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8. AZ ISKOLAI MŰVELTSÉG 

ÖNÁLLÓ TANULÁSRA SZÁNT TANANYAG 

Kárpáti Andrea 
 

AZ ISKOLAI MŰVELTSÉG TARTALMA 
„… az iskolázás csak egy kis része azoknak a folyamatoknak, amelyekkel egy kultúra 
bevezeti fiataljait annak kanonizált rendszerébe. Az iskolázás valójában még szemben is 
állhat azokkal az egyéb formákkal, ahogy egy kultúra közvetíti a fiataloknak a 
közösségi együttélés követelményeit. Változó korunkat mély ellentmondások jellemzik, 
amelyek arról szólnak, mit kellene elvári az iskolától, mit »tegyen« az iskola azokkal, 
akik azt választják, vagy arra kényszerülnek, hogy iskolába járjanak.” (Bruner, 1996, 
IX. ) 

A tanulók tudásának különböző iskolai és iskolán kívüli forrásai lehetnek. Az iskola 
felhasználhatja, a tanulási folyamatba integrálhatja, de figyelmen kívül is hagyhatja ezeket. A 
„hozott tudás” megváltoztatásával is próbálkozhatunk - a tanulók naiv elképzelései a dolgok 
működéséről vagy a környezeti hatások és habitusukból eredő vonzódásaik szerint formálódó 
ízlésük formálható nyersanyag a tanár kezében. Az iskola visszajelzései, segíthetik, de 
gátolhatják a tanulók értékes és érvényes tudásának kialakulását. Az iskola szerepével 
kapcsolatos ellentmondásokat jól jellemzik Bruner fentebb idézett gondolatai. Ezt a 
tananyagot, amely az iskolában megszerezhető műveltség tartalmáról és kialakulásának 
folyamatáról szól, több nemrég lezajlott vizsgálat eredményeit felhasználva állítottuk össze 
(Csapó, 2002, Vári et al., 2002). A műveltségkép, amelyen ezek a felmérések alapulnak, a 
századforduló pedagógusainak elképzelése az iskolában megszerezhető és az életben 
hasznosítható tapasztalatokról. Hogy mennyire változékony ez a szellemi útravaló, 
felmérhető, ha összevetjük két évtizeddel korábbi, hasonló tudományos munkákkal. (szerk. 
Rét, 1980) nemzetközi összehasonlításban már kevesebb különbséget találunk – a hazai 
tantervek lényegében leképezik az Európai Unióban tanított műveltségterületeket. 
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 Az Európai Unió műveltségi területei és a NAT (forrás: Báthory, 2002) 

Nemzeti Alaptanterv EU műveltségi területek 

1. Anyanyelv és irodalom Anyanyelv és irodalom (Mother Tongue) 

2. Élő idegen nyelv 1. Idegen nyelvek (Foreign Languages) 

3. Matematika 2. Matematika (Mathematics) 

4. Ember és társadalom 3. Az emberrel és társadalommal foglalkozó tudományok 
(Human Sciences) 

5. Ember és természet 4. Természettudományok (Natural Sciences) 

6. Földünk és környezetünk Nincs.  (Ez az ismeretkör a Természettudományok része.) 

7. Művészetek 5. Művészeti nevelés (Artistic Activities) 

8. Informatika 6. Információs és Kommunikációs Technológiák (Informatio
and Communication Technologies, röv. ICT) 

9. Életvitel és gyakorlati ismeretek Nincs. (Ez az ismeretkör az emberrel és társadalommal 
foglalkozó tudományok része.) 

10. Testnevelés és sport 7. Sport (Sport) 

 8. Vallási ismeretek vagy erkölcstan (Religion / ethics) Csak
elemi iskolában. 

 

HUMÁN ÉS REÁL KULTÚRA AZ ISKOLAI MŰVELTSÉGBEN 

Technicizált világunkban a természettudományos és matematikai kultúra 
dominanciáját évtizedekig természetesnek tekintettük. A tudás egyet jelentett az objektíven 
leírható jelenségek és folyamatok ismeretével, a biztonságos tájékozódással képletek és 
szabályok között. Napjainkban a társadalomtudományi tudás és a humán műveltség 
felértékelődését figyelhetjük meg. A társadalmi változások nyomán mind a gazdaságban, 
mind a magánéletben egyre több humán műveltséggel bíró szakember vált szükségessé, 
másrészt személyes problémák megoldásához, a sikeres társadalmi léthez is mind több ilyen 
ismeretre van szükség. 

Az ipari forradalom utáni, „posztmodern” kor gazdasági szerkezete is megváltozott. 
Az ipari termelés a természettudományi és technikai ismeretek és a kutatási eredmények 
gyakorlati alkalmazását, a műszaki, technikai fejlesztést igényelte. A munkaerő-szerkezet 
átrendeződése, amely az első időszakban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát 
csökkentette, a technológiákat átalakító felfedezések nyomán hamarosan az iparban dolgozók 
számának csökkenésével, és a „harmadik szektor”, a szolgáltatások arányának növekedésével 
járt. Az ipari szférán belül egyre kevesebben foglalkoznak közvetlen termeléssel, és mind 
többen vezetéssel, szervezéssel, az új termékek iránti szükségletek feltérképezésével 
stratégiai, fejlesztési kérdésekkel és képzéssel. A szolgáltatások terén sokkal több olyan 
ismeretre van szükség, amelyeknek valamely társadalomtudomány (gazdaságtan, szociológia, 
pszichológia, nyelvészet, pedagógia stb.) a forrása. Ezek a folyamatok növelik a 
társadalomtudományi tudás iránti keresletet. A „tudás-gazdaság”-ban mind többen 
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foglalkoznak a tudás „termelésével”, közvetítésével, ami fokozza a pszichológiával, a 
kognitív tudománnyal, az oktatással kapcsolatos szakértelem iránti igényt. 

Egy másik alapvető jelenség a kommunikáció szerepének felértékelődése. Nem csak a 
tömegkommunikáció foglalkoztat egyre több alkalmazottat, hanem kisebb-nagyobb 
szervezetek is mind nagyobb figyelmet fordítanak kommunikációs stratégiájuk szakszerű 
kidolgozására, üzeneteik közvetítését egyre inkább bízzák szakemberekre. Az új médiumok 
megjelenése nyomán az üzenetek megtervezése széles körű, társadalomtudományi 
eszközökkel végzett kutatómunkát igényel. A mind nagyobb részben vizuális csatornákon 
érkező, szimbolikus üzenetek dekódolásához, értelmezéséhez, eszközeinek tudatos 
használatához elengedhetetlen a humán műveltség. 

A műveltség sajátos új területe a posztmodern filozófiában és társadalomtudományban 
feltárt elbeszélések (narratívák), mint a megismerés, a valóság-konstruálás eszközeinek 
ismerete és alkalmazása. A narratív kifejezés tágabb értelmében minden szóbeli vagy írásbeli 
leírást, kifejezési formát jelölhet, szűkebb értelmezésében pedig azokat a leírásokat, amelyek 
a történet, az elbeszélés formáját öltik. A narratív megközelítés a huszadik század utolsó 
évtizedeiben vált a társadalomtudományok meghatározó irányzatává (Bruner (1996). Az 
életünk során gyakran ismétlődő, azonos szerkezetű történések sémái forgatókönyvekké 
(script) rendeződnek. Ezekben a sémákban meghatározott szerepek vannak, a forgatókönyv 
meghatározza azzal kapcsolatos elvárásainkat, hogy bizonyos helyzetekben „minek kell 
történnie”, mi várható el a történet szereplőitől. Az egyes konkrét eseménysorozatok 
kimunkált történeti vázak (story skeleton) nyomán egybeszerveződnek, történetként ismerjük 
fel és értelmezzük őket. Egy kultúrában létező, elfogadott történetek sajátos szerveződési 
elveket követnek, szinte a nyelvtani szabályokkal analóg előírásoknak (story grammar) 
engedelmeskednek (Pléh, 1986) 

