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Bevezetés
Ma szinte minden középiskolás diák telefonjában ott vannak a különböző
időjárás előrejelző applikációk. Vajon elég-e, ha csak követik az ott megjelenő adatokat, vagy értik is, ami az adatok mögött van? A saját jövőjük szempontjából érdekli őket az éghajlatváltozás témája. A meteorológia a középiskolások számára érdekes és közeli téma. Milyen lehetőség van rá, hogy iskolai keretek között is foglalkozzanak vele és megértsék azokat a folyamatokat, amelyek befolyásolják az időjárás és az éghajlat változását. Kutatásunk
során azt vizsgáltuk meg, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban
élő középiskolások a közoktatás keretei között hogyan ismerkednek meg a
meteorológiával?

Kutatási kérdések
1. Az állami kerettantervek milyen módon szabályozzák az oktatás tartalmát?
2. Milyen tantárgyon belül és milyen meteorológiához kapcsolódó ismereteket szereznek a diákok a középiskolában?
3. Milyen a tananyag feldolgozása a tankönyvekben?
4. Az érettségi követelmények között szerepel-e meteorológia?
5. A határon túli magyar középiskolákban használhatók-e a magyarországi tankönyvek a természettudományok oktatásánál?

Módszerek
Egy húsz kérdést tartalmazó kérdőívet készítettünk el. A kérdőívet egy horvátországi, egy szerbiai, két erdélyi, 20 kárpátaljai és egy szlovákiai magyar
nemzetiségű középiskolai tanár vagy főiskolai, ill. egyetemi oktató töltötte ki.
A 25 kitöltött kérdőív válaszai alapján hasonlítottuk össze az egyes országokban folyó középiskolai (gimnáziumi) oktatást és a magyarországi oktatást.

A meteorológia tanítása a Kárpát-medence középiskoláiban
- kérdőív
1. Van-e az országnak állami kerettanterve a közoktatásban?
2. Amennyiben van az országban állami kerettanterv, a természettudományi tantárgyak esetében van-e lehetőség alternatívák közül választani?
3. A természettudományokat a gimnáziumban (általános műveltséget nyújtó középiskola) milyen formában tanulják?
□ tantárgyi felbontásban
□ komplex természettudományként
4. A természettudományi tantárgyakon belül a témakörök
□ az adott tudományterület klasszikus belső felosztása szerint
□ az ismereteknek a mindennapi életben való gyakorlati felhasználása szerint vannak meghatározva.
5. Van-e az iskoláknak saját pedagógiai programjuk?
6. A középiskolában mely tantárgyakon belül és melyik évfolyamban jelennek meg
a meteorológiához kapcsolódó tartalmak?
9. 10.11. 12. 13.
földrajz
□ □ □ □ □
fizika
□ □ □ □ □
természettudományok
□ □ □ □ □
7. Van-e a szaktanároknak lehetőségük kiegészítő témák tanítására a tantárgyukon belül?
8. Liberalizált-e a tankönyvpiac az adott országban?
9. A kisebbségi magyar nyelvű oktatásban használt természettudományi tankönyvek
□ az adott ország többségi nyelvű tankönyveinek fordításai
□ saját magyar nyelvű tankönyvek
□ mindkét eset előfordul
10. Kisebbségi magyar nyelvű oktatásban használhatók-e hivatalosan a tanórákon magyarországi tankönyvek?
11. Tanítanak-e a középiskolákban meteorológiát külön témakörként a földrajz
órákon, a fizika órákon vagy egyéb tantárgyon belül?

