mennie erdei iskolába. A 

tanítóképzőkből össze 

kellene gyűjteni egy-egy 

ehhez értő tanárt és a 

teljes tantervet átnézve, 

megmutatni az erdei 

iskolázás elemeinek a 

helyét. Ezt a munkát a 

KÖNKOMP 

összefoghatná. Jobban 

kellene az információkat 

áramoltatni a képző 

intézmények között. 

Túlságosan ismeret 

centrikus a képzés. Ki 

kellene dolgozni, olyan 

mérést, ami nem csak az 

ismereteket, hanem a 

készségeket, 

képességeket méri. Mi 

csináltunk ilyet a 

környezeti nevelésben. A 

tanórát ne csak a 

tanteremben lehessen 

tartani és ne 45 perces 

keretek között. A 

Tanítóképzők 

tantervébe legyen 

benne az erdei 

iskola. Általában 

nem elegendő, amit 

tanulnak az e.i.-ról. 

A gyakorlati órák 

számát növelni 

kellene. Kötelezővé 

kellene tenni a 

hallgatók számára 

az erdei iskolát. Az 

erdei iskola 

pályázatok 

elbírálásánál a 

környezettan 

szakosok 

alkalmazását 

részesítsék 

előnyben, mert ők 

képesek 

megszervezni és 

lebonyolítani az 

erdei iskolát. 

Meg kellene keresni 

az erdei iskola helyét 

a tantervekben, 

munkacsoportot 

kellene létrehozni 

ennek a programnak, 

tantervi résznek a 

kidolgozására, mert 

különben nagyon 

személyfüggő és 

esetleges ennek 

tanítása. 
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gyakorlati képzési időt, 

arányát meg kellene 

növelni a képzésben.  A 

tantárgyak közötti 

nagyobb integrációra 

lenne szükség. A 

tanítókat, tanárokat meg 

kellene ismertetni a 

természettudományos 

megismerés fejlesztési 

lehetőségeivel. A 

tanároknál a verbalizmus 

dominál. 
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5.16.Az óvó- és tanítóképző intézmények oktatóival készített interjúk 
elemzése 

Mint a táblázatból kitűnik, az óvó-, tanítóképzőkben a természetismeret műveltségi területen 

tevékenykedő oktatókkal készítettem interjút. 

Örvendetes tény, hogy mindegyik interjúalany nem csak egyszerűen tud az erdei iskoláról, hanem 

valamilyen formában tevőlegesen is részt vesz benne. 

Ebből is következik, hogy azokban az intézményekben, ahol a megkérdezett személyek oktatnak 

minden természetismeret műveltségi területen tanuló hallgató valamilyen formában hall az erdei 

iskoláról, és elég sokan részt is vehetnek a gyakorlóiskolák vagy a képző intézmény erdei 

iskoláiban. A képet árnyalja, hogy ez a megállapítás egészében csak a természetismeret műveltségi 

területen tanuló hallgatókra igaz. Más műveltségi területen tanuló hallgatók esetén a helyzet nem 

ennyire jó. Talán éppen ezért javasolta az egyik megkérdezett, hogy jobb lenne a pedagógia 

tantárgyon belül tájékoztatást adni a hallgatóknak az erdei iskoláról, mert akkor minden hallgató a 

kötelező órán értesülne róla. 

Elmondható, hogy az intézményekben általában van lehetősége a hallgatóknak a kötelező iskolai 

gyakorlaton kívül is részt venni valamilyen gyerekkel kapcsolatos tevékenységben, amely 

lehetőséget ad arra, hogy bizonyos fajta gyakorlatra, rutinra tegyenek szert a leendő szakmájuk 

gyakorlásához. Egyik interjúalany meg is állapította, hogy a leendő tanítókban ez iránt nagyobb a 

lelkesedés, mint a leendő tanárokban. 