 „Nem tévedhetünk nagyot, ha a humán műveltséget a hagyománnyal szoros 
összefüggésben határozzuk meg: mint annak elsajátítását vagy még inkább mint a 
korábbi nemzedékek által örökül hagyott művekkel való találkozást. (…) nemcsak a 
műalkotásokat vagy általában a könyveket sorolom ide, hanem például a szokásokat, 
az intézményeket, sőt a történelem tematizált egységeit is. Egy történelmi „mű” 
éppúgy lehet egy ország vagy az emberiség története, mint egy személyiség pályaképe 
vagy egy közösség életformája a történelmi tér és idő egy meghatározott metszetében 
a szerint, ahogy az a tudományos beszédben, a tömegkommunikációban vagy az 
iskolai tananyagokban tematizálódik. (…) A kulturális örökség ugyanis mindig is azért 
volt megőrzésre érdemes, mert ezek a történetek gondolkodási és cselekvési mintákat 
– a történelem, az irodalom, a művészetek és a nyelv bölcsességét – örökítettek 
nemzedékről nemzedékre. (Knausz, 2002, 1) 

Az iskolai tudás rohamosan avul. A probléma kezelésének egyik átfogó koncepciója 
az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning). Ez az elgondolás annak felismerésére épül, 
hogy még a legdinamikusabb tantervfejlesztés mellett sem lehet mindent az iskolában 
megtanulni, amire egy embernek felnőtt élete során szüksége lesz, hiszen annak a tudásnak 
egy része az iskolás kor idején még nem is létezik. A huszadik század végén a változások 
üteme már olyan gyors volt, hogy a tudás generációk közötti természetes átadása szinte 
feleslegessé vált, a gyermekek tudása nagyrészt különbözött szüleik tudásától, a közösen 
birtokolt tudás egyre kisebbre zsugorodott. Ha elfogadjuk, hogy az iskola a felnőtt élet során 
szükséges tudásnak mind kisebb hányadát tudja közvetíteni, nem lehet megkerülni az iskolai 
oktatás feladatainak alapvető újragondolását. 
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„Az oktatás elméletében – és bizonyos fáziskéséssel a gyakorlatában is – 
három olyan markáns tendencia figyelhető meg, amely az említett jelenségre reflektál: 
(1) a tudás tartalmi oldalának folyamatos felülvizsgálata, (2) a tudás procedurális, 
képesség jellegű komponenseinek középpontba állítása és kiemelt fejlesztése, valamint 
(3) a tudáshoz kapcsolódó, a tanulást támogató nem kognitív jellegű tényezők 
szerepének hangsúlyozása. Ezek a törekvések különböző korszakokban jelentek meg, 
és nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve hatnak. Az újabb megjelenése nem 
hatástalanította az előzőt, hanem a még megoldatlan feszültségeket kezelve mintegy 
kiegészítette azt. A tananyag tartalmi megújítása mellett jelent meg a képességek 
fejlesztésének középpontba állítása, majd a törekvés bizonyos kitüntetett szerepű 
képességek fejlesztésére.” (Csapó, 2002, 5) 

A TUDÁS INTEGRÁLT EGYSÉGEI: SZAKÉRTELEM, KOMPETENCIA, MŰVELTSÉG 
Az ezredforduló környékén a pedagógiai gondolkodásban teret nyertek a 

rendszerszemléletű modellek, amelyek a tudás nagyobb, komplex egységeinek a 
megragadására, leírására, mérésére törekednek. A tudás mennyiségi mutatói helyett egyre 
inkább áthelyeződik a hangsúly a minőségi jellemzőkre, vagyis a szervezettségre, a megértés 
mélységére, az alkalmazhatóságra. A kognitív jellemzők önálló tanulmányozása helyett egyre 
nagyobb szerepet kap a kognitív és nem kognitív tényezők kölcsönhatásának elemzése. 
Három kifejezés köré csoportosulnak a kutatások: mind gyakrabban említik a szakértelmet, a 
kompetenciát és a műveltséget, mint a „jó” tudás szinonimáját. Néha közel azonos értelemben, 
egymás szinonimájaként használják őket, más kontextusban viszont éppen ezek segítségével 
emelik ki a tudásnak valamelyik sajátosságát. Közös jellemzőjük azonban, hogy mindegyik 
inkább a tudás egészlegességét, rendszerszerűségét sugallja, nem pedig egyes tulajdonságokat 
vagy tudáselemeket jelöl.  

A legpontosabb értelmezés – amelyhez különösen a kognitív pszichológia korai 
korszakának alapvető kutatásai vezettek – a szakértelemhez (expertise) fűződik. A 
szakértelem valamely területhez – vagy, ahogy a mi magyar szavunk nagyon jól kifejezi, 
valamely szakterülethez – kapcsolódó tudást jelöl. A szakértő – ilyen például a mérnök, az 
orvos vagy az ügyvéd – korábbi tapasztalataira épít, amikor munkája során műveleti sémák, 
„fogások”, „receptek” sokaságát alkalmazza. Egy- egy probléma megoldásához hozzáértő 
módon választja ki gazdag eszközkészletéből a megfelelőt. A szakértelem sikeres leírásaira 
számítógépes modellek, úgynevezett szakértői rendszerek épültek. Pedagógiai kontextusban a 
szakértelmet ma már inkább az oktatás egy sajátos formájával, a valóban szakterülethez 
(domain) kapcsolódó tudás közvetítésével összefüggésben használják. (Az értelmezést 
illetően l. még De Corte, 2001.) 

A kompetencia kifejezés eredetét, a nyelvészeti, pszichológiai majd a pedagógiai 
szakirodalomban befutott karrierjét szintén pontosan nyomon követhetjük. A pedagógiában 
kompetencián a tudásnak azt a formáját értették, amelyet ugyanolyan biztonsággal 
használunk, mint az anyanyelvünket. Többnyire a természetes tapasztalatszerzéshez hasonló, 
életszerű körülmények közötti tevékenység révén sajátítjuk el. Nagy József például mind a 
kognitív, mind pedig a szociális kompetenciát komponensrendszerként értelmezi (Nagy, 
2001) Az OECD egyik kiemelt kutatási programja, a Defining and Selecting Key 
Competencies (A kulcskompetenciák meghatározása és kiválasztása – DeSeCo) is ezzel az 
iskolai műveltségelsajátítás szempontjából kiemelt kérdéssel foglalkozott. A DeSeCo program 
törekvése az volt, hogy segítse az OECD másik nagyszabású programjának, a tanulók 
nemzetközi felmérésének (Program for International Student Assessment, PISA, ld. alább) 
hosszú távú tervezését, feladatainak kijelölését. 
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„Régóta elfogadott, hogy az iskolázás egyik fontos célja a »művelt« felnőtt 
népesség kialakítása. Történetileg ez a cél egybeesett annak biztosításával, hogy a 
felnőtt társadalom minden tagja képes legyen írni és olvasni. A műveltséget – írni és 
olvasni tudásként értelmezve – az önmegvalósítás, a társadalmi, kulturális és politikai 
életben teljes értékű felnőttként való részvétel, a személyes autoritás elérése, a 
munkahely megszerzése és megtartása alapvető feltételének tekintették. 

Az a megállapítás, mely szerint az iskoláknak felelőssége van egy olyan jövőbeli 
társadalom megteremtésében, amelyben minden felnőtt matematikailag »művelt«, 
tudományosan »művelt« és technológiailag »művelt«, relatíve új elgondolást tükröz. Az 
elmúlt évszázad nagyobb részében az iskolai matematika és természettudomány 
tanterveket a matematikusok, természettudósok és mérnökök szakmai képzésének 
megalapozása dominálta. 

A természettudománynak, matematikának és technikának az élet minden területén 
növekvő szerepe azonban az önmegvalósítás, a foglalkoztatás, és a társadalmi életben 
való teljes értékű részvétel növekvő mértékben követeli meg egy olyan felnőtt népesség 
felnevelését, amely nem csupán írni és olvasni tud, hanem a matematikában, a 
természettudományokban és a technológia területén is művelt. … A PISA programban a 
»műveltség« kiszélesített definíciójának egyik kulcs-eleme a mindennapi életben 
szükséges tudás, megértés és készségeknek középpontba állítása.” (OECD, 2000. 9.) 

Mint ebből az idézetből is kitűnik, a PISA lényegében beemeli a klasszikusan 
humánként értelmezett műveltség-fogalomba a reál területeken való jártasságot. A magyar 
szóhasználatban és a filozófiai alapvetés szintjén ez már korábban megtörtént (l. Rét, 1980). 