12. Milyen meteorológiához kapcsolódó témaköröket tanítanak a fizika és földrajz tantárgyon belül?
13. Milyen a tananyag feldolgozása a tankönyvekben?
□ leíró jellegű
□ vannak a tankönyvben a megértést segítő demonstrációs kísérletek
□ vannak csoportos diákkísérletek
□ kiegészítő információk keresése a diákok által
□ a tananyaghoz kapcsolódnak hosszabb távú megfigyelések
□ a tananyaghoz kapcsolódnak projektfeladatok
14. A tananyaghoz kapcsolódóan vannak olyan kérdések és feladatok a tankönyvben, amelyek
□ az ismeretek megértésére vonatkoznak
□ a jelenségek magyarázatára vonatkoznak
□ a diákoktól jelenségek, folyamatok önállóan megfogalmazott magyarázatát
kérik
□ a diákoktól jelenségek, folyamatok összehasonlítását kérik
□ a diákoktól önálló értékelést kérnek
15. Szerepel-e az érettségi vizsgakövetelmények között meteorológia?
16. Volt-e az elmúlt 5 évben meteorológiához kapcsolódó feladat a központi
érettségi vizsgán?
17. Milyen tanórán kívüli lehetőségeket használnak fel a tanárok a meteorológiai
ismeretek közvetítésére?
□ látogatás a meteorológiai intézet telephelyére
□ szakköri munka
□ témahetek
18. Bekapcsolódik-e az ország a GLOBE-programba?
19. A középiskolai fizika tanárok képzésében milyen terjedelemben jelenik meg a
meteorológia.
20. További saját megjegyzések:

Ukrajna
Szlovákia

A kárpátaljai magyar tanítási nyelvű középiskolákban a természettudományokat diszciplináris bontásban tanulják a diákok. A
témakörök meghatározása is az adott tudományterület belső felépítése szerint történik. Meteorológiához kapcsolódó tartalmakat
mind a földrajz, mind a fizika tantárgyon belül tanítanak 9., 10. és
11. évfolyamban is. A tartalom témakörönként megoszlik, a terjedelme egy-egy óra. Külön témakörként meteorológiát a 11. osztályos földrajz órákon a Légkör című fejezeten belül tanulnak a
diákok. A magyar tanítási nyelvű középiskolákban hivatalos tankönyvként az ukrán tankönyvek fordításait kell használni, de a tanárok használják a magyarországi tankönyveket is. A tankönyvekben a tananyag leíró jellegű, vannak benne demonstrációs kísérletek, megfigyelések és projektfeladatok is.

A természettudományokat diszciplínák szerinti felbontásban tanítják a középiskolákban. A témaköröket az adott tudományterület
belső felosztása szerint határozzák meg. Meteorológiát a középiskola első évfolyamában tanítanak földrajz órákon a Légkör című
fejezeten belül. A fizika órákon a középiskolákban nem foglalkoznak meteorológiával. A fizika órákon a csapadékképződés és a
meteorológiai mérések és megfigyelésekkel az általános iskola 7.
évfolyamában tananyag. A földrajz tankönyvben a tananyag leíró
jellegű, a feladatok a megértésre és a jelenségek magyarázatára
fókuszálnak. A magyar tanítási nyelvű gimnáziumokban a szlovák
tankönyvek magyar fordításait használják. Magyarországi tankönyveket a szlovákiai tankönyvek mellett oktatási segédanyagként, saját forrásból megszerezve lehet használni.

Magyarország
Magyarországon az oktatás tartalmát a Nemzeti Alaptanterv
szabályozza. A 2012-es NAT szerint a természettudományi tantárgyak esetében az iskoláknak volt lehetősége alternatív tantervek közül választaniuk. A 2020-as NAT ezt már nem teszi lehetővé. A természettudományi tantárgyak tanítása tantárgyi felbontásban történik. A témakörök az ismeretek gyakorlati hasznosulása szempontjából vannak meghatározva. Meteorológiához köthető tartalmak a 9. évfolyam földrajz és a 10. évfolyam fizika
tantervében vannak. Mindkét tantárgyon belül külön témakörben
tárgyalják a meteorológiát. A tankönyvben a tananyag leíró jellegű, kiegészítve kísérletekkel, egyéb információkkal. A feladatok
kognitív szintje széles skálán mozog.

