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A témaválasztás indoklása 

Kimegyek a térre…, bejártam a területet…, körülnéztem a vásárlótérben…, ellátogattam a virtuális térbe…    tér, tér, 
tér, az emberi élet színtere, a valóság kisebb-nagyobb darabja, amelyet tapasztalásaink során többé-kevésbé megis-
merhetünk. Tudjuk, hogy van határa, de vajon mi van benne? Az abszolutista térmodellek szerint a tér objektív, saját 
struktúrával rendelkezik és mennyiségi jellegű, a relativista felfogás szerint azonban a tér az objektív létezők közötti vi-
szony. Még bonyolultabb a definiálása, ha a fizikai térelemeken kívül a teret használókra is gondolunk, hiszen a teret 
emberi kapcsolatok töltik ki, kommunikatív és képzeleti kapcsolatok hálózatából áll. A tér érzékelése kiszolgáltatott a 
csecsemőkori tapasztalatainknak, élményeinknek és a térről való későbbi tudásunknak, tudásunk ugyanis megváltoz-
tatja a térélményt.   
 
A földrajzi tér fizikailag létező struktúrák és az azokról alkotott képzetek, valamint teljesen virtuális, a fizikai térben 
kézzel nem fogható, de mindennapjainkban használt vagy megélt hálózatok összességeként fogható fel. Egy rendkívül 
összetett és több alrendszerből rendezetten felépülő kölcsönhatásrendszer, amelyben a földrajzi jelenségek, folyama-
tok érvényesülnek, lejátszódnak. Az ember és a természet kölcsönhatásai révén jön létre, folytonosan alakul és fejlő-
dik, a társadalom beavatkozásai, igényei, gondolatai, szükségletei és észlelései is alakítják. Egyszerre élünk a valós, 
megtapasztalható térben és a fizikailag nem létező, virtuális térben. Az egyes emberek csak kis részét használják, hogy 
melyiket és mekkorát, az függ például az életkoruktól, az életmódjuktól és a társadalmi helyzetüktől is. A térről alko-
tott képzeteink viszont a virtuális terekben születnek, pl. a valós tapasztalatokból származó kognitív terekben, a 
kommunikációs hálózatok révén teremtett kiberterekben és a fantázia szülte fiktív terekben.  
 
Az iskolai földrajztanítás összekapcsolja a tér köznapi és tudományos értelmezéseit annak érdekében, hogy a tanulók 
használható térbeli tudást szerezzenek. A Nemzeti alaptanterv is kiemelten foglalkozik a térbeli tájékozódás fejleszté-
sével, annak fogalmát a lehető legszélesebben értelmezve. Nem elvitatva más tantárgyak jelentőségét, kimondható, 
hogy a térbeli tájékozódás fejlesztésében a földrajznak van a legnagyobb szerepe, hiszen az szinte mindent téri vonat-
kozásban vizsgál. A földrajz tantárgy a roppant gyorsan változó világ igényeinek megfelelően azt kívánja elérni, hogy a 
tanulók képesek legyenek érzékelni, életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten magyarázni a földi térnek és benne az 
ember természeti, társadalmi-gazdasági környezetének összefüggéseit, kölcsönhatásait, azok szűkebb és tágabb, rövi-
debb idő alatt és hosszabb távon jelentkező következményeit. Vizsgálódásuk középpontjában a földrajzi-környezeti 
tények, folyamatok, jelenségek, valamint napjaink eseményei állnak, amelyeket a természet- és a társadalomtudo-
mányok megismerési módszereinek alkalmazásával tanulmányoznak. A tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók 
földrajzi-környezeti gondolkodása, illetve helyi, regionális és globális térszemlélete.   
 
Értekezésem témaválasztása tehát részben földrajz szaktudományi, részben szakmódszertani indíttatású. E kettősség 
határozza meg a mindennapjaimat is az egyetemen a földrajz szakmódszertan oktatójaként, hiszen munkám elsődle-
gesen arról szól, hogy hogyan juttatható el a tanulókhoz a bennünket körülvevő térről szerzett föld- és földrajztudo-
mányi tudás az iskolában, és hogyan tudják azt felhasználni életük során.  