VIZSGÁLATOK AZ ISKOLAI MŰVELTSÉGRŐL 1: PISA 2000 

Az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
kezdeményezésére létrejött tanulói teljesítménymérés-sorozat első szakaszában a diákok 
olvasási-szövegértésbeli képességéről, illetve matematikai és természettudományos 
műveltségéről gyűjtöttek adatokat. A vizsgálatban a világ 31 országa – köztük hazánk - vett 
részt, ezáltal minden eddigi nemzetközi vizsgálatnál tekintélyesebb mennyiségű adathoz 
jutottak az oktatáspolitikusok, kutatók és a pedagógusok a világ különböző tájain élő 
diákok olvasási, matematikai és természettudományos képességeiről, műveltségéről. A 
vizsgálatot Vári Péter és munkatársai (Vári et al., 2000) tanulmánya alapján ismertetjük. 

Az OECD PISA nevű vizsgálatában (Programme for International Student 
Assessment, http://www.pisa.oecd.org/index.htm) a teljesítményváltozás és a trendek 
nyomon követése érdekében háromévente ismétlődik, és mindig más-más tudásterület kerül 
reflektorfénybe. A PISA 2000-ben az olvasás-szövegértés állt a figyelem középpontjában, a 
2003-as felmérés a diákok matematikai műveltségére koncentrált, 2006-ban pedig a 
természettudomány jelenik majd meg a legnagyobb súllyal a felmérés tesztfüzeteiben. 
Magyarország számára az OECD és az IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement, http://www.iea.nl/) hasonló jellegű vizsgálatai jelzik, 
mennyire képes oktatási rendszerünk nemzetközi szinten is versenyképes tudással és 
műveltséggel felruházni a diákokat. 

A most ismertetendő, 2000-es felmérésben részt vevő országokban a tizenöt évesek 
felkészültségét vizsgálták. Arra voltak kíváncsiak, hogyan állják meg a helyüket a 
mindennapi életben, megfeleljenek-e a változékony munkaerőpiac követelményeinek és az 
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élethosszig tartó tanulás kihívásának. A 2000. március 27. és április 7. között lezajlott 
felmérés reprezentatív mintavételezésen alapult, az ország több mint nyolcezer tizenöt éves 
tanulója töltötte ki a teljesítménymérő teszteket. Azáltal, hogy a felmérés reprezentatív 
országos tanulói mintán zajlott, a PISA eredményeit a magyar oktatási rendszer összes 
tizenöt éves tanulójára lehet vonatkoztatni, tehát az adott populáció egészére nézve lehet 
érvényes megállapításokat megfogalmazni. A vizsgálat során összesen kilenc különálló 
tesztfüzet segítségével mérték a diákok olvasási-szövegértési képességét, matematikai és 
természettudományos műveltségét; továbbá egy tanulói háttérkérdőív és egy iskolai kérdőív 
kitöltésével szociokulturális hátterüket, iskolai környezetüket is feltárták. A tesztfüzetekben 
megjelenő feladatokat egy nemzetközi szakértőkből álló bizottság készítette el a felmérést 
megelőző három év alatt.  

A PISA 2000 MÉRÉSI TERÜLETEI 

A PISA a diákok kulturális eszköztudásának minőségét, jellegzetességeit méri, 
mindazt, amire a diákoknak várhatóan szükségük lesz a mindennapi életben való tevékeny 
és sikeres részvételhez. A korábbi nemzetközi vizsgálatok jórészt az iskolai tudás mérésére 
koncentráltak, ebben a felmérésben azonban azokra a fontos képességekre 
összpontosítottak, amelyek a diák későbbi élete során biztosan szükségesek lesznek.  

Az olvasás-szövegértés (reading literacy) terület vizsgálata során a tanulóknak 
különböző szövegekhez kapcsolódó feladatokat kellett megoldaniuk. A műveletek a 
konkrét információ visszakeresésétől a szöveg értelmének átfogó megértésén át a szöveg 
tartalmára és formájára való reflektálásig terjedtek. A felhasznált szövegek között nemcsak 
prózarészletek, hanem különböző dokumentumfajták: listák, nyomtatványok, grafikonok és 
diagramok is szerepeltek. 

A matematikatudás (mathematical literacy) terén több kompetenciaszint 
körvonalazása volt a cél: a vizsgálat az egyszerű matematikai műveletektől kezdve a 
matematikai gondolkodáson át az átfogó problémalátásig számos alkalmazási területet 
feltérképez. A feladatmegoldáshoz szükség volt számos matematikai ismeret birtoklására és 
felhasználására, a valószínűség-számítás, a változás és növekedés, a geometria, a két- és 
háromdimenziós alakzatok, a bizonytalanság és a függőségi viszonyok ismeretére, az 
algebrában, a számolási feladatokban és a geometriában való jártasságra. 

A PISA által definiált természettudományos műveltség (scientific literacy) fogalma 
magában foglalja az alapvető tudományos koncepciók ismeretét, hiszen ezek segítenek 
világunk megismerésében, ezek tükrében hozzuk döntéseinket. A meghatározás mellett 
magában foglalja a természettudományos kérdések felismerésének, bizonyítékok 
használatának, tudományos következtetések levonásának és ezek megfogalmazásának 
szükségességét. A diákoknak világunkat érintő fontos természettudományos koncepciókat 
kellett értelmezniük, felhasználniuk. Ebbe a műveltségi területbe vannak besorolva például 
az élethez és az egészséghez, a Földhöz és környezetünkhöz, valamint a modern 
technológiához kapcsolódó fogalmak és ismeretek. 

A konkrét iskolai tananyagtól való elszakadást a kereszttantervi kompetenciák 
(Cross-Curricular Competencies, CCC) előtérbe helyezése jelenti. A következő felmérések 
elsősorban ezekről fognak számot adni.  
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PISA 2000 - OLVASÁS-SZÖVEGÉRTÉS 

A kutatók szerint a képes információk rohamos elterjedése ellenére a műveltség elsődleges 
forrása ma még a (digitális vagy hagyományos, nyomtatott) szöveg. Ezért a vizsgálat első 
mérési ciklusában, 2000-ben az olvasási-szövegértési képesség állt a figyelem 
középpontjában. Ezt a képességet a kutatási tervben a következőképpen definiálták: „az 
írott szövegek megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy 
az egyén elérje céljait, fejlessze tudását és képességeit, részt vegyen a mindennapi életben.” 
Az olvasási-szövegértési feladatokat az alábbi szempontok szerinti csoportosították: 

• A szöveg típusa és formája szerint. A tanulói teljesítményt a szépirodalmi / 
prózai és dokumentumszövegek segítségével vizsgálták. A szöveg formáját 
tekintve a tesztfüzetekben folyamatos és nem folyamatos szövegek 
szerepelnek. A folyamatos szövegek mondatokból, illetve bekezdésekből 
épülnek fel, melyek nagyobb tartalmi egységek (szakaszok, fejezetek vagy 
akár könyvek) építőegységei lehetnek. A folyamatosként jellemezhető 
szövegekben bekezdések és hierarchikusan tagoló alcímek segítik az olvasót a 
szöveg struktúrájában való eligazodásban. A nem folyamatos szövegek 
leggyakrabban listák formájában vagy ezek egyesítése révén, egyfajta 
táblázatformában jelennek meg. 

• A közléshelyzet, az olvasási szituáció szerint. - Az olvasás-szövegértés 
képességét nem csupán a tanulmányi, iskolai, hanem változatos, valós 
élethelyzetekben mérték fel. Ez utóbbi helyzetekben, a mindennapi életben 
szokásos, praktikus célú olvasás is szerepelt, például egy háztartási gép 
használatának megértése. 

• .Műveleti aspektusok szerint. Itt az általános szövegértés, az információ-
visszakeresés, a szövegértelmezés, valamint a szöveg tartalmára, szerkezetére, 
illetve formai jegyeire való reagálás volt a vizsgálat tárgya. Ezek is a 
mindennapi élet olvasási helyzeteit modellezik, például egy szakcikk 
kivonatolását, egy újság tipográfiával, mérettel és elhelyezéssel kiemelt, fontos 
közléseinek átböngészését, vagy a lexikonok, kézikönyvek használatát idegen 
szavakat, ismeretlen fogalmakat tartalmazó szöveg értelmezésekor. 
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GONDOLKODÁSI MŰVELETEK ÉS OLVASÁSI HELYZETEK A PISA OLVASÁS TESZTBEN 

Az értő olvasás bonyolult műveletrendszeréből a tanulóknak a következő területeken kell 
jártasságukat bizonyítaniuk: 

• általános szövegértés,  

• információ-visszakeresés adott célra,  

• szövegértelmezés,  

• reagálás a szöveg tartalmára 

• reagálás a szöveg formai jegyeire.  