Magyarország
földrajz
fizika
A légkör összetétele és szerkezete
Légköri sugárzási folyamatok
Légköri áramlások
Felhőképződés, a felhők osztályozása
Csapadékképződés, csapadékfajták
Időjárási rendszerek
Légköri elektromosság
Optikai jelenségek a légkörben
Meteorológiai mérések és
megfigyelések
Meteorológiai előrejelzés
Éghajlat fogalma és osztályozása
Éghajlatváltozás
Egyéb



Szerbia

Horvátországban az oktatást országos kerettanterv
szabályozza. Az iskolák viszont választhatnak alternatívák közül. A természettudományokat diszciplináris felbontásban tanítják. A témakörök a gyakorlati
hasznosulás szerint vannak meghatározva. Meteorológiai ismereteket földrajzból és fizikából is külön témakörben tanítanak. A magyar tanítási nyelvű középiskolában a megfelelő magyarországi tankönyvekből
tanítanak. A tananyag feldolgozása leíró jellegű. Kiegészül demonstrációs kísérletekkel, csoportos diákkísérletekkel, a diákok saját információgyűjtésével.

A természettudományokat diszciplináris felosztásban tanítják, de ezt
tantárgyközi kapcsolatokként természettudományos projektmunkák
egészítik ki. A tantárgyon belül a témakörök a tudományterület belső
rendszere szerint épülnek fel. Az állami kerettanterv jelentősebb kiegészítésére csak a tehetséggondozó gimnáziumokban van lehetőség. Meteorológiát külön témakörként 9. évfolyamban földrajzból tanulnak a diákok. Fizikán belül különböző témakörökhöz kapcsolódnak a meteorológiai ismeretek. A magyar tanítási nyelvű iskolákban
a többségi nyelven megírt tankönyvek magyar fordításait használják. A tankönyvekben a tananyag feldolgozása leíró jellegű, kiegészül információk önálló keresésével és projektfeladatokkal.
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A romániai középiskolákban a tanítás állami kerettanterv szerint folyik. A természettudományokat diszciplináris felosztásban tanítják. A tantárgyak témakörei az adott tudományterület
belső felépítése szerint vannak meghatározva. Külön témakörként földrajzon belül tanulnak a középiskolások meteorológiát. Fizikából nem foglalkozik ezzel a témával külön témakör. Ugyanakkor a tanárok kiegészíthetik a kötelező tananyagot és választható tantárgyként is taníthatnak például meteorológiai adatok feldolgozását. A magyar tanítási nyelvű középiskolákban a román tankönyvek fordítását használják.
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légkör hasznosítása, védelme

városklíma

Érettségi vizsgák

Összegzés

Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában a földrajz érettségi követelmények között szerepelnek meteorológiai
ismeretek a légkör témakörhöz kapcsolódva. Romániában, Szerbiában és Horvátországban nem szerepel a meteorológia az érettségi követelmények között.
Fizikából csak a magyarországi követelmények között szerepel, ott is csupán a
levegő páratartalmának fogalma és az
eső, hó és jégeső kialakulásának okai.
Magyarországon és Ukrajnában a földrajz írásbeli érettségi vizsgákon rendszeresen van meteorológiai ismeretek-

A középiskolákban földrajz és fizika órákon tanulnak a diákok meteorológiához köthető ismereteket. A magyarországi tantárgyi felépítésben az ismeretek gyakorlati használhatósága dominál. A diákok a földrajz és fizika tantárgyon belül is külön témakörben foglalkoznak meteorológiával. Horvátországban is a magyarországihoz hasonló az oktatás. A további határon túli iskoláknál a magyarországinál szigorúbb tantárgyi struktúra valósul meg, amely
jobban illeszkedik egy-egy tudományterület belső felépítéséhez. A légköri jelenségek csak a földrajz keretén belül alkotnak külön témakört, a fizika órákon a fizikai törvényszerűségekhez kapcsolódva, több esetben mérési feladatoknál jelennek meg az adott témák. Tipikusan földrajzon belül tanított
témakörök: a légkör összetétele és a légköri áramlások, felhőképződés és a
felhők osztályozása, meteorológiai mérések és megfigyelések és az éghajlattan. A fizikában megjelenő tipikus témák: a légköri sugárzási folyamatok,
légköri elektromosság és optikai jelenségek, valamint a csapadékképződés
egyes komponensei (páratartalom, halmazállapot-változások).

*Az általános iskola 7. évfolyamának tananyaga.
1. táblázat: A középiskolában tanított témakörök tantárgy szerinti megoszlása az egyes országokban.

A szerzők és a kérdőívet kitöltők intézményei:

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.