 
Az értekezés célja és felépítése 
 
Ahhoz, hogy az iskolai követelményrendszerekben (elsődlegesen a Nemzeti alaptantervben) a térrel kapcsolatosan 
megfogalmazott célok megvalósulhassanak, a földrajztanítás módszertanának és a tanárok szemléletének jelentősen 
meg kell változnia Magyarországon. Értekezésemben felvázolom a térbeli intelligencia gyermekkori kialakulásának és 
fejlesztésének útját a földrajzi tartalmak tanítási-tanulási folyamatához kapcsolva, úgy, hogy a térbeli intelligencia 
kognitív pszichológiai megközelítésétől az életkorhoz kötött fejlődési folyamatának bemutatásán át eljussak az iskolá-
ig. Az iskolai tanulási környezetek közül azokat emelem ki, amelyek kapcsolatban állhatnak a térbeli intelligenciafej-
lesztéssel, de a mai tanítási gyakorlatban csak elemeiben lelhetők fel, összefüggő fejlesztési rendszert semmiképpen 
nem alkotnak. Noha az elmúlt évtizedekben a hazai tananyagfejlesztés főként a képességek fejlesztésére irányult, 
módszerei nehezen találnak utat a mindennapi tanítási-tanulási gyakorlatba. Így indokolt azoknak a földrajztanulási 
környezeteknek az áttekintése, amelyek szükségesek lennének a térbeli intelligencia sokirányú, rendszerszerű fejlesz-
téséhez. Bemutatásra kerül a térbeli intelligencia jelenlegi helyzetképe a 6-10. osztályos tanulók, valamint földrajz ta-
nár szakos hallgatók körében általam végzett földrajzi felmérés, illetve földrajztanárokkal készített interjúk alapján. 
Mindezek ismeretében felvázolok és néhány feladattípussal értelmezek egy fejlesztési programot, amely következetes 
alkalmazása esetén megalapozhatja a 10-16 éves tanulók hasznosítható térbeli képességeinek kialakulását, és szolgál-
hatja felnőtt korukban is téri cselekvéseik rendszerét. 
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A kutatási problémafelvetések, eredmények és tézisek 
 
1.  
Probléma: Tudjuk-e, hogy mit jelentenek az iskolai földrajztantervekben használt kifejezések, amelyek a térben való 
eligazodás képességéhez juttatják a tanulókat?  
 

Hipotézis: Természetesen minden pedagógus ismeri e kifejezések pontos jelentését és tartalmát, hiszen ezek az álta-
lános pedagógiai kultúra részei. 
 

Tapasztalat: A földrajztanárok általában automatikusan használják a tantervekben megjelenő kifejezéseket, anélkül, 
hogy összevetnék a fogalmak földrajztudományi szaknyelvben, pedagógiai, szakmódszertani és köznyelvben használt 
tartalmát és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési módszereket. A térbeli tájékozódást, a térszemléletet és téri képességet 
csaknem szinonim kifejezéseknek tartják. 
 

Tézis: A térben való eligazodás egymással összefüggő általános képességeket igényel, amelyek alapján fel tudjuk dol-
gozni a téri információkat, kódoljuk a téri ingereket, és amelyek lehetővé teszik az információk felidézését, összeha-
sonlítását és átalakítását. Ezeket összefoglalóan téri képességnek nevezem. A térbeli intelligencia (Gardner, H. több-
rétegű intelligenciaelméletére alapozva) az embert körülvevő világmodellre és az azzal való tevékenységekre vonatko-
zik, és nemcsak a világról való pontos képalkotást foglalja magában, hanem a környezet gondolati vagy valóságos át-
alakítását is.  

 
2.  
Probléma: Melyek a téri képesség összetevői, amelyek fejlesztésére irányulnia kell a földrajztanítás-tanulás folyama-
tának?  
 

Hipotézis: A különböző tantárgyak eltérő nézőpontból értelmezik a téri képességet, így az azzal kapcsolatos fogalom-
értelmezések különbözők. A földrajztanárok jelentős része nem is teszi fel ezt a kérdést, a hagyományok alapján csu-
pán a térképolvasás, az iránymeghatározás képességével azonosítja a téri képességet. 
 

Tézis: A hét évtizedes kutatástörténeti és koncepcionális előzmények alapján a mai pszichológiai megközelítés szerint 
a téri képesség a két- és háromdimenziós alakzatok észlelését és az észlelt információk, tárgyak, viszonylatok meg-
értését, valamint problémák megoldására való felhasználását jelenti, amely műveleti megközelítésben képességfak-
torokra (térbeli relációk létesítése és érzékelése, vizualizáció, térbeli tájékozódás, képzeleti mozgatás, térbeli észlelés 
és mentális forgatás) különül.  

