A földrajzoktatás megújítása az
általános iskolától az egyetemig!
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Kérdések
1. Miként kerülhetett a földrajz a közoktatás perifériájára?
2. Milyen kép él az átlagemberben a földrajzról?
3. Milyen a földrajztanárok tantárgyunkról és a jelenlegi
kerettantervről kialkotott képe?
4. Hogyan lehetne az egyre gyorsabban változó világunk
folyamatait aktuálisabban, érdekesebben és
módszertanilag változatosabban bemutatni a
földrajzórákon?
5. Milyen módon lehetne erősíteni az egyetemek és a
közoktatás kapcsolatát?
6. Milyen gyakorlati, módszertani segítséget kaphatnak a
földrajztanárok az MTA földrajz szakmódszertani
kutatócsoportjától?

Miért kellene változtatnunk a földrajzoktatásunkon?:
• A földrajz presztizsének (óraszámának) drasztikus csökkenése a
szakgimnáziumokban
• Az Magyar Földrajzi Társaság kérdőíves felmérésének eredménye.
• Látom a saját gyermekeimen is, hogy nem tartják hasznosnak, és nem
szeretik a földrajzot.
• A Nemzetközi Földrajz Olimpián aranyérmet nyert Kaszap Kinga
véleménye: „Nagyon szögletes az iskolai földrajz, kevés benne a
valódi használható dolog…A legrosszabb pedig az, hogy nem
tanuljuk meg az összefüggéseket a bizonyos témák között, pedig az
olimpián is kijött, hogy ezeket illik tudni. Kevesebb lexikális tudás és
több élvezhető rész kellene az órákba, hiszen ez egy rendkívül
élvezetes tantárgy, csak ez az iskolában nem derül ki.”
• Érdekes, és hasznos ismereteket közvetít-e ma a földrajz? A
földrajztanárok dilemmája … (részlet a „Van valami furcsa és
megmagyarázhatatlan” című filmből)

Földrajz a közoktatásban
Jelenlegi helyzet I.
A földrajz PRESZTÍZSE ROSSZ mert:
• Nem lehet előrehozott érettségi vizsgát tenni földrajzból
• Mire jók a földrajzi ismeretek? A tantárgyunk hasznosságával
kapcsolatos erős kételyek (a földrajztanárokban is) Miért csak
a Quiz-vetélkedőkön hasznos jelenleg a földrajz ismeret?
• Elavult ismeretek, elavult módszerek! Kis túlzással, de ugyan
azt és ugyan úgy tanítjuk mint 30 éve!
• Mire jó a geográfus? Kérdésre a tanárokban sincs világos kép,
és a társadalomban is vagy torz vagy semmilyen kép nincs!
Felsőoktatási beiskolázási adatok katasztrofálisak!
• Gyenge érdekképviselet, gyenge megjelenés a médiában!

Földrajztanárok földrajz kerettantervekről alkotott
véleménye online kérdőíves felmérés alapján

Földrajz a közoktatásban

Jelenlegi helyzet II.
A földrajz KERETTANTERV ROSSZ MERT:

• Túl elméleti, túl tudományos (nem mini geológusokat, meteorológusokat,
geomorfológusokat kellene képeznünk)
• Túlzsúfolt! Rengeteg felesleges földrajzi fogalom, topográfiai névanyag szerepel
benne! Ismeret (fogalom) központú. (Pl. Miért is kell tudni hogy melyik hegység
lánchegység és melyik röghegység? Mert nekünk is ezt és így tanították!)
• Nem (vagy alig) gondolkodtat! Nem mutatja be a földrajzi összefüggéseket!
• Nem (vagy alig) ad módot a tanulók önálló ismeretszerzésére, munkáltatására
• Nem (vagy alig) kapcsolódik a mindennapi élethez
• Nem mutatja be komplex módon a természet és társadalomföldrajzi folyamatok
közti kapcsolatokat ahol lenne rá lehetőség, például kontinensek földrajzánál
• Nem (vagy alig) kapcsolódik más tantárgyakhoz, nem épít más tanórákon tanult
ismeretekre
• A tankönyvekben szereplő munkáltató feladatok sokszor csak úgy bekerültek l’ art
pour l’ art, esély sincs rá, hogy a mindennapi gyakorlatban is használják az órákon
(Pl.: Készítsétek el terepasztalon Európa domborzatát!)
• Nem a korosztálynak megfelelő ismereteket tartalmazza. (Pl., nyolcadikban a
Kárpátok kialakulásának lemeztektonikai modellje, stb.)