Szintén örvendetes tény, hogy a természetismeret műveltségi területen tanulók körében általános a 

terepgyakorlaton való részvétel. Látható, hogy a képző intézmények erre gondot fordítanak, és a 

terepgyakorlatot igyekeznek a lehető legsokoldalúbban kihasználni. A sajnálatos az, hogy a nem a 

természetismeret műveltségi területen tanuló hallgató ilyen terepi képzésben nem részesül. Az 

egyik nyugdíj előtt álló interjúalany még emlékezett rá, hogy régebben volt országjárás minden 

leendő tanító számára. Ez a pénzhiány és a sok munkával járó szervezés miatt szűnt meg. Érdemes 

lenne elgondolkodni azon, nem lehetne-e újra bevezetni az országjárás, vagy esetleg csak a 

környék bejárásának lehetőségét az intézményekben. Ez utóbbi talán nem járna akkora költséggel, 

és szervezési munkával és lehetőséget biztosítana a leendő tanítók számára megismerni a 

környezetüket, és terepi módszereket tanulni. Ez annál is fontosabbnak tűnik, hiszen ők fogják 

osztálykirándulásra, vagy erdei iskolába vinni leendő osztályukat. 

A vizuális nevelés ebben a képzési formában tűnik a legfontosabbnak. Itt külön tantárgy 

foglalkozik a hallgatók vizuális nevelésével. Talán lenne mód arra, hogy a terepgyakorlatok során 

látottakat a terepgyakorlaton részt nem vevő, vizuális nevelést oktatók hasznosítsák és így a 

terepgyakorlat még összetettebb, a látottakat még több oldalról megragadó lehessen, ezáltal jobban 

elérje célját. 

A beszámolók alapján rendkívül jónak tűnik az óvó-és tanítóképzőkben a hallgatók módszertani 

felkészítése. A vizsgált módszerek mindegyikével megismertetik őket, és ezeket a módszereket 

gyakorlatban is kipróbálják. A képzés a megkérdezettektől kapott információk alapján rendkívül 

gyermekközpontúnak tűnik. 

A megkérdezetteknek majdnem egyöntetűen az a véleménye, hogy azok a hallgató a 

természetismeret műveltségterületet végzi el, és eljut az erdei iskolába, hogy azt gyakorlatban is 

láthassa, kipróbálhassa, az képes lesz a leendő munkahelyén erdei iskolában részt venni. 

Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy aki ezt nem próbálta ki a gyakorlatban, az nem biztos, hogy 

képes lesz rá. 

Annak ellenére, hogy érzésem szerint ez a képzési forma fordít a legtöbb figyelmet arra, hogy a 

hallgatók gyermekközpontú képzésben részesüljenek, minél többet gyerekekkel foglalkozzanak, 

mégis szinte minden oktató megemlítette, hogy a hallgatóknak még több gyakorlatra lenne 

szüksége. Javasolták, hogy minden hallgatónak legyen lehetősége terepi módszereket tanulni, azzal 
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a terepen gyakorlatban megismerkedni. Esetleg kerüljön bele a tanári képesítés követelményei közé 

(111/1997 Kormányrendelet a tanári képesítés követelményeiről), hogy a tanítóknak meg kell 

ismerkednie a terepi módszerekkel, mégpedig kötelező gyakorlaton, ami erdei iskolában végezhető 

el.  

Egy oktató javasolta, hogy az erdei iskolára való felkészítés legyen külön tantárgy. 

Az öt megkérdezett közül, azonban hárman javasolták, hogy keressék meg a már létező 

tantervekben azt a helyet, ahol lehetne az erdei iskolát tanítani. Javasolták azt is, hogy ennek 

kimunkálására hozzanak létre egy kis teamet, amelyben képviseltetné magát minden óvó-és 

tanítóképzőből egy-egy oktató, és azok közösen kimunkálhatnának egy ilyen tantervi rész, vagy 

megmutathatnák, hogyan kapcsolható az egyes tantervekbe az erdei iskola. Többek véleménye 

szerint ezt a munkát esetleg a KÖNKOMP foghatná össze. 

Megemlítették, hogy a képzés és az oktatás is meglehetősen ismeret központú. Nagyobb súlyt 

kellene kapni a képességek és a készségek fejlesztésének. Ehhez azonban az is szükséges lenne, 

hogy kidolgozzák azokat a méréseket, amelyek a készségeket és a képességeket mérik és nem csak 

az ismereteket. Ez azért lenne fontos, mert a tanító munkáját csak az ismeretátadása szerint ítélik 

meg, és kevesebb megbecsülésre számíthat az, aki a gyerekek készségeinek, képességeinek 

fejlesztésére is nagy súlyt fektet. 