 
3.  
Probléma: Milyen fejlődési folyamaton keresztül ismerjük meg a környezetet, a teret?  
 

Hipotézis: A téri képesség többlépcsős folyamatban fejlődik az iskolai évek alatt, miközben komponensei fokozatosan 
differenciálódnak, a közöttük lévő kapcsolatok egyre több szálon függenek össze.    
 

Tapasztalat: A téri képesség kifejlődésének 
négy fokozata különíthető el: 1. felismer egyes 
térelemeket, de nincs tisztában a helyükkel 
vagy az egymáshoz viszonyított helyzetükkel (a 
tér jellemző pontjainak ismerete); 2. bizonyos 
útvonalakat és azon módozatokat ismeri, ame-
lyek szükségesek az egyik végponttól a másikig 
történő eljutáshoz (cselekvési ismeret); 3. tud-
ja, hogy az ismert utak hol találkoznak, milyen 
hálózatot alkotnak, képes az ismert utak egyes 
részeit új útvonallá kombinálni (topológiai is-
meret); 4. képes a helyek közötti metrikus vi-
szonyok felidézésére (1. ábra).  
 

 
1. ábra. A térmegismerés fokozatai 

 

Tézis: A kognitív és a környezetpszichológiai kutatások alapján elmondható, hogy a felnőtt emberek az új környezetet, 
teret fokozatosan ismerik meg, amelynek lépései egyben megadják a térben való tájékozódás lényegi elemeit és azok 
fejlettségi sorát. 
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4.  
Probléma: A tanárok úgy gondolkodnak a téri képességekről, mint ami eleve adott, a tanulók magukkal hozzák az isko-
lába, és nem kell mást tenniük, mint használtatni azokat. 
 

Hipotézis: A gyerekek aktuális térfelfogása az érzékelésen, észlelésen és gondolati műveleteken alapuló komplex ké-
pesség, amely szoros összefüggésben van az általános mentális fejlődéssel. 
 

Tapasztalat: A 6-8 éves gyerekek térbeli tájékozódása csak egyes, ismert, közeli helyekre, mindennapi környezetére, 
azok részleteire korlátozódik, még nem fogják fel a helyek és térelemek térbeli viszonyait, kapcsolatát. A 9-11 évesek 
számára a tér kezd a köznapi tapasztalatoktól függetlenül is értelmet nyerni.  A 12-15 évesek már képesek a téregysé-
gek és a térelemek közötti kapcsolatok átlátására, és egyre több elemet, objektumot, szempontot vesznek figyelembe 
a téri rendszerek felfedezésekor, áttekintésekor. 
 

Tézis: A térrel való különféle mentális műveletek elsajátításának és alkalmazásának megvannak a maguk optimális 
időszakai, amelyek egy fejlődési sor részei, így azok átugrása vagy előre hozása akadálya lehet a képességterület fej-
lődésének. Ugyanakkor az életkor előrehaladtával nem következik be minőségi változás a téri képességben, ha azokat 
nem tartjuk edzésben. 

 
5.  
Probléma: Kialakulhat-e a tanulók fejében objektív, valósághű térképzet? 
 

Hipotézis: Mivel a tanulók az objektív teret szemlélik, ugyanazt és ugyanúgy kell látniuk.  
 

Tapasztalat: Az egyes tanulók fejében nagyon eltérő képzetek jönnek létre ugyanarról a térről, mert már a térről szer-
zett tapasztalataik is eltérők attól függően, hogy miként vannak jelen, mit tesznek benne, ráadásul az egyénenként el-
térőn teljesítő agy szubjektív szűrőjén is keresztülmennek. 
 Tértípusok (az ember viszonya alapján)

mentális tér

aktivitási 

tér

észlelési 

tér társadalmi-

gazdasági 

tér

mindennapi 

mozgástér

tapasztalatok,

információk meghatározza 

a magatartást

 
 

2. ábra. Tértípusok az ember térhez való viszonya 
alapján (Trócsányi A.– Tóth J. 2002 megközelítésében) 

Kognitív térképezés = a tér belsővé válása 

(elszemélyesedése)
(Downs, Stea – 1997 – rekonstrukciós elmélet)

viszonyítás

• A befogadott téri információk átalakítása 
belső tájékozódási rendszerré

szimbolizáció
• Szubjektív, egyéni jelentés kapcsolása 

az információkhoz

identifikáció

• A térbeli elemek szubjektív jelentésének 
érzelmi feldolgozása

mentális 
térképkészítés

• A tudati tartalom térképi ábrázolása

(megfogható) 