Általános szövegértés alatt az olvasó azon képességét értjük, mely lehetővé teszi, 
hogy a szöveget bizonyos távlatból szemlélni, s így egészként tudja kezelni. Az információ 
visszakeresésének művelete során az olvasónak át kell „fésülnie” a szöveget, és ki kell 
választania a kívánt információt. A szöveg értelmezésekor szükséges a szöveg különböző 
részleteiben található adatok és explicit módon meg nem jelenő információk párosítása, 
csakúgy, mint az egész szövegnek az instrukcióban megadott részleteire való koncentrálás. 
A szöveg tartalmi és formai jegyeire reagáláskor az olvasónak a szövegben található – akár 
saját ismereteivel – ellentétes állításokat is értékelnie kell.  

Olvasási szituációk (Vári et al., 2000) 

  Személyes 
célú olvasás 

Közösségi célú 
olvasás 

Munka célú olvasás Tanulás célú 
olvasás 

Másokkal való 
kapcsolat 

Saját maga 
Rokonok 
Barátok 

Ismeretlen Tárgyak 
Munkatársak 
Vezetők 

Oktatók 

Szövegfel-
használás 

Kíváncsiság 
Kapcsolattar
tás 

Információszerzés Teendők Tanulás 

A szöveg 
tartalma 

Levelek  
Szépirodalo
m  
Életrajz  
„Csináld 
magad” 
könyvek és 
magazinok  
Térképek  

Hirdetmények 
Szabályok 
Programok 
Szórólapok 
Nyomtatványok 

Utasítások 
Kézikönyvek 
Időbeosztás 
Emlékeztetők 
Jelentések 
Táblázatok/grafikon
ok 

Szövegek 
Térképek 
Vázlatok 
Táblázatok 
Grafikonok 

A személyes célú olvasást az egyén saját kíváncsisága kielégítése érdekében végzi. 
Ide azok az olvasási helyzetek tartoznak, amelyekben az egyén másokkal való személyes 
kapcsolattartás vagy annak megteremtése érdekében olvas. A személyes olvasás céljából 
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választott szövegek általában levelek, szépirodalmi alkotások, önéletrajzok, különböző 
információhordozók, amelyeket kikapcsolódásképpen, ízlésünk, érdeklődésünk szerint 
olvasunk. A közösségi cél kontextusába tartozó szövegek olvasását a tágabb értelemben 
vett közösségi tevékenységekben való részvétel érdekében végzi az egyén. Ebbe a 
kategóriába sorolhatóak a hivatalos iratok és a társadalmi eseményekről szóló beszámolók. 
Itt az olvasással célirányosan a legfontosabb tudnivalók megismerését végezzük, a stílus és 
a szöveg megformálása másodlagos.  

A munkavégzés céljából végzett olvasás a feladat szempontjából releváns 
információk minél gyorsabb és hatékonyabb kiszűrését igényli. Bár ebben a műveletsorban 
a tizenöt évesek közül még csak néhányan lehetnek jártasak, mégis megjelenítették ezt a 
munka világába való belépéskor azonnal fontossá váló képességet. A tanulás célú olvasás 
általában egy összetett ismeretelsajátítási feladat első, információszerző szakaszaként 
jelenik meg. Az ebben a kontextusban olvasható szövegeket gyakran nem az olvasó 
választja meg, hanem a tanár jelöli ki. A tartalom általában az oktatás céljának megfelelően 
van megválasztva, nem feltétlenül élvezetes és nem könnyen érthető. Amellett, hogy az 
olvasónak fel kell fognia a szöveg értelmét, be is kell vésnie annak főbb adatait és 
összefüggéseit. 

MATEMATIKA TESZTEK A PISA 2000 VIZSGÁLATBAN 

A PISA vizsgálat a matematikai eszköztudást, a matematikai alkalmazás képességét 
mérte fel. A korábbiakban, mint például a TIMSS felmérésben (amely ez idáig a 
legnagyobb szabású matematikai teljesítménymérés volt) a szaktárgyi ismeretek: a 
megoldási formák, szabályok, törvényszerűségek számon kérése volt a bevett gyakorlat. A 
PISA vizsgálat ezzel szemben a matematikai tudás alkalmazásának mérését tűzte ki célul. 
A matematikai eszköztudást a kutatási terv elkészítésére felkért szakértői csoport a 
következőképpen határozta meg: „az egyénnek az a képessége, hogy képes felismerni, 
megérteni, milyen szerepet játszik a matematika a bennünket körülvevő világban, és ennek 
tükrében képes megalapozott döntéseket hozni és cselekedni, hogy jelenlegi és későbbi 
élete során alkotó és felelős ember legyen.” 

A diákok azon képességét vizsgálták, hogyan ismerik fel és fogalmazzák meg a 
különböző tudás-területeken és különféle élethelyzetekben felmerülő matematikai 
problémákat. Nemcsak számolniuk, hanem elemezniük, érvelniük kellett, értelmesen és 
követhetően közölni gondolataikat. A PISA-ban a matematikai műveltség felmérésekor 
tehát a tanterven túlmutató ismeretekről és képességekről is adatokat nyerhettek a kutatók. 
A matematikai eszköztudás feladatai a tisztán matematikai feladatokon kívül olyanok 
megoldását is magában foglalták, amelyek kezdetben nem tűnnek matematikai 
problémáknak, mégis megoldhatók a matematika eszközeivel.  
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A tudásterület felosztásakor két fő és két alszempontot különítenek el. Az első kettő a 
matematikai képességek és a fő matematikai fogalmak, a második kettő pedig a matematika 
tantervi felosztása és a szituációk köre. Mivel ez a tananyag nem a tudásmérésről, hanem a 
műveltségről szól, csak az e körbe közvetlenül sorolható matematikai képességeket vesszük 
számba. 

• A matematikai gondolkodási készség magában foglalja a matematikára jellemző 
kérdések megfogalmazását definíciók, tételek, feltételezések, példák, feltételes 
állítások megfogalmazását és adott matematikai fogalmak határainak megértését és 
alkalmazását.  

• A matematikai érvelési készség magában foglalja annak megértését, hogy mit jelent 
egy matematikai bizonyítás, különféle matematikai érvelésláncok követését és 
értékelését, bizonyos heurisztikus meglátásokat és matematikai érvelések 
szerkesztését.  

• A modellezési készség magában foglalja a modellezendő terület vagy szituáció 
strukturálását, a valóságnak matematikai struktúrákba való lefordítását, matematikai 
struktúrák értelmezését a valóságban, matematikai modellel dolgozást, a modell 
értékelését, a modellnek és eredményeinek elemzését és kritikus értékelését, 
ismertetését (beleértve az eredmények korlátait is) és a modellezési folyamat 
kontrollálását.  

• A feladatmegfogalmazó és feladatmegoldó készség különböző matematikai 
problémák felvetését, megfogalmazását és definiálását (tiszta, alkalmazott, nyílt 
végű, zárt) és különböző matematikai problémák különféle megoldását jelenti.  

• Az ábrázolási készség magában foglalja a matematikai elemek és helyzetek 
különböző ábrázolási formájának dekódolását, értelmezését és egymástól való 
megkülönböztetését, valamint a különböző ábrázolások közötti kapcsolatok 
felismerését, különféle ábrázolási módok közötti választást és váltást, a szituációnak 
és célnak megfelelően.  

• A jelképes, formális és technikai készség magában foglalja a jelképes és formális 
matematikai nyelvezet dekódolását és értelmezését, a természetes nyelvvel való 
kapcsolatának megértését, természetes nyelvről formális nyelvre fordítást, 
formulákat tartalmazó állítások és kifejezések kezelését, változók használatát, 
egyenletek megoldását és számítások megértését.  