 

 

5.16.1. Az erdei iskolázás és a felsőoktatás kapcsolatát vizsgálva az óvó-, 
és tanítóképzőkben a természetismeret műveltségi területen 
tevékenykedő oktatók beszámolói alapján a következő jellemzők 
ragadhatók meg. 

 A tanítók közül azok, akik a természetismeret műveltségi területen tanulnak, megismerkednek 

az erdei iskolával, sokan gyakorlatban is részt vehetnek az erdei iskola programban. 

 Módszertani képzésük sokoldalú, gyerekközpontú. 

 Az oktatók keveslik az iskolában és terepen eltöltött gyakorlati képzést, hiányolják ennek 

feltételeit. 

 Az oktatók hiányolják az erdei iskolára való felkészítés helyét, és annak kötelező voltát a 

tantervből. 

 

 

5.16.2. A fenti vélemények mérlegeléséből/értékeléséből a következő 
következtetések adódnak  

 

 Az óvó-és tanítóképzőt végző hallgatók mindegyikének – kivétel nélkül arra, hogy milyen 

szakot végez –szüksége lenne arra, hogy a képzési idő alatt a kötelező gyakorlatból egy hetet 

erdei iskolában töltsön. Ott gyakorlatban megismerkedjen a terepi módszerekkel, 

gyerekközelben legyen. 

 A kötelező erdei iskola gyakorlatának lebonyolításához jó megoldás lenne, ha a főiskolák 

együttműködnének egy infrastruktúrát adó erdei iskolával, amelynek programját, szakmai 

felügyeletét a főiskola, annak hallgatói, oktatói biztosítják. Másik lehetőség egy-két olyan 

általános iskolával való együtt működés, ahol már jól működő erdei iskolai program működik. 

 Fontos lenne a tantervekbe beépíteni a fenntartható fejlődés, a környezeti nevelés alapjait, 

főképpen az ezzel való érzelmi viszony, a környezettudatos viselkedés kialakítását tűzve ki 
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célul. Erre azért van nagy szükség, mert az óvópedagógusok és tanítók abban az életkorban érik 

el a gyerekeket, amikor ennek az érzelmi viszonynak a kialakítására a legfogékonyabbak. 

 

 Több oktató véleményét is osztom, amikor azt javasolom, hogy fel kellene állítani a 

képzőintézmények egy-egy oktatójának bevonásával egy tantervfejlesztő csoportot, amely 

csoport rámutatna az előbb említett a környezeti nevelés, a meglévő tantervekkel való 

kapcsolódási pontjaira, és kifejlesztene egy olyan mérési módszert, ahol a gyerekeknek 

nemcsak a környezeti kérdésekkel kapcsolatos ismeretanyagát, hanem az ehhez fűződő 

viszonyát, ezzel kapcsolatos készségeit és képességeit is mérni tudja. A folyamatot a 

KÖNKOMP, szakértő bevonásával irányíthatná, összehangolhatná. Az elkészült anyag, 

szakmai viták után ajánlható lenne az összes óvó- és tanítóképző intézménynek. 
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5.17. Pedagógia Kar oktatójának véleménye 

No. kérdések 1 

0. 0. 1 intézmény ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar 

0. 2 kérdezett személyek Hajdú Erzsébet 

1. 1. 1 Milyen tanár szakos hallgatókat 

tanít? 
főiskolásokat 

1. 2 Milyen tantárgyakat tanít Pedagógia, didaktika 

2 Hallott-e már az iskolák nevelési 

programjában foglalt környezeti nevelési 

program keretében szervezhető erdei 

iskoláztatásról? 

Biológia szakos vagyok. Általános- és középiskolában 

3 Van-e az intézményükben tájékoztató a 

tanár szakos a hallgatók számára az erdei 

iskoláztatásról?  Milyen tantárgyon belül? 

A természetvédelmet több ponton említjük, és ezzel kapcsolatban hozzuk példának. Esetleges nem 

kötelező. 