észlelés

• Információk szelektálása és felvétele 

 
 

3. ábra. A tér belsővé válásának folyamata  
(Down, R.– Stea, D. 1997 alapján) 

 

Tézis: A térről alkotott képzetek egyénenként különböznek, mert a valóság válogatás után jut az emberi tudatba, 
ahol objektivitása tovább sérül agyi feldolgozása által. Miután az agy a térelemeket rendszerezi és a hiányzókat képze-
tekkel kiegészíti, az észleleti teret egésznek érezzük, megteremtjük a magunk holisztikus terét (2-3. ábra). Az észlelés 
egy összetett kölcsönhatási folyamat a valós környezet és az emberi elvárások között, mert az egyes térelemek agyi 
egésszé rendezését az észlelő egyén személyes beállítottságán túl az általános és a mikrokörnyezeti társadalmi normák 
is befolyásolják.  
 
6. 
Probléma: Képesek-e megismerni a tanárok, hogy milyen kép van a ta-
nulók fejében egy térről? 
 

Hipotézis: A gyerekek ugyanazt a teret különböző (de egymáshoz köze-
li, tehát ugyanabban a fejlettségi állapothoz tartozó) időpontokban el-
térően képesek bemutatni.  
 

Tapasztalat: A tanulók téri képzete egyénileg erősen különbözik, legre-
álisabb a közvetlen környezethez kapcsolva. A tapasztalati téren kívüli 
helyekről a nem tudatos térképi szemlélés és a mások által közvetített 
tapasztalatok vagy képzetek alapján formálnak kognitív képet (4. ábra).  

 
4. ábra. Európa területe a tanulók mentális  

térképén 
 

Tézis: A pszichológiai kutatások és a felmérési tapasztalataim alapján elmondható, hogy a téri képzet erősen 
énközpontú, a tanulók személyes motivációjuk és a praktikusság szempontjából viszonyulnak hozzá. Emiatt a téri kép-
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zet változékony. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy gyakran sztereotip szimbólumot kapcsolnak egy-egy térhez, s a va-
lóság ez alapján képeződik le a tudatukban, azaz generalizált kognitív térképet alkotnak. Amikor lerajzolják a fejükben 
kialakult gondolati teret, mentális térképet alkotnak. A tudati tartalom ábrázolt termékét a szakmódszertanban és a 
pedagógiai gyakorlatban el kell választani a „csupán” gondolati produktumtól, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek is 
lényegesen különböznek. 
 

7. 
Probléma: A különböző életkorú tanulókkal eltérően dolgozhatók fel az egyes terekkel kapcsolatos földrajzi tények, fo-
lyamatok és összefüggések, így a földrajzi tanulmányok ideje alatt a regionális földrajzi ismeretek csak koncentrikus 
ismétlődés esetében dolgozhatók fel.  
 

Hipotézis: A térbeli intelligencia mélysége és összetettsége az életkor előrehaladtával a mentális éréssel együtt fejlő-
dik. 
 

Tapasztalat: A pszichológiai kutatások szerint az 5-10. évfolyamokon az életkor előrehaladtával a téri képesség csak-
nem minden összetevőjével kapcsolatban egyre jobbak a tanulók teljesítményei, amit a tanulók körében végzett fel-
mérésem is alátámaszt. 
 

Tézis: Az életkor előrehaladtával a tanulók egyre több térelemet azonosítanak, egyre jobban értelmezik a téri reláció-
kat, átlátják a téri összefüggéseket, kapcsolatrendszereket, ám azok eredményessége erősen függ környezeti tapaszta-
lataiktól. Kezdetben csak a személyes, majd a lakóhelyi, ismert térben sikeres, 10 éves kor után kitágul a hazai (tehát 
ismert kontextusú) terekre. A távoli, számukra ismeretlen természeti és társadalmi összefüggésrendszereken alapuló 
tér egyes elemeit és azok jellemzőit felismerik ugyan, de az téri egységgé csak 14-15 éves kortól kezd formálódni a 
tudatukban. Jellemzően előbb a természetföldrajzi elemek struktúrája áll össze, a társadalmi elemek téri kapcsolat-
rendszerei csak 16 éves kor után formálódnak reális egésszé. Ez egyben a hazai földrajztanítás egyik kulcsproblémája 
is, hiszen ebben az életkorban már nem tanulnak földrajzot a tanulók.  

 
8. 
Probléma: Miért nem tudják lerajzolni az 5. osztályos gyerekek a bejárt terület térképvázlatát?  
 

Hipotézis: A sikertelenség okait kutatva legtöbbször arra hivatkoznak a tanárok, hogy nincs idő begyakorolni a téri ta-
pasztalatok rögzítését és leképezését. 
 

Tapasztalat: Nem születünk a térképrajzolás képességével, azt csak hosszú fejlődési folyamat során sajátítjuk el. A tér-
kép a gyerekek számára a környező tér jelképes megjelenítése, amelyen el tudják helyezni önmagukat, más embereket 
és a valamilyen szempontból fontos helyeket. Ehhez jeleket találnak ki, és mintákat utánozva leképezik a térről a fe-
jükben kialakult képzetet. A minták tanítják meg a térkép értelmezését és olvasását, tehát annak megfelelően lesz egy-
re reálisabb a saját ábrázolásuk. 
 

Tézis: A tér leképezése többfokozatú fejlődési (tanulási) folyamat során válik sikeressé, amely az egocentrikustól az 
énfüggetlen látásmód, a topologikustól a metrikus, illetve az oldalnézetitől a felülnézeti (alaprajzi) ábrázolás, a szűktől 
(állásponthoz kötöttől) a tágabb (a horizont által befogott) felé vezet. A tanulónak alsó tagozatos korában még csak 
sejtései vannak arról, hogy mi a térkép és hogy hogyan készül, csak 14 éves kora környékén érti meg a térképolvasá-
son és a térképi ábrázoláson keresztül a térkép lényegét. Ebből következik, hogy a térképismeret tanítása nem kezd-
hető meg alsó tagozatban, és a felső tagozatban is csak évek múlva, tudatos fejlesztő folyamat hatására várható 
eredmény. 

 
9. 
Probléma: Miért jobb a fiúk téri képessége, mint a lányoké?  
 

Hipotézis: A fiúk szívesebben és könnyebben boldogulnak a térképpel, mint a lányok, a térről alkotott mentális képük 
reálisabb. Ez azzal magyarázható, hogy a férfiak jobb agyféltekéje – amihez nagyrészt a téri intelligencia faktorai kö-
tődnek – a fejlettebb. Ugyanakkor a nemek közötti téri megfigyelések, reprodukciók, cselekvések különbségei a férfiak 
és a nők eltérő szocializációs gyakorlatára, a velük szemben támasztott eltérő társadalmi elvárásokra és tapasztalataik 
különbségeire is visszavezethetők. 
 

Tapasztalat: Kimutatható, hogy a téri problémák megoldásában a két nem eltérő stratégiákat alkalmaz. A fiúk az útvo-
nalak leírásakor a térelemek összehangolt rendszerében, ún. geometriai alapú stratégia szerint gondolkodnak, a lá-
nyok viszont ún. határkő alapú stratégiát alkalmaznak. A tudomány mai álláspontja szerint a térbeli intelligencia össze-
tevőinek nemek közötti különbségei valószínűleg biológiai (az agykéreg alsó fali lebenyének eltérő struktúrája és hor-
monális hatások), evolúciós és szociokulturális tényezők együtthatásaként alakulnak ki.  
 

Tézis: A két nem téri képzete és tájékozódása különböző, közöttük az egyes tájékozódási képességterületek eredmé-
nyességének arányai eltérők (1. táblázat). Ezt a tanulók körében végzett felmérések minden téri képességfaktor te-
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kintetében igazolták. Az azonban nem mondható ki, hogy a fiúk fejlettebb térbeli intelligenciával rendelkeznek, mint a 
lányok. 
 