Földrajz a közoktatásban
Jelenlegi helyzet III.
A földrajz frontharcosai, a földrajztanárok
(Előnyök, Hátrányok)
• Nagyon komoly GYAKORLATI szakmai tapasztalatuk van! (Azaz láttak
már gyereket közelről!)
• Fásultak, kiégettek, motiválatlanok (tisztelet a kivételnek)!
• Kedvezőtlen korfa
• Egymástól elszigetelten küzdenek a földrajz presztízsének
javításáért. (MFT?)
• Nem, vagy csak alig kapnak szakmai, módszertani támogatást (MFT?
Tudományegyetemek?)
• A kerettanterv zsúfoltsága miatt (időhiány) csak a frontális
osztálymunkában tudnak gondolkodni (tisztelet a kivételnek)!
• Nehezen változtatnak a módszereiken „a szokás hatalma” (tisztelet
a kivételnek)!
• Idegenkednek az IKT eszközöktől, illetve sokuk számára az IKT
eszközök használata azonos a Power Point használatával

Földrajz a közoktatásban
Jelenlegi helyzet III.
A tudományegyetemek módszertanosai
(Előnyök, Hátrányok)

• Adaptálható külföldi példák ismerete,
• Korszerű, újító szándékú módszertani ötletek
• Nem, vagy csak régen szagoltak „puskaport”,
azaz gyakorlati tanítási tapasztalatok részleges
vagy teljes hiánya
• Néha az élettől, valóságtól elrugaszkodott,
gyakorlatban nehezen kivitelezhető ötletek…
• A módszertani kutatás nem számít „igazi”
tudományos kutatásnak, nincs presztízse

Vajon az e
könyvekben
leírt ötletek
hány százaléka
valósul meg a
földrajzórákon?

Földrajz a közoktatásban
Jelenlegi helyzet III.
A tanulók
(Előnyök, Hátrányok)

• Nem okoz gondot számukra a digitális (IKT) eszközök
használata. Sőt! Egyre inkább igénylik azok használatát!
• Már rendelkeznek az egyszerűbb angol nyelvű linkek
megértéséhez szükséges alap fokú nyelvismerettel
• Nem tudnak hosszabb időn át egy dologra figyelni,
• Egyre nehezebb őket motiválni.
• Ami egy kicsit is nem érdekli Őket, azt nem hajlandók
megtanulni.
• Hozzászoktak, és elvárják a vizuális ingerek gyors
változását.
• Sok esetben szövegértési problémáik vannak.

Földrajz a közoktatásban
(pozitiv fejlemények)
• A Magyar Földrajzi Társaság Állásfoglalása :A magyar földrajzoktatás
küldetése és stratégiai jövőképe a közoktatásban
„A tananyagot bemagoló „kis szobatudósok” helyett a világra nyitott,
hazájukat ismerő és szerető, a világot értő, tudásukat a mindennapi életük
során alkalmazni tudó, kíváncsi és kreatív fiatalokat képezzünk!”
• Beszámítható a földrajz érettségit a gazdasági felsőoktatás felvételi
pontszámaiba
• Az MFT Geometodika szakfolyóirata
• MTA Tantárgy-pedagógiai kutatási program Magyarország földrajza
oktatásának módszertani megújítása. Farsang Andrea (SZTE) vezetésével,
szakmódszertanos kollégák (SZTE, PTE, DE) és középiskolai tanárok
részvételével
• SZTE TTIK Középiskolai Nagyköveti Hálózat
• Tanártovábbképzések (MFT, ELTE, SZTE)
• Új NAT: (óriási fegyvertény, hogy a
földrajz megőrizte önállóságát az általános iskolában, de a természet és
társadalomtudományok közötti híd szerepét tovább kellene erősíteni!)
• Linkgyűjtemények, tanórákon felhasználható adatbázisok