• A kommunikációs készség magában foglalja saját magunk kifejezését matematikai 
tartalmú dolgokkal kapcsolatban mind írásban, mind szóban és mások írott, illetve 
szóban elmondott matematikai tartalmú kifejezéseinek a megértését.  

• A segédeszköz-használati készség olyan különféle segédeszközök ismeretének és 
használatának (beleértve információtechnológiai eszközöket) készségét tartalmazza, 
amelyek segíthetik a matematikai tevékenységet és e segédeszközök korlátainak az 
ismeretét.  
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOK A PISA 2000 VIZSGÁLATBAN 

A PISA a természettudomány műveltségi területén a tizenöt évesek eszköztudását a 
diákok esetleges szakirányú továbbtanulásától függetlenül mérte. A PISA annak 
megállapítását tűzte ki célul, hogy az iskolai oktatás megismerteti-e a tanulókat 
mindazokkal a természettudományos ismeretekkel, amelyek a 21. század polgárának 
mindennapi életéhez feltétlenül szükségesek. 

A PISA előkészítői a természettudományos eszköztudást az alábbiakban fogalmazták 
meg: „Természettudományos eszköztudásnak azt a képességet tekintjük, amelynek 
segítségével természettudományos ismeretekből tényeken alapuló következtetéseket 
vagyunk képesek levonni annak érdekében, hogy megértsük a természetet, és döntéseket 
hozhassunk a világról és mindazokról a változásokról, amelyeket az emberi tevékenység 
ebben okoz.” 

A gyakorlatias, problémamegoldó szemléletet szem előtt tartva, a felmérésben a 
következő gondolkodási műveletek szerepeltek: 

   

A PISA-felmérés természettudományos területének tartalmi elemei 

Fő területek Fő témakörök Alkalmazási területek 

Fizika és kémia légköri változások 
genetika 

biotechnológia 
egészség, betegség és emberi 
táplálkozás 

Élet és egészség kémiai és fizikai változások 
ökoszisztémák 
energiaátalakulások 

fizikai és biológiai rendszerek 
kölcsönhatásai fajok fennmaradása, 
fertőzések, szennyeződés 

Föld és 
környezet 

geológiai változások 
szerkezet és tulajdonságok 
(mágnesesség, vezetés)  
alak és működés (sejt, csontváz) 
élettani változások 
öröklődés 

a termőföld keletkezése és 
pusztulása 
energiafelhasználás 
anyagok használata 
hulladékmegsemmisítés 
időjárás és éghajlat 

(Vári et al., 2001) 
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A vizsgálat célja a következők számonkérése volt: 

• A tanulók felismerik-e, hogy egy kérdésre természettudományos vizsgálat ad 
választ,  

• A magyarázatul szolgáló bizonyítékokat és adatokat milyen színvonalon 
elemzik és építik be a magyarázatukba  

• Hogyan fogalmazzák meg következtetéseiket, és mennyire képesek ezeket 
összhangba hozni tapasztalataikkal és mérési eredményeikkel,  

• Képesek-e kritikusan és minden körülményt figyelembe véve értékelni a 
rendelkezésre álló adatokat és bizonyítékokat?  

• Hogyan mutatják be megállapításaikat, következtetéseiket?  

A felmérésben részt vevő országoknak és a PISA kutatási tervét készítő szakértőknek 
konszenzusra kellett jutniuk abban, hogy a gondolkodási műveleteket és a tartalmi 
elemeket milyen élethelyzetekbe kívánják beágyazni. E szituációk kiválasztásakor is kellett 
szem előtt kellett tartani, hogy a felmérés az iskolai oktatásban megszerzett tudásnak a 
mindennapi életben való hasznosságát hivatott mérni, mégpedig iskolai körülmények 
között. A kutatási terv készítői a valós élethelyzetekben előforduló problémákat négy fő 
kategóriába sorolták:  

1. a család és az egyén problémái;  

2. nagyobb közösségeket érintő problémák;  

3. az emberiség egészét érintő globális problémák;  

4. történeti és tudománytörténeti esetek, amelyek hatással voltak a 
társadalmi döntéshozatalra. 

Mivel nemzetközi felmérésről volt szó, természetesen fontos szempont volt az is, 
hogy a feladatokban előforduló élethelyzetek a különböző országokban élő tanulók számára 
lehetőleg egyformán ismerősek, érdekesek és fontosak legyenek. 

A MAGYAR TANULÓK EREDMÉNYEI 

A magyar tanulók eredményei – a hajdani élvonalbeli teljesítményekkel ellentétben – 
mindhárom területen a nemzetközi átlag alatt maradnak. A résztvevő 32 ország rangsorában 
az olvasás tekintetében a 21-26., a matematikai műveltség szerint a 20-23., a 
természettudományos műveltség eredményei alapján pedig a 13-21. helyek valamelyikét 
foglalják el. A pontos megjelölés helyett több lehetséges hely megadása azt jelzi, hogy az 
országok közötti különbségek mértéke nem mindig haladja meg a felmérés hibahatárát. (A 
nemzetközi eredményekről l. OECD, 2001; a felmérés területeiről Vári és mtsai, 2001; a 
magyar eredményekről Vári et al., 2002.) 
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AZ ISKOLAI MŰVELTSÉG MAGYAR VIZSGÁLATA 

2001-2002 között az iskolában elsajátítható humán műveltség feltérképezésére a 
Szegedi Egyetemen működő MTA Képességkutató Csoport koordinálásával empirikus 
vizsgálatokat végeztünk. (szerk. Csapó, 2002) Az iskolai, az iskola értékrendjének megfelelő 
tudás és az iskolán kívüli, a gyakorlatban felhasználható tudás – mint azt korábbi 
felméréseink megmutatták, a matematika és a természettudomány terén nem esnek egybe. Az 
iskolai értékrend nem konzisztens, és nem felel meg a pedagógiai és pszichológiai kutatások 
alapján kívánatosnak tekinthető értékeknek (l. Csapó, 1998a). Feltételeztük, hogy hasonló 
lehet a helyzet a társadalomtudományok terén is. A tudás hasznosságának és 
alkalmazhatóságának a kritériumait nem minden esetben lehet a társadalomtudomány és a 
humán műveltség esetében a reál területeken érvényes megfontolásokat követve alkalmazni. 
(Bár, az ilyen jellegű hasznosság és alkalmazhatóság is sok területen felvethető, például a 
nyelvtudás esetében.) A megértés mélysége, a reprezentáció helyessége, a konzisztencia, a 
szervezettség, a szemantikai gazdagság és sok más kognitív szempont azonban jól 
használható a tudás itt vizsgált területein is a minőség megítélésére. 

A tanítás és a tanulás különböző módszerei más-más minőségű tudást eredményeznek. 
Vizsgálatunk során ezeket a minőségi jellemzőket kívánjuk megmutatni, és ezzel szeretnénk 
hozzájárulni a tudás értékének, érvényességének értelmezéséhez. A felmérés egyik 
legfontosabb módszertani jellemzője a komplexitás. Ezt a komplexitást három dimenzió 
mentén jellemezhetjük: (1) az életkori (fejlődési) dimenzió, (2) a minta mérete és összetétele 
és (3) a változók száma és szervezettsége. E dimenziók közül a vizsgálatunkban a harmadikra, 
a változók rendszerére fordítottunk különös figyelmet.  