Korcsoport Fiúk/férfiak jobbak Lányok/nők jobbak 

6-9 éves 
irány- és távolságbecslés  

következtetés téri relációkra nagyléptékű ismerős területen 

8-11 éves pontosabb, kiterjedtebb térképalkotás ismeretlen területről téri rögzítés ismeretlen területről 

10-14 éves 

téri irányhasználat kommunikációs stratégiák használata 

helymeghatározás ismert környezetben  

eligazodás a térképen  

Felnőtt 

útvonal megtanulása új térképen emlékezés téri helyekre  

áttekintő téri relációs kép  emlékezés a bejárt útvonal mentén látható dolgokra 

geometriai alapú stratégia a térkép- és útvonaltanulásban határkő alapú stratégia a térkép- és útvonaltanulásban 

térképvázlat készítése 

szubjektív viszonyítási rendszerű térképvázlat készítése 
a térkép méreti tulajdonságainak ismerete 

térképorientáció mentális átrendezése 

valóságos viszonynak megfeleltethető térképvázlat készítése 

a kép háromdimenziós manipulációja  

mozgó tárgyak viszonylagos távolság- és sebességbecslése  

mozgások orientációja  

mentális térképe áttekintő térkép mentális térképe útvonaltérkép 
 

1. táblázat. A téri képesség összetevőinek nemi különbségei 

 
10. 
Probléma: A földrajzi tantervekben a műveltségi tartalmak utólag rendeződtek a kulcskompetenciákhoz, de nem jött 
létre a képességfejlesztési célokhoz tartozó tevékenységek koherens rendszere, és a tankönyvekben csak esetlegesen 
jelennek meg a hozzá kapcsolódó fejlesztő tevékenységek. Így a térbeli intelligenciával összefüggő fejlesztési feladatok 
nem valósulnak meg az iskolai gyakorlatban. 
 

Hipotézis: A korábbi Nemzeti alaptantervek képesség- és kompetenciaközpontú felfogása feltételezte, hogy a Nat és a 
kerettantervek alapján a szaktanárok kialakítják a maguk – tanítványaikra szabott – fejlesztési rendszerét.  
 

Tapasztalat: A hipotézis nem igazolódik, mert Magyarországon a tanárok többsége nincs felkészítve tantervkészítésre, 
és módszertani kultúrájuk hiányosságai következtében nem sikerül összekapcsolniuk a tartalmi elemeket a fejlesztő 
tevékenységekkel. A földrajztanárok (is) csak tananyagban gondolkodnak, az elsajátításához vezető úttal kevéssé fog-
lalkoznak. Erősen él még az a felfogás, hogy a tanítás a tényanyag ismertetését jelenti, a tanuló dolga pedig a verbális 
ismeretbefogadás.  
 

Tézis: A tantervi szabályozás és a köznapi tanítási gyakorlat eredményesebb összekapcsolása érdekében elkészítettem 
a Nat Földünk--környezetünk műveltségi terület térrel kapcsolatos kulcskompetencia-rendszerét összefoglaló sémát. 
A kompetenciatáblázat célja annak bemutatása, hogy a műveltségi terület miként járul hozzá egy-egy kulcskompeten-
cia kifejlesztéséhez sajátos térre vonatkozó tartalmai és módszerei segítségével. Megadja az egyes kulcskompetenciák 
körébe tartozó földrajzi-környezeti tudáshoz kapcsolódó kompetenciákat, az azokon belüli képességeket, attitűdöket 
és megnevezi a hozzájuk kapcsolódó fő fogalomköröket. Ezáltal alapja lehet az intézményi helyi tantervek képességfej-
lesztés szempontjából is átgondolt kialakításának.  

 
11. 
Probléma: A földrajztanítás módszertani irányelvei között csak-
nem két évtizede jelen van a modellszerűség arányának növelése, 
mégis alig valósul meg. Ugyanakkor a földrajztanárok is elismerik, 
hogy életünkben nem elsősorban a részismeretek halmazára van 
szükség, hanem általános érvényű téri tudásra, amely képes az ak-
tuális igényeknek megfelelően működésbe lépni a gyakorlati prob-
lémák megoldása során.  
 

Hipotézis: A földrajztanárok nagy része a hagyományok folytán 
statikusként értelmezi a teret, amelyet csupán be kell mutatni a 
tanulók számára. 
 
 

 
 

5. ábra. A térmegismerés információs piramisa 
 

Tapasztalat: A földrajztanításban szereplő szemléleti modellek a térrel kapcsolatos tudásra irányulnak, tájakra, ország-
csoportokra, régiókra és a földrajzi övezetességi rendszerre vonatkoznak. A tanárok jelentős része nem ismeri fel, hogy 
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tanításuk több mint egy téma feldolgoztatása a tanulókkal, a felfedeztető tanulási stratégia helyett a statikus és pasz-
szív tényátadást alkalmazza (5-6. ábra).  