Megoldási javaslatok I.
Tananyag (Kerettanterv) változtatása
• Az MFT megkérdezi a földrajztanárok véleményét a hatályos kerettantervről, a
beérkezett válaszok alapján ajánlásokat fogalmaz meg az új készülő NAT-tal
összhangban lévő kerettantervre
• A fogalmak mennyiségét DRASZTIKUSAN csökkenteni kell! Ne bio-lexikonokat,
ne mini-tudósokat, hanem gondolkodó, elemző fiatalokat képezzünk!
• A regionális földrajzi ismeretek leginkább mint esettanulmányok jelenjenek
meg, nincs idő, és felesleges is országismeretet tanítani
• Ismeret alapú kerettanterv helyett készség, képesség fejlesztés alapú
kerettantervre van szükség
• Probléma központú gondolkodást kellene előtérbe helyezni
• Jobban kell kapcsolódjanak a földrajzi ismeretek a mindennapi élethez
• A korosztályos jellemzőkhöz, jobban igazodó ismeretekre van szükség
• A 21. századi technikákat (IKT) adta lehetőségeket jobban kihasználó
kerettantervre van szükség
• A Földrajz a körülöttünk lévő Világról szól. A saját tanulói tapasztalatszerzést
előtérbe helyező, diák domináns módszereknek kedvező kerettantervre van
szükség
• A spirális rendszerről át kell térni lineáris rendszerre, felesleges ismétlésekre
nincs idő

Megoldási javaslatok II.
A módszertan változásának elősegítése
• Road show szerű „kihelyezett” tanártovábbképzések
meghirdetése(Budapest, Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen
stb.) MFT
• IKT eszközök, INTERAKTÍV tananyagok interaktív táblák
használatának bemutatása
• Az eddigieknél konkrétabb Óraterv léptékű szakmódszertani
segítség (tanári kézikönyvek)!
• „Együtt könnyebb” közös digitális módszertani tudásbázis,
jó gyakorlatok adatbázisa (Facebook? MFT honlapja?)
ahová a tanárok feltölthetik, illetve ahonnan letölthetik a
bevált módszereket. Jutalmazás: „Év földrajztanára” cím, és
pénzjutalom a legtöbb interaktív diákdomináns
óratervrészletet (nem ppt!) feltöltő kollégának

Példa 1:
Részlet a Jakucs László Nemzetközi középiskolai Földrajzverseny
feladatlapjából:
Ez a műholdkép Londonban készült a London Eye-ról, 1999.
szeptember 9-én. Piros nyíllal jelöltük rajta az északi irányt.

Melyik napszakban készült a felvétel? A helyes válasz előtti betűt karikázzátok
be!
•reggel
•délelőtt
•dél körül
•késő délután

Példa 2:
Részlet az MTA Földrajz szakmódszertani
kutatócsoport által készített munkalapokból:
Melyik rajz mutatja a Tisza medrének A-B pontok közötti
metszetét? …..
E-D pontok közötti metszetét? …..

A Maros tiszai torkolatával kapcsolatban a vízmérnök kétféle
tervet készítettek a XIX. században. Melyik terv valósult meg?
Vitassátok meg! Melyik terv az előnyös vízminőség védelmi és
melyik kereskedelmi szempontból? Érveljetek az alábbi
kulcsszavak felhasználásával: hajózás, piac, strand,
ciánszennyezés, aranybányászat, Erdélyi-szigethegység,
vízminőség, Maros, Tisza, árvízveszély,