4 Elegendőnek tartja-e a tájékoztatást? 

Milyen módon kellene elősegíteni az 

alaposabb megismerését az e. i-nak? 

Nincs tájékoztatás. Azt sem tudjuk megcsinálni, ami a mi kompetenciánk. Ez részterület nem tudunk 

foglalkozni vele. Inkább szemlélet ez, mint speciális módszer. 

5 Van-e alkalma a hallgatóknak a kötelező 

tanítási gyakorlaton kívül leendő 

szakmájuk gyakorlására? (táboroztatás, 

szakkörvezetés, helyi civil 

szervezetekben közreműködés stb.) Ha 

igen kérem, sorolja fel! 

A közelmúltig volt nyári tábor, most kötelező iskolai gyakorlat van helyette. 

A finanszírozás is megoldatlan. Az iskolában a mentor tanárok hallgatónként 6-7000 Ft-ot kapnak kétheti 

munkáikért. 

6 A kötelező tantárgyon belül van-e 

terepgyakorlat a hallgatók számára? 

Iskolai gyakorlat van. Az első évben három összefüggő napon keresztül kint vagyunk az iskolában, ott a 

hallgatók mindent megnéznek. 

7. Tanítják-e a terepgyakorlat keretében  

1. Terepen való tájékozódás  

2. Víz, talaj, vízvizsgálatot  

3. növényfelismerés, határozást  

4. Állatfelismerést, határozást  

5. Életközösségek felismerése  

6. Térképhasználatot  

7. Tájhasználatot  

8. Tájtörténetet  

9. Tájhasználathoz kapcsolódó 

népszokásokat 

 

10. Helytörténetet   

8 Tanulják-e érzékszerveken keresztül 

megragadni a terepgyakorlat során 

látottakat, észlelteket?(rajzolás, festés, 

kollázs, fényképezés, zenei 

megfogalmazás, stb.) 
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9. Tanulják-e, esetleg a használatban 

kipróbálják-e az alábbi módszereket? 

 

1. Projektmódszer Igen tananyag elrendezési módszerként. Tanári képesítési dolgozatot is írnak ebből. Nem kötelező projectet 

kidolgozni.  Ha az iskola fogadóképes rá, ott is kipróbálhatja. Témahét formájában valósul meg, de 

hiányoznak hozzá az anyagi feltételek. 

2. Csoportszerepek és kommunikáció 

kialakítása 

Igen szemináriumokon erre van lehetőség. 

3. Csoportmunka szerezése 

4. Csoportmunkán alapuló vizsgálatok 

lebonyolítása 

5. Konfliktuskezelés 

6. Értékelés csoporton belül 

7. Szituációs játékok Mint a módszerek egyikét megmutatjuk. Nem tudunk minden módszert felvállalni. 

10 Ön szerint a hallgatók az egyetem és a 

főiskola elvégzése után képesek lesznek-e 

a tanultak alapján képesek lesznek-e 

olyan többnapos programokat 

megtervezni és megszervezni, mint az 

erdei iskoláztatás? 

Önállóan nem. Bekapcsolódni képes lenne rá. Pár év gyakorlat után képes lesz rá. 

11 Mondjon három olyan dolgot, amellyel 

saját tantárgyainak oktatását akarja 

fejleszteni az elkövetkezendő 5 évben? 

 

A módszertani képzés fejlesztése. A főiskolán legyen lehetőség a különböző módszerek kipróbálására. 

A gyakorlóiskolákkal szorosabb kapcsolat kialakítása, ennek anyagi feltételeinek megteremtése. 

12 Ezek közül melyek azok, ami Ön szerint 

az erdei iskoláztatásra való felkészítéssel 

kapcsolatosak?   

 

13. Milyen javaslata van a tanító és 

tanárképzés és az erdei iskoláztatás 

kapcsolatának fejlesztésére vonatkozóan? 

A testnevelés szakosok szemléletét kellene fejleszteni. Ők is kapjanak környezeti képzést, hogy ne 

szervezzenek sporttábort védett területeken. 