 

  
6. ábra. A felfedeztető tanulási stratégia modellje 

 

Tézis: A tipikus tájak, az országcsoportok, a régiók és a földrajzi övezetességi rendszer a helyi, a regionális és a globális 
tér modellszerűen megismerhető példái az iskolai földrajztanításban. Tanításuk tartalmi elemekre épülő, képességfej-
lesztést szolgáló módszerek együttese. Olyan látásmód kialakulására irányul, amely segít a világ és jelenségei, folyama-
tai és összefüggései megértésében, amely hozzájárul, hogy a tanulók majd felnőttként meglássák az általános, a tör-
vényszerű között az egyedit. Ehhez meg kell tanítani számukra a térbeli leegyszerűsítés módjait, hangsúlyosabbá kell 
tenni a tér megragadásának módszereit. Értekezésemben bemutatom e téri modellek iskolai feldolgozásának álta-
lam kidolgozott szemléleti alapjait és módszereit elsősorban az elemzési algoritmus elsajátítása és rugalmas alkalma-
zása szempontjából. 

 
12. 
Probléma: A tanulók térbeli intelligenciája nem alapozódik meg az iskolai földrajztanítás során. A személyes, iskolán 
kívüli tapasztalatok erősebben befolyásolják alakulását, mint az iskolai tanulási folyamat.  
 

Hipotézis: Napjaink „kitágult, elérhető világa”, a gazdag technikai eszköztár és a gyors technológiai fejlődés segíti a téri 
intelligencia fejlődését.  
 

Tapasztalat: A földrajztanárok alig élnek a rendelkezésükre álló módszertani és technikai lehetőségekkel, amelyek se-
gítségével tudatosan, lépésről lépésre alakíthatnák tanítványaik téri képességét. A felmérésekből és interjúkból kide-
rül, hogy ez leginkább két okra vezethető vissza: a tanítási gyakorlatban a legkisebb munka- és energiabefektetésre va-
ló törekvésre és a módszertani tájékozatlanságra. A térképmunkát leszámítva nem ismerik azokat a terepi és tantermi 
módszereket, amelyekkel fejleszthető a térbeli intelligencia.  
 

Tézis: A térbeli intelligencia fejlesztésének legtöbb tényező-je adott minden iskolában, hiszen a valóságot helyettesítő 
ábrák, álló- és mozgóképek, multimédiaanyagok, térképek és modellek könnyen elérhetők. A tér kisebb-nagyobb és 
különböző szempontú egységeivel kapcsolatos tartalmak feldolgozásában a működőképes, alkalmazható téri tudás ki-
alakulása érdekében sokkal több tanulói aktivitásra van szükség (7. ábra). Ezért kidolgoztam feldolgozásuk alapvető 
módszereit. Bemutatom példákkal, hogyan járulhat hozzá az egyes ábra- és képtípusok elemzése, a táblázatos rende-
zők és a mentális térképek készítése, a rajzolás és a modellezés a téri információk megszerzéséhez, illetve a tudás le-
képezéséhez és rendszerezéséhez.  
 

              
7. ábra. A tevékenykedtető módszerek metodikai alapjai 

 
 

8. ábra. A térbeli intelligenciafejlesztés elemeinek hálózata 

 
13. 
Probléma: A földrajztanárok átgondolják-e helyi tanterveik és éves tanítási programjaik készítése során, hogy milyen 
úton fejleszthetik leghatékonyabban a tanulók térbeli intelligenciáját?  
 

Hipotézis: Elméletileg a tantervkészítés folyamata feltételezi, hogy a tanárok felépítik az egyes képességterületek fej-
lesztésének programját, így a térbeli intelligencia fejlesztése rendszeresen és tudatosan épül be a földrajzórákba, va-
lamely területére minden órán irányul tanítási-tanulási folyamat. 
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Tapasztalat: A képességfejlesztés, azon belül a térbeli intelligencia fejlesztése nem alkot átgondolt rendszert a hazai 
közoktatásban, utóbbinak jobb esetben esetlegesen egy-egy eleme előkerül a tanórákon. Nem tekinthető fejlesztő fo-
lyamatnak, ha valamely fejlődőben lévő részképesség mélyítésére, alkalmazására csak hónapok, évek múltán kerül sor. 
 