Egy
utazó
1820-ban
erre
járva
útinaplójában
megörökítette
a
látottakat:
„Alig egy fertályórája, hogy kelet felé haladván elhagytuk a falu utolsó házait. A szántóföldek között
döcögő hat ökrös szekerünk a mező szélére ért. Megpihentük, hisz hosszú még az út Zikla István tanyájáig.
Észak felé tekintvén hatalmas marhacsordák legelésztek a rónán. Tőlünk délkeletre ide fehérlettek Vadkert
utolsó házai. Délnyugat felé a szántóföldeken épp kaszával aratták a búzát a szorgos Vadkertiek. Déldélkelet felé sekély semlyékek vize csillogott, partjain gémek, kócsagok sétálgattak peckesen.”!
Hasonlítsd össze alaposan az útinapló részletét és az 1820-as térképet! A térképen számokkal jelölt
helyszínek közül melyikre illik ez a leírás? Vajon most is láthatunk itt gémeket, kócsagokat? Miként
változhatott a területen élő vízi madarak száma?
A 2016-os térképen X-el jelölt helyszínen állsz. Tiszta az idő 1km-re ellátni. Gondolatban nézz körbe, és az
előző útinaplóhoz hasonlóan írd le röviden, hogy milyen a táj képe Észak, Délnyugat és Délkelet irányába
tekintve 2016-ban.
Saját szavaiddal mutasd be, hogy hogyan változott a táj az X pont 1km-es körzetében az utóbbi két
évszázadban (az 1820-as térképen ugyanezt a pontot az 1-es szám jelöli)!

Példa 3.
Hogyan használjuk az IKT eszközöket? Hát interaktívan!

„Amit hallok, könnyen
elfelejtem, de amit
kipróbálok mindig tudni
fogom!”

Néhány példa tanulók munkáltatásra, ok-okozati
összefüggések önálló kialakítására alkalmas Interaktív
IKT eszközökre:

• Földrengés hatásai (digitális kísérlet)
• Elemezd országok migrációs adatait! (Okok,
következmények)
• Hogyan működik egy gleccser? (digitális
kísérlet)
• Építsd meg a saját kőzetlemezeidet! (digitális
kísérlet)

Hány évesek, és hány naposak
lennénk a különböző bolygókon?
Játszva tanulás: Geoguessr

Hogyan változnának
Magyarországon a napszakok és az
évszakok, ha 0o-ra vagy 90o-ra
változna a Föld tengelyferdesége?

Nem kell felfedeznünk a Spanyol viaszt
Egy angliai példa:

Angliai példák közös jellemzői:
• Minden lecke kérdéssel indul
• Nagyon rövid szövegdobozok, a hétköznapi életből vett
példák, olvasmányok
• Az ábrák többsége nem fénykép, hanem magyarázó rajz,
diagram, tematikus térkép, melyekhez „hasonlítsd össze”,
„elemezd” „rajzold be egy vaktérképre” „készíts metszetet”
stb. jellegű munkáltató feladatok tartoznak
• Rengeteg kérdés, elemzés révén tanári segítséggel, de
alapvetően önállóan szereznek tanulók a
• Nem válik szét egymástól a természet és
társadalomföldrajz, hisz például a természeti katasztrófák
okai és következményei együtt kerülnek tárgyalásra

További (magyarra fordított )angliai példa:
„Gondolkodtató földrajz 1-2”

Szegedi Tudományegyetem
Középiskolai Nagyköveti Hálózat
Célok:
• kapcsolaterősítés a kiemelkedő tevékenységet folytató
középiskolai tanárokkal
• hallgatói utánpótlás, beiskolázás elősegítése a
természettudományok és az informatika képzési területekre

• képzéseink közoktatásbeli népszerűsítése
• a közoktatás és a felsőoktatás közötti kapcsolatok
kialakítása és fejlesztése
• középiskolai tanárok munkájának segítése

• 146 éve a földrajz szolgálatában
• Nyitás a középiskolák felé (programok, a fiatal korosztályok megszólítása)
Pl. A Földrajz Éjszakája
• Szakmai kommunikáció támogatás a( fórumok, vándorgyűlések,
konferenciák, továbbképzések)
• Szakmai érdