A NEMZETI ALAPTANTERV KÖZMŰVELTSÉGI
TARTALMAINAK VÁLTOZÁSAI 2.
A következőkben arra teszek kísérletet, hogy ismertessem a 2012-es
NAT közműveltségi tartalmainak változásait néhány műveltségterület vonatkozásában, mint amilyen az Ember és társadalom, Ember és
természet, Földünk-környezetünk, Informatika, Életvitel és gyakorlat, illetve a Testnevelés és sport.

Ember és társadalom
E műveltségterülethez számos tantárgy tartozik: történelem, erkölcstan, etika, hon- és népismeret, társadalmi, állampolgári, gazdasági ismeretek, filozófia. A tartalmi szabályozásnak ebben a szakaszában még nem lett rögzítve,
hogy a történelem tantárgy neve megváltozik történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretekre, s ez magába fogja
foglalni a gazdasági ismeretek néhány tematikai egységét
is. Ez a kerettantervek készítésének szakaszában véglegesült. A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
tantárgyi tartalmaira fókuszálva elmondhatjuk, ami igaz
a többi tantárgy közismereti tartalmára is, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek kerülnek benne feldolgozásra. 1–4. évfolyamokon a műveltségterület
tartalmai az alapvető tartalmakkal való ismerkedést, az
alapfogalmak elsajátítását szolgálják (időbeliség, helyszín,
szereplők) a családi történetek, közvetlen környezetünk
és a magyar történelem jeles eseményein keresztül. Az
5–8. évfolyamok ismereteinek fókuszában a megragadható történetek és a jelentős történelmi személyiségek bemutatása áll. A történelmi folyamatok elvont értelmezése
itt háttérbe kerül, átadva helyét a nemzeti identitás megerősítését is szolgáló eseménytörténetnek (pl. Hunyadi
János, Mátyás király, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc).
A tevékenykedtetés szerepet kap pl. múzeumok látogatásán és kiállítások anyagának feldolgozásán keresztül.
A 9–12. évfolyamok közismereti tartalmai hangsúlyozottan forrás- és tevékenység-központú feldolgozást tesznek
lehetővé. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú és
elemző tanításnak, amely segít a történelmi helyzeteken
keresztül mai világunk megértésében is.
Ember és természet
A műveltségterület középpontjában a megismerő ember áll. Integrált szemléletet képvisel, de nem a tantárgyi
tartalmak elsorvasztásával, hanem az azonos 7 témakör
spirális szerkezetben való megjelenítésével. Így minden
tantárgy (Környezetismeret, Természetismeret, Biológia,
Kémia, Fizika) esetén ugyanazok a témák térnek vissza
az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretanyaggal és
részletezettséggel. A témakörök a következők:
▶ Tudomány, technika, kultúra
▶ Anyag, energia, információ
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▶ Rendszerek
▶ A felépítés és a működés kapcsolata
▶ Állandóság és változás
▶ Az ember megismerése és egészsége
▶ Környezet és fenntarthatóság
Fontos kiindulópontja a műveltségterület szemléletének, hogy túl kell mutatnia az iskolai tanulási környezet
mesterséges szituációin és a hétköznapi valóság problémái felől kell elvezetnie a tanulókat a szükséges elméleti
ismeretekhez. Ez a szemlélet azt a célt szolgálja, hogy a
pályaválasztás tekintetében is vonzóvá tegye a műveltségterületet a diákok számára. Ezzel felvértezi őket, hogy
komplex látásmódot sajátítsanak el függetlenül a tantárgyi ismeretektől, ami segít a hétköznapi élet problémáinak felismerésében és megoldásában. A teljes személyiséget tudja ezzel fejleszteni a műveltségterület tantárgyi
keretei között.

Földünk-környezetünk
Két műveltségterület szemléletét tükrözi egyszerre. Jelen
van benne az Ember és természet integratív szemlélete és
az Ember és társadalom szűkebb és tágabb környezetünk
megismerését segítő elemeinek másfajta megközelítése.
Hangsúlyosan jelennek meg a környezeti tartalmak: környezettudatosság, fenntarthatóság. 7–8. évfolyamokon
a közismereti tartalmak a természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőkre fókuszálnak az életkori sajátosságok
figyelembevételével. A 9–12. évfolyamon a globalizáció
kérdéseire, ökológiai problémákra, a Föld élettérként való
értelmezési lehetőségeire, a növekedés korlátaira és következményeire hívják fel a diákok figyelmét tevékenykedtető és gondolkodtató módon.
Művészetek
Komplex műveltségterület, amely hangsúlyozottan tevékenység-központú. A kooperáció és a kommunikációs
készségek fejlesztése mellett segítséget nyújt a szocializáció folyamatának segítésében, a nemzeti identitás erősítésében a művészeti alkotások megismerésén keresztül.
Összetettsége abban is áll, hogy részterületei nem azonos
intenzitással kapcsolódnak a művészethez, hisz a mozgóképkultúra és médiaismeret bizonyos részei az informati-