Speciál kollégiumot kellene az szervezni erdei iskoláról. 
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6. Az interjúk alapján készített elemzések 
összegzése 

1. A megkérdezett interjúalanyok (41 személy) szakonkénti megoszlását a következő ábra mutatja. 

Megkérdezettek megoszlása

biológia

20%

földrajz

20%

irodalom

12%

kémia

22%

környtan

12%

óvó, tanító

12%

pedag..

2%

 

 

 

2. A megkérdezett interjúalanyok a „Hallott-e már az erdei iskoláról?” kérdésre a következő 

megoszlás szerint válaszoltak. 

 

 

Örvendetes tény, hogy a 41 megkérdezett oktató között csak egy akadt, aki ne hallott volna az erdei 

iskoláról. A grafikonból az is jól látszik, hogy az oktatók kb.  fele rendelkezik részletekbe menő 

ismeretekkel az erdei iskoláról. Főként az óvó- és tanítóképzők és a környezettan szakmódszertant 

oktatók jól tájékozottak. A többi szakokon módszertant oktatók e témában való tájékoztatására 

sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. 
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3. A megkérdezett interjúalanyok a „Van-e az intézményükben tájékoztatás a hallgatók részére az 

erdei iskoláról?” kérdésre a következő megoszlás szerint válaszoltak. 

 

Az intézmények 70 százaléka tájékoztatja a hallgatókat az erdei iskoláról. A környezettan szakosok 

és az óvó- és tanító hallgatók körében a tájékoztatás teljes. Az irodalom szakosok számára nincs 

tájékoztatás az erdei iskola témakörében. Tehát a hallgatók, főként a bölcsészkarokon tanulók 

tájékoztatása további megoldásra vár. 

 

 

4. A megkérdezett interjúalanyok a „Van-e az intézményükben terepgyakorlat a hallgatók részére?” 

kérdésre a következő megoszlás szerint válaszoltak. 

 

Az intézmények 90%-ban van valamilyen terepgyakorlat, illetve üzemlátogatás, tehát a 

hallgatóknak van alkalma irányított formában ismerkedni a környezettel, az őket körülvevő 

világgal. A természettudományi szakok mindegyikén van terepgyakorlat. Az irodalom szakon csak 

az oktató egyéni lelkesedésétől függ a terepgyakorlat léte. 
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5. A megkérdezett interjúalanyok terepgyakorlatról szóló beszámolói alapján a terepgyakorlat 

jellegének megítélésére a következő megoszlás adódik. 

 

Amilyen örvendetes, hogy a hallgatóknak van alkalma az intézmény falain kívüli, az oktatók által 

irányított tájékozódásra, tapasztalatszerzésre, annyira sajnálatos, hogy ezt a kevés alkalmat talán 

idő hiányában nem tudják, vagy nem akarják egy szélesebb körű ismeretszerzésre kihasználni. A 

szakok felénél (biológia, földrajz, kémia) a terepgyakorlat csak az adott szakma szűrőjén keresztül 

való tájékozódásra korlátozódik. A környezettan szakosok és az óvó-, tanító pedagógusok 

terepgyakorlatára jellemző, hogy sokrétű. 

 

 

6. A megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy ”Tanulják-e a 

terepgyakorlat során látottakat érzékszerveken keresztül megragadni? 

 

A felsőoktatási intézmények kb. 80%-ban a verbális ismeretszerzés előtérbe kerül a vizuális 

ismeretszerzéssel szemben. Az óvó- és tanítóképzőkben ez még kiemelten fontos terület, majd a 

tanulók életkorának előrehaladtával egyre inkább háttérbe kerül. Ez azért meglepő, mert az 

emberek nagy többsége ismereteit sokkal inkább vizuális úton szerzi. És az sem elhanyagolható 
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szempont, hogy a biológia, kémia, földrajz tantárgyakban végzett megfigyeléseket vizuális úton 

végezzük. Az előbbiekből következően, fontos lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a vizuális 

képzésre. 

 

 

7. A megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy „A szakmódszertan 

tantárgyon belül tanulnak-e a projectmódszerről, gyakorlatban kipróbálják-e azt”? 