A mintavétel során a a „kultúrahordozó egység” (culture bearing unit) koncepciója. Ez 
olyan társadalmi-kulturális egységet jelent, amely hordozza a vizsgálat szempontjából fontos 
jegyeket. (A mi felmérésünk szempontjából ilyen kultúrahordozó egység Magyarország egyik 
nagyvárosa és annak vonzáskörzete, amely az adott esetben Szeged volt.) A fejlődési 
dimenzió elemzéséhez két különböző életkorú mintát választottunk, a hetedik és a 
tizenegyedik évfolyamokról. Mindkét évfolyam egy évvel előzi meg az adott iskolázási 
szakasz (általános illetve középiskola) végét. A két életkorban közel azonos nagyságú, 
mintegy 600-600 fős minta kiválasztására törekedtünk.  
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A VIZSGÁLAT MÉRŐESZKÖZEI 

Vizsgálatunk változórendszerét, hasonlóan a korábbi természettudomány-matematika 
felméréshez, négy szinten rendeztük el. A négy szint mindegyikén az iskolai oktatás 
kimenetének az indikátorai, az iskolai eredmények különböző jellemzői szerepelnek, ezek 
azonban a tudás más-más minőségéről adnak képet. Az első két szinten az iskolai 
teljesítmények hagyományosabb mutatói (jegyek, tudásszintmérő tesztek eredményei), a 
harmadik és negyedik szinten pedig a minőséget, szervezettséget inkább kifejező, az iskolai 
oktatás általánosabb céljaihoz közelebb álló indikátorok jelennek meg. 
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A tudás rétegeinek mérőeszközei a vizsgálatban (Csapó, 2002) 

A kritikai gondolkodás önálló új területként jelenik meg felmérésünkben. A társadalmi 
jelenségek megértésével, a különböző forrásokból származó információk értékelésével 
leggyakrabban a gondolkodásnak ezt a formáját hozzák kapcsolatba. Az affektív területről két 
tényezőt vontunk be vizsgálatunkba, a tanulási motivációt és az énképet. Ezekkel a 
jellemzőkkel nem csak, mint az oktatás mellékes feltételeivel, a tanulás eredményességét 
támogató tényezőkkel érdemes foglalkozni, hanem fejlesztésüket az oktatás legfontosabb, 
kiemelt feladatai között kell számon tartanunk. 

A humán területek vizsgálata során három iskolai tantárgyat állítottunk a középpontba, 
az irodalmat, a történelmet és az angolt, mint idegen nyelvet. A történelemszemlélet, a 
szövegalkotás és az alkalmazható angol nyelvtudás felmérése még kapcsolható egy-egy 
tantárgyhoz, azonban tesztjeink e tárgyak tanításának eredményességéről csak egy bizonyos 
nézőpontból adnak képet. Mindamellett e tesztek alkalmasak arra, hogy segítségükkel 
megmutassuk a tanulók tudásának olyan vonásait, amelyek a szokásos értékelési folyamatok 
során nem kapnak kellő figyelmet, kiemeljük az iskolán túlmutató jelentőségüket, vagy 
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esetleg rámutassunk egyes problematikus jelenségekre. Mindhárom területen szerepet játszik 
a narratív megismerés, kiemelkedő a verbális eszközök használatának jelentősége. A humán 
műveltségnek egyaránt a központi magjához tartoznak abban az értelemben is, hogy benne 
vannak abban a körben, amit az érettségi vizsga koncepciója körülhatárol. 

A MŰVELTSÉGVIZSGÁLAT NÉHÁNY EREDMÉNYE I. : IDEGEN NYELV  

A hetedik és tizennegyedik évfolyamos tanulók angol nyelvi szintjét azonos 
hagyományos és kommunikatív feladatokon mérte fel Nikolov Mariann és kutatócsoportja. Az 
alábbiakban az ő eredményeikből idézünk. (Bukta és Nikolov in szerk. Csapó, 2002). 
Mérőeszközeik a szókincs, a nyelvtani szerkezetek, valamint olvasásértés és íráskészség 
mérésére korlátozódtak. A diákok és az egyes csoportok teljesítménye széles skálán 
helyezkedik el. A csoportátlagok mögött kiváló és szélsőségesen gyenge teljesítmények 
egyaránt megtalálhatóak.  A hagyományos feladatokon lényegesen jobban teljesített 
mindhárom tanulócsoport, mint a kommunikatív feladatlapon, de ez az általánosítás is csak 
megszorításokkal igaz. Ugyanis a hetedikes csoportok között kettő magasabb átlagot ért el a 
hasznos nyelvtudást mérő feladatlapon, és két csoport azonosat. A középiskolás csoportok 
kivétel nélkül a hagyományos feladatokat oldották meg jobb szinten, de itt is akadt néhány 
csoport, amely mindkét feladatlapon magas átlagot ért el, de egyetlen csoport esetében sem 
volt a helyzet fordított.  

A hagyományos, a nyelvtani kompetenciát mérő feladatokon elért eredményekből arra 
következtettek, hogy a nyelvtanítás mindennapjaiban nagyobb hangsúllyal szerepel a 
nyelvtan és a szókincs gyakorlása, mint az életben használható kommunikatív, 
jelentésközpontú nyelvtudás. Abból pedig, hogy a nyelvtani kompetenciát mérő feladatokon a 
teljesítmények a többségre nézve magasabbnak mutatkoznak a kommunikatív feladatlapon 
nyújtottnál, arra is következtethetnénk, hogy az életszerűbb feladatok sikeres teljesítésének 
egyik feltétele a nyelvtani kompetencia viszonylagos fejlettsége. A felmérés adatai ezt a 
feltevést nem támasztják alá. 

Lényeges adatokkal szolgált a felmérés arra vonatkozóan, hogy az iskola milyen 
mértékben és minőségben járul hozzá a diákok nyelvi fejlődéséhez. Feltételezve, hogy a 
felmért hetedikesek és középiskolások hasonló populációt képviselnek, négy tanév alatt a 
becsült nyelvi fejlődés szerény mértékű. Az iskola várhatóan hatékonyabban fejleszti a 
hagyományos nyelvi kompetenciát, mint a kommunikatív készségeket. Jó hír, hogy az iskolai 
osztályzatok és a feladatlapokon elért eredmények egymással összefüggnek, hasonlóan a 
szülők iskolázottságával, ami viszont arra enged következtetni, hogy az iskola angol nyelvből 
is a hozott anyagból dolgozik: a diákok nyelvi szintje egyenes arányban van az anya iskolai 
végzettségével.  
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A FEJLŐDÉS PROGNOSZTIZÁLHATÓ IRÁNYA A NYELVOKTATÁSBAN 

A változást, a négy év alatt bekövetkezett fejlődést a középiskolába továbblépők és a 
középiskolás átlag közötti különbséggel jellemezhetjük, amit az alábbi ábrán egy folytonos 
vonal jelez. Mint látható, a hagyományos feladatlapon 50% körüli átlagot elérő továbblépők 
várhatóan 70% körüli átlagteljesítményig jutnak el négy év alatt. Ilyen összehasonlításban 
elgondolkodtató, hogy vajon miért ilyen viszonylag szerény mértékű a változás, ha a 
hetedikesek kötelezően mindössze három éve tanultak angolul. 
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Az ábrán a könnyebb összehasonlítás érdekében feltüntettük a kommunikatív 
(alkalmazott) angol feladatlap eredményei alapján jellemezhető fejlődést is. Mint az ábra 
mutatja, a fentihez hasonló becslési eljárással megjósolható, hogy egyrészt a kommunikatív 
feladatokon mind a leszakadók, mind pedig a továbblépők átlaga várhatóan alacsonyabb 
szintű, mint a hagyományos feladatlapon, másrészt a becsült változás is kisebb mértékű. 
Mindebből arra következtethetünk, hogy a vizsgált résztvevők esetében az iskolai 
nyelvoktatás erőteljesebb hatást fejt ki a hagyományos nyelvtani kompetencia fejlődésére, 
mint a kommunikatív készségekre. 

Ebből a tendenciából fontos módszertani következtetéseket vonhatunk le: valószínűnek 
látszik, hogy a középiskolákban az általános iskolainál nagyobb hangsúlyt kap a nyelvtani 
kompetencia fejlesztése és mindkét korosztály nyelvtanításában a hagyományos nyelvtudást, 
azaz a nyelvtani kompetenciát fejlesztik, és elhanyagolják a kommunikatív kompetencia többi 
összetevőjét. 
 

A MŰVELTSÉGVIZSGÁLAT NÉHÁNY EREDMÉNYE II. - TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET 

A történelmi tudat vizsgálatát Szebenyi Péter és Vass Vilmos végezték. A 
vizsgálatukból levonható közvetlen következtetés, hogy a tanulók többségét a „befogadó 
nemzeti identitás” jellemzi, s nyitottságuk az iskolai évek során erősödik. Ebben nyilván része 
van a történelemtanításnak is, amely a fiatalok idevonatkozó történelmi ismereteit bővíti, 
szélesíti. - Ugyanakkor a „kirekesztő identitás” jeleit is észlelhettük. Ennek egyik oka a 
szükséges ismeretek hiánya, például a hazai népesség összetételéről, a nemzetiségek 
szerepéről a magyar kultúra kialakulásában. Ez a téma nem kellő súllyal szerepel a tanítás 
gyakorlatában. A kirekesztő gondolkodás másik oka, hogy az oktatás nem mindig képes 
kellően ellensúlyozni félrevezető történelmi sztereotípiákat, sőt néha maga terjeszti ezeket. 

A vizsgálatból általánosabb következtetésekre is juthatunk. A történelemtanítás 
tematikája még mindig inkább a 19. század és a 20. század társadalmi szükségleteit tükrözi, s 
nem a 21. századét. Inkább „katonákat és hadvezéreket”, mint a mindennapi közügyekben 
felelősen részt vevő, a gazdálkodáshoz értő, a hazának elkötelezett, ugyanakkor európai 
kultúrájú állampolgárokat nevel. A tananyag átstrukturálása természetesen a közérdeknek 
megfelelő értékválasztás alapján mehet csak végbe. 

„A történelem tantárgy esetében ez nem könnyű feladat. Különösen nem az 
olyan értékváltó korszakokban, mint amiben ma élünk. Az iskolai történelemtanítás 
ugyanis kezdettől fogva kifejezetten értékközvetítő tantárgy volt és maradt. Amikor a 
17. századtól a történelem tanítása Európában – és így nálunk is – a középfokon 
általánossá vált, a reformáció, illetve az ellenreformáció eszméinek szolgálatában állt. 
A felvilágosodott abszolutizmus – a Ratio Educationis – idején az uralkodóhoz és a 
hazához való hűség, a jó állampolgár nevelése volt a meghatározó feladata. A 
reformkorban viszont már az, hogy az állampolgári neveléssel a magyar nemzet 
„erkölcsi ereje, általános művelődése, polgári – jobb, szebb és kényelmesebb léte 
elősegíttessék”. Ekkor kezdett elterjedni, s vált később – a 19. század utolsó 
évtizedeiben – meghatározóvá a művelődéstörténeti irányzat, mely a történelmet és 
benne kiemelten a hazai történelmet fejlődéstörténetként fogta fel és tanította. A 20. 
század első felét egyre erősebben a nemzeti szupremácia eszméje hatotta át, míg a 
század második felét az iskolai történelemtanításban a történelmi materializmus 
hegemóniája határozta meg. A történelemtanítás mai gyakorlatában leginkább a 
korábbi célok élnek tovább, az egyes tanárok beállítódásától függően tarka 
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kavalkádban. A tantárgy minden tanár számára elfogadható közös „nevelési 
alapkövetelményeinek” meghatározása még várat magára.” (Szebenyi és Vass, in 
szerk. Csapó, 2002) 

A sokszínű feldolgozandó (nem megjegyzendő) anyag lehetőséget teremt a 
többszempontú (multiperspektivikus) elemzésre. Ez a demokratikus emberformálás – 
önazonosság-építés – (nálunk) új követelménye. Ebben a folyamatban a fiatal megismerkedik 
a társadalmi információszerzés és feldolgozás eszközeivel, ugyanakkor kialakulnak benne az 
önálló következtetés, értékelés, véleményalkotás képességei. Ha az elemzés – ellentétben a 
történelemtanítás korábbi korszakainak gyakorlatával – nem egy szempontú, hanem 
multiperspektivikus, ki-ki azt ragadja ki belőle, amire a saját önazonossága építéséhez 
szüksége van. Ugyanakkor a kultúra közös történelmi építőelemei a közös identitást 
formálják. 

A MŰVELTSÉGVIZSGÁLAT NÉHÁNY EREDMÉNYE III. – VIZUÁLIS KREATIVITÁS ÉS ÍZLÉS 

A térszemlélet, a környezetkultúra és az ízlés tesztek eredményei alapján a vizuális 
műveltség különböző aspektusait elemezhetjük. Ezek a tesztek már műveltség olyan 
komponenseit vizsgálják, amelyek nem köthetők egyetlen iskolai tantárgyhoz. A térszemlélet 
fejlődésére például a rajz és a geometria mellett több más tantárgy és természetesen sokféle 
gyakorlati tapasztalat is hat; az ízlés és a környezetkultúra fejlesztése szintén nem kapcsolható 
egyetlen tárgyhoz. Napjainkban számos területen megfigyelhető a vizuális nyelv 
felértékelődése, a képi formában megfogalmazott üzenetek értelmezése a mindennapi élet 
egyre több területén elengedhetetlenné válik.  

Ebben a vizsgálatban a vizuális képességek befogadói oldaláról a munka világában 
igen fontos térszemléletet és a mindennapi életben naponta használt vizuális ízlést vizsgáltuk.  

A térszemlélet tesztben a következő képességelemeket vizsgáltuk:  

• Vetületképzés 

• Rekonstrukció 

• Szerkezetlátás 

• 2 dimenziós vizuális elképzelés 

• Alakzatok képzeleti transzformációja 

• Felismerés, megjelenítés 

• Téri konstrukció 

• Dinamikalátás 

Vetületképzés: belső nézőpontváltással, vagy képzeleti forgatással háromdimenziós alakzatok 
kétdimenziós vetületi képeinek megállapítása, és megrajzolása. Rekonstrukció: a vetületi 
képek alapján kell megalkotni a tárgy szemléleti (axonometrikus) képét. A rajzórán a 
rekonstrukciós folyamat végén általában a valóságban is létrehozzuk az ábrát (pl. 
axonometrikus rajzot készítünk.) Szerkezetlátás: ezekben a feladatokban megváltozott 
perspektíva miatt torzult alakokat (síkidomokat) kell párosítani az alakokat valódi 
arányaikban ábrázolt képeikkel. Kétdimenziós vizuális térelképzelés: ezekben a feladatokban 
síkidomokat kell részekre bontani (gondolatban felvágni). A síkidomot úgy vágjuk fel, hogy 
két egybevágó rész keletkezzen, illetve, hogy a részekből téglalapot lehessen összeállítani. Az 
első esetben egy jól ismert síkidomot kell szem előtt tartani, míg az utóbbi feladatban 
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elővételezés nélkül kell az ábrát újrastrukturálni. Alakzatok képzeleti transzformációja: 
ezekkel a feladatokkal képzeleti modellezésre van szükség. Ilyen például a papírhajtogatás 
ábra alapján és a kocka hálórajz alapján történő összeállítása - mindez képzeletben, a valódi 
térben végzett manipulálás lehetősége nélkül. Téri konstrukció: háromdimenziós alakzatok 
képzeleti manipulációja. Az egyik ilyen feladatban egyszerű térbeli idomok képe látható. 
Ezekből kell összetett alakzatot létrehozni szöveges utasítás alapján. Szintén téri konstrukciós 
képességet mér a feladat is, amely háromdimenziós alakzatokkal való képzeleti építkezést 
igényel. Térbeli alakzat felismerése és megjelenítése: az egyik feladattípusban hiányos 
vizuális információ alapján kell a tárgy helyzetét azonosítani, és a tárgyat megjeleníteni. 
Térbeli alakzatot kell tehát felismerni és ábrázolni úgy, hogy ehhez nem rendelkezünk 
valamennyi megadható vizuális információval. Ha azonban felismerjük, milyen alakzatról van 
szó, sikerül a rajz. Dinamikalátás: mozgások, elképzelését méri. Ilyen a "cipőpertlis" feladat, 
ahol egy bonyolult hurkot látunk, amelynek meghúzásával a zsinegen csomó keletkezhet, de 
az is előfordulhat, hogy szétbomlik a zsineg. A tanulónak képzeletben kell mozgatnia az 
ábrát, hogy eldöntse, mi fog történni.  

A vizuális ízlés tesztben a következő kritériumok szerint értékeltük a tanulók 
választásait a négy-négy műalkotás reprodukcióját tartalmazó sorozatokból: 

1. Komplexitásigény: kedveli-e a sokféle képelemből felépített, változatos műveket?  

2. Konzervativizmus: előnyben részesíti-e a hagyományos, realista módon ábrázolt, 
gyorsan megérthető, érzelmes alkotásokat? 

3. Inkompatibilitás értékelése: felfedezi-e és kedveli-e a művekben a különös, bizarr 
elemeket? 

4. Ábrázolóság-igény ("realizmus"): mennyire igényli a fényképszerű megjelenítést? 

5. Pozitív jelentés értékelése: előnyben részesíti-e a pozitív üzenetet hordozó műveket? 

6. Narratívum értékelése: kedveli-e a történetet elbeszélő vagy érzékeltető műveket? 

7. Dinamizmus értékelése: kedveli-e a mozgalmas, ritmikus műveket? 

8. Konformitás: mennyire képes nyitottan viszonyulni az ízlésvilágától idegen 
alkotásokhoz? 

9.  Tömegművészet kedvelése: a giccsbe hajló populáris kultúra és a tömeg-média képi 
világának kedvelése 

10. Stíluspreferencia: reneszánsz, barokk, klasszicista, romantikus, realista, 
impresszionista, kubista, expresszionista, szürrealista kedvelése vagy elvetése 

A tanulók vizuális ízlése meglehetősen konzervatív, a realista narratívákat kedveli, a 
mesterségbeli tudást az invenciónál magasabbra értékeli. Mindez a kortárs képzőművészet 
befogadását gátolja, már amikor ilyen ismeretek közvetítésére egyáltalán idő adódik az igen 
szűkre szabott óraszámú „Vizuális kultúra” műveltségterületen. 
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Az alkotói képességek közül igen kevés mérhető teszt-szituációban, korlátozott 
időben. A konstruáló képesség néhány összetevőjét sikerült rövid feladatokban is hitelesen 
megjeleníthetővé tenni. A teljes képességrendszert az alábbiakban közöljük Gaul Emil 
vizsgálati anyaga alapján: 

1. Általános tárgyalkotó képesség 

2. Tárgyalkotó részképességek 

- Helyzetfelismerő és feladatértelmező képesség, 

- Tájékozódó képesség,  

- Tervezőképesség,  

- Konstruáló képesség, 

- Ítélőképesség 

3. Kommunikációs képességek 

- Közérthetőség, 

- Komplexitás, 

- Kommunikáció biztonsága 

4. Ismeretek 

- Felhasználói / fogyasztói igények 

- Anyagra és szerkezetre vonatkozó ismeretek 

- Esztétika ismeretek. 

A vizsgálatok megmutatták, hogy ezek a fontos képességek a rajztanítás jelenlegi 
időkeretei között, főleg pedig a kötelező képzés idő előtti befejezésével nem fejleszthetők 
kielégítően. Más vizsgálatokból kiderült, hogy a térszemlélet kitüntetett fejlesztési korszaka 
14-16 év között van – s ekkor a korosztály háromnegyede nem részesül kötelező rajzi 
képzésben.- Az eredmények ennek megfelelőek, ami igen rossz hatással van a grafikus 
ábrázolást, tervezést, térbeli gondolkodást igénylő szakmák és a mérnökképzés színvonalára.  
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A Környezetkultúra teszt kritériumainak pontszámai a 7. és a 11. évfolyamon 
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Vizsgálatunkban a konstruáló képesség összetett tevékenységstruktúrájának csak egy 
részét kérhettük számon, hiszen a tervezés és tárgyalkotás idő-, anyag- és eszközigénye 
sokszorosan meghaladta lehetőségeinket. A feladat a tanulók mindennapi tapasztalati köréből 
vett környezetkultúra / design probléma felismerése és szöveges, ábrás elemzése illetve 
megoldási javaslatok kimunkálása volt. A fenti műveltség-modell alapján ez a feladat 
egyszerre igényelte a helyzetfelismerő és feladatértelmező képesség, a tájékozódó képesség, 
az ítélőképesség és a kommunikációs képességek használatát. A feladat megoldásának 
minden fázisában fel kellett használni az ember fogyasztói igényeivel, az anyagokkal, 
szerkezetekkel, technikákkal és esztétikai elvekkel kapcsolatos ismereteket.  
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A Környezetkultúra teszttel vizsgált konstruáló képesség a 7. és 11. tanévek között 
visszafejlődött, egyre rosszabb eredményeket mutat. A kreatív gondolkodást, ötletességet és 
érthető képi megjelenítést, hatékony kommunikációt igénylő feladatokban az idősebb tanulók 
rosszabb eredményeket értek el. Különösen sajnálatos az „Eredetiség” itemben mutatott 
jelentős teljesítmény-romlás. Nem vitás, hogy a tesztekben mért képességek nem csak az 
általános műveltség, de a munkakultúra részeként is fontosak, fejlesztésükkel az iskolának 
sokkal intenzívebben kellene foglalkoznia. 

AZ ISKOLAI MŰVELTSÉG PROBLÉMÁI 

A nemzetközi és hazai vizsgálatokban azonosított képesség-deficitek, hiányos és téves 
ismeretek a tananyag átalakításával viszonylag gyorsan orvosolhatók. Lényegesen nagyobb 
probléma az iskolarendszer egészét átható, korszerűtlen elképzelés az iskolában megszerzett 
műveltség tartalmáról. Egy iskolarendszer minőségét alapvetően meghatározza a központi cél, 
amely köré az iskola működése rendeződik. Az alábbiakban néhány példát adunk erre. 

A tanulók olvasási teljesítményének stagnálása alacsony szinten, s különösen a 
dokumentum szövegek félreértése komoly gátja a hatékony ismeret-elsajátításnak, de az 
állampolgári létnek is. Ezen a területen sajnos nem várható teljesítmény-javulás, hiszen a 
dokumentum-szövegek értelmezése nem szerepel a közoktatás programjában, pedig a 
mindennapi élet szempontjából nagyon fontos. A Magyarországon rendszeresen szervezett, 
országos MONITOR'99 felmérésben például valószínűleg azért véli a diákok kétharmada, 
hogy a Coca Cola cég az ENSZ irányítása alatt áll, mert nincsenek tisztában a multinacionális 
szó jelentésével, ezért a több országban is működő vállalatokat azonosítják a nemzetközi 
szervezetekkel. 

Az 1999-es MONITOR vizsgálatban új elemként jelentkeztek az állampolgári 
ismeretek és attitűdök. A vizsgálatban használt kérdőív az IEA Civic Education Study-hoz 
(Állampolgári ismeretek Felmérése, http://www.wam.umd.edu/~iea/) kapcsolódott. Az 
ismeret jellegű kérdéseknél ebben a vizsgálatban mindössze 40 % körül volt a tanulók jó 
válaszainak aránya, ami az állampolgári léttel kapcsolatos alapismeretek tekintetében nem 
tekinthető megnyugtató eredménynek. Néhány kérdésnél itt is szövegértési problémák 
jelentek meg, másutt a politikai fogalmakkal kapcsolatos hiedelmek sajátos polarizálódása - 
"jó" és "rossz" oldalra sorolása - okozott problémát. A diákok mintegy fele nem tudja, hogy 
melyek a demokratikus állam működésének jellemzői és arról sincs fogalma, hogy egy 
demokratikus országban a politikai szervezetek milyen működése tekinthető 
törvényellenesnek illetve mi a szabad piacgazdaság lényege. A tudásmérő kérdések között 
található szövegértelmezési feladat is a legnehezebb kérdések közé került. Mivel a történelmi 
tanulmányok az állampolgári ismeretekkel összekapcsolódva alkothatnak csak a mindennapi 
életben hasznosítható műveltséget, a két területen jelentkező hiányosságok, de főleg az 
összetartozó ismeretkörök kapcsolódásának elmaradása olyan probléma, melyet az oktatás 
tartalmának módosításával, a történelmi és politikai ismeretek összefüggéseinek 
tudatosításával lehet csak orvosolni. 

A magyar közoktatás hagyományosan a következő iskolatípusra, végső soron az 
egyetemi tanulmányokra készít elő. A fejlett európai országok iskolarendszerei azonban az 
állampolgári léthez és a munka világába való bekapcsolódáshoz szükséges képességeket és 
ismereteket oktatják minden fokon. Amennyiben arra törekszünk, hogy tanulóink műveltsége 
nem maradjon el a nemzetközi átlagtól, a magyar követelményrendszert az életszerűség, 
gyakorlat-közeliség nemzetközi elvárásával kell összhangba hoznunk. Az adatok lazán 
összekapcsolt, a feledésben könnyen "lyukassá" foszló rendszere helyett a világban 
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megnyilvánuló törvényszerűségek felismerését, a szükséges ismeretek forrásának 
megtalálását, és az új tudás megszerzésének és a meglévő ismeretrendszerbe való 
integrálásának képességét kell kialakítanunk. 