Tézis: A térbeli intelligencia csak tudatos fejlesztési folyamat során alapozódhat meg és fejlődhet a földrajztanítás-
tanulás során. Ezért kidolgoztam fejlesztési programját, amelynek bemutatása az egymásra épülés logikájának érzé-
keltetésén alapszik. Az egyes feladatelemeket a megelőző és a követő feladatok, tevékenységek rendszerében is-
mertetem, tehát időben rendezve azokat (8. ábra). Nem vállalkoztam a feladatok konkrét bemutatására, hiszen az 
csak a tanulók személyiségének, társadalmi hátterének, tudásának és az iskola földrajzi környezetének ismeretében 
lenne lehetséges. 

 
Összegzés, következtetések 
 
Napjaink földrajzoktatásának kiemelkedő jelentőségű területe a térbeli intelligencia fejlesztése, hiszen a földrajz – jel-
legénél fogva – elsődlegesen tértudomány. Fejlesztésének hagyományosan is sokféle módszere van, de napjaink kom-
petenciaközpontú pedagógiájában új lehetőségei nyíltak. Alapját a gyermekkori pszichés és mentális fejlődési folyama-
tok, az aktuális életkori sajátosságok, az adott intézmény szociokulturális háttere és a kialakítható tanulási környeze-
tek, valamint a tanterv fejlesztési követelményei jelentik. A földrajztanárok ezek alapján és egyéni földrajzszakmai, il-
letve módszertani meggyőződésük szerint alakítják ki azt az egyéni aktuális képességszinten alapuló, fokozatosan 
egymásra épülő elemekből összeálló képzési és fejlesztési stratégiát, amely az adott tanulóközösségben, illetve az 
egyes tanulókban a téri képesség fejlesztése révén megfelelő térbeli intelligencia kialakulását eredményezheti.  
 
Az értekezés alapját adó, a tanulók körében végzett tájékozódó felmérés feladatai és az egyes fejezetekben felvázolt, a 
szaktanárok által továbbfejleszthető módszerek lehetővé teszik, hogy a tanulók számára a földrajz ne tények halmaza 
legyen (ahogyan azt a társadalom is általában képzeli a földrajzról), hanem egy dinamikusan változó tudás, rugalmas  
szemlélet a bennünket körülvevő világról, olyan képességrendszer, amely lehetővé teszi a világ valósághű megismeré-
sét és leképezését, a róla szerzett tudás továbbgondolását és felhasználását a mindennapi élet során. A térbeli intelli-
gencia ugyanis korántsem csupán a térbeli tájékozódást jelenti, hanem magában foglalja szűkebb és tágabb természeti 
és társadalmi környezetünk értelmezését, a térrel kapcsolatos problémamegoldásokat, így tulajdonképpen maga a 
környezethez való alkalmazkodás és az életben maradás képessége. S mi más is lenne az iskola célja, mint ennek kifej-
lesztése a jövendő állampolgárokban? 
 
Természetesen e célok megvalósulásához szükséges, hogy a leendő földrajztanárok képzése is ebben a szellemben tör-
ténjen, és ne hagyják, hogy később az iskola kényelmével és megcsontosodott módszertanával megtörje a kezdő taná-
rok újító kedvét, képességorientált pedagógiai és szakmódszertani felfogását. Noha az értekezés alapvetően az elmé-
leti hátteret és a szaktanári innováció lehetőségeit tárgyalta, nyilvánvaló, hogy az oktatási infrastruktúra egyéb elemei 
is szükségesek a kívánt földrajzoktatási paradigmaváltáshoz. Remélhető, hogy amennyiben a földrajztanárok nagyobb 
súlyt fektetnek a térbeli intelligencia fejlesztésére, az a tanítási-tanulási folyamat többi részterületén is hasznosul. Hi-
szen megfelelő téri képzetek hiányában nehezen sportolhatunk és vezethetünk autót, nem érthetjük a világ természeti 
és társadalmi történéseit, környezeti változásait, pusztító katasztrófáit, nehezen értelmezhetjük a híreket, hatéko-
nyabban érvényesülhetnek a médiumok félrevezető információi, és ami talán a legveszélyesebb, nem tudjuk előre ki-
számítani a jövőbeli történéseket, illetve nehezebben tudunk rájuk felkészülni.  
 
Összességében megállapítható, hogy bár a térbeli intelligencia fejlesztésére a földrajzórák nyújtják a legjobb lehetősé-
get, ám maga a fejlesztés a földrajz tantárgyon messze túlmutató, általános fontosságú cél, amelynek megvalósításhoz 
remélhetőleg segítséget nyújthatnak az értekezésben felvázolt gondolatok, programok és feladatok. 
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