kát erősítik. Hagyományos területei az Ének-zene, Dráma
és tánc, Rajz és vizuális kultúra. Szerepet kap a művészeti
intézmények látogatásán keresztül az élménypedagógia,
ahogy a kulturális minták és a hétköznapok esztétikumai
közti egyensúly kialakítása is.

Informatika
Az anyag koncepciójának lényege, hogy a tantárgyi keretben elsajátított ismeretek felhasználhatók legyenek és
kisugározzanak minden műveltségterületre. A kerettantervek szintjén ez azt is jelenti, hogy az óraszámok viszszafogása is motivál, hogy az informatika közismeretei
minden tantárgyban megfelelő integráltsággal szerepet
kapjanak. A technológiai fejlődést nyomon követve a mobilkommunikációs eszközök is részét képezik a közismereti tartalomnak. A tanulóknak megfelelő szinten el kell
sajátítaniuk az információszerzési, -értékelési, -feldolgozási és -átadási technikákat, valamint ezeknek jogi és etikai szabályait.
Életvitel és gyakorlat
Új eleme a konkrét problémák felől való megközelítés.
Komplex e műveltségterület anyaga, amely felöleli a munkaerkölcs, a pályaorientáció, önkéntesség, családi életre
nevelés, közlekedés, kertgazdálkodás témáit számos más
témakör mellett. Fontos elemként a családi háztartás ismeretei is megjelennek, ahogy a párkapcsolat kérdésköre is.

A Nemzeti alaptanterv (110/2012. Kormányrendelet)
A Nemzeti alaptanterv kormányrendeletként került kiadásra. A 10 műveltségterület anyagai terjedelmükben
meghaladják a 215 oldalt, s a rendelet mellékletét képezik. A rendelet szövege biztosítja a tartalmi koherenciát
a NAT és a kerettantervek között. Miként a 2.§ fogalmaz:
„A NAT-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak érvényesülését a tartalmi
szabályozás következő szintjét jelentő, a pedagógiai munka szakaszainak sajátosságaihoz igazodóan készült kerettantervek biztosítják.” A rendelet határozza meg a Nemzeti alaptanterv és műveltségterületeinek felépítését és a
kerettantervek elkészítésére, kiadására, alkalmazására
vonatkozó szabályokat. A további rendelkezések már elsősorban a tartalmi szabályozás iskolai dokumentumaira
és az iskolai foglalkozások megszervezésére vonatkoznak.
Mindezek már átvezetnek a kerettantervek rendszeréhez,
amelynek alapdokumentumai 2012. december 21-én jelentek meg a Magyar Közlönyben.
A kétpólusú és háromszintű szabályozási rendszer a kerettantervek megjelenésével akkor lesz teljes, amikor az
iskolák elkészítik 2013. március 31-ig helyi tanterveiket.

Testnevelés és sport
Újdonsága, hogy egyszerre jeleníti meg az egész életen át
tartó testmozgás elvét, a preventív egészségfejlesztést és
a mozgásfejlesztést a teljes személyiségfejlesztés eszköztárának segítségével. Spirális szerkezetben, azonos struktúrában bővülnek az ismeretek sokféle mozgást felölelve
a vizes sportoktól, a tornán, atlétikán, a küzdő jellegű és
kerékpáros ismereteken át a táncokig.

FELHÍVÁS

Tanítók Egyesületének XVIII. Konferenciája – A művészet és az oktatás összhangja
(Időpont: 2013. február 28. csütörtök 10–16 óráig)
A konferencia ahhoz ad segítséget, ötletet neves előadók közreműködésével, hogy a színház, a drámapedagógia,
a zene, a képzőművészet világát hogyan alkalmazzuk az oktató-nevelő munkánkban.
Meghívott előadóink: Gabnai Katalin színműíró, kritikus, egyetemi tanár
Bencze Ilona színművésznő
Pachmann Péter szerkesztő, műsorvezető
Novák Péter Kultúrpart Csoport kreatív vezetője, rendező, zenész
Garamvölgyi Béla vezető tanár, festőművész
Részletes program, jelentkezés: http://tanitok-egyesulete.hu
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