 

A megkérdezett oktatók véleményének összesítése szerint az óvó-, tanító hallgatói ismerkednek 

meg leginkább a projectmódszerrel. Vannak szakok - irodalom, kémia - amelyeken a hallgatók fele 

sem ismeri ezt a módszert. A hallgatók 70 %-a ismerkedik meg ezzel a módszerrel, de csak 40%-uk 

tanulja meg a módszer gyakorlatban való alkalmazását. 

 

 

8. A megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy „A szakmódszertan 

tantárgyon belül tanulnak-e a kiscsoportos tevékenységekről, gyakorlatban kipróbálják-e azt”? 

 



  TEAMWORK Tanácsadás és Tréning 

K6_Ei_Tanarkepzes_Kisfaludi_2004 

státusz: Kész 
OMAI Oldalszám: 113/116 

Dátum: 2004.06.06. 

Készítette: Dr. Kisfaludi Andrea 

 

A kiscsoportos módszert a hallgatók 95 %-a ismeri. A kiscsoportos módszerek alkalmazása és 

gyakorlatban való kipróbálása négy szakon (kémia, óvó-, tanító, környezettan, pedagógia) teljes 

körű. Az irodalom szakon e módszer gyakorlatban való kipróbálása nem megoldott. 

 

 

9. A megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy „A szakmódszertan 

tantárgyon belül tanulnak-e szituációs játékokról, és a gyakorlatban kipróbálják-e azt”? 

 

A hallgatók 65 %-a ismeri a szituációs játékot, mint a tanítás egyik módszerét. A kémia szakokon 

ez az arány jóval alacsonyabb, 20 %. A leginkább az óvó és tanítóképzőkön fogalakoznak ezzel a 

módszerrel a gyakorlatban is. Összefoglalva elmondható, hogy a módszertani képzés további 

fejlesztést igényel. 
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10. A megkérdezettek válaszainak százalékos megoszlása arra a kérdésre, hogy 

az Ön által tanított hallgatók képesek lesznek-e erdei iskolát, szervezni, vezetni, abban részt venni? 

 

A grafikonból az tűnik ki, hogy a megkérdezett oktatók kb. fele, úgy véli, hogy a végzett hallgatók 

minden tekintetben képesek erdei iskolát szervezni, vezetni és csak 5%-uk véli úgy, hogy nem 

lesznek erre képesek, mert erre nem kaptak elegendő felkészítést. Az előző kérdések fényében ez a 

megállapítás kicsit meglepő. Főleg olyan szakot tekintve, mint a földrajz, ahol oktatók úgy vélik, 

hogy a hallgatók teljesen felkészültek az erdei iskola szervezésére és lebonyolítására, holott 

tájékoztatást erről a témáról a megkérdezett intézmények 40%-ban nem kapnak a hallgatók. 

Érdemes lenne ezt a kérdést, a már végzett és iskolákban tanító hallgatóknak feltenni. 
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7. Kitekintés 

Az Erdei Iskolázás tanítási-tanulási lépéseit az alábbi ábrán mutatjuk be. Az egyes szereplők között 

az egyes lépéseknél egy átadási-befogadási folyamat zajlik le. Az adott lépés, majd pedig a teljes 

körfolyamat értékeléséhez mindegyik átadási-befogadási folyamat megismerése, és elemzése 

szükséges.  

Jelen kutatás a tanárképzés környezeti nevelésre való felkészítésének egyik, az oktatói oldalát 

vizsgálta. Ezt az ábrán a szürke háttérrel jelöltük. 

További vizsgálatokat igényel ugyanezeket a kérdéseket a jelenlegi hallgatók körében feltenni, a 

válaszokat elemezni, majd a vizsgálatot a már végzett, iskolában tanító tanárokkal, tanítókkal 

folytatni és végül kiegészíteni az erdei iskolákban már részt vett tanulók vizsgálatával. Ez utóbbi 

esetben egy, erdei iskolában még részt nem vett konrollcsoporttal való összehasonlítást javasoljuk. 

Véleményünk szerint csak a teljes vizsgálat elvégzése esetén kapunk hiteles képet az erdei iskola 

megvalósulásáról és annak a társadalomra való hatékonyságáról. 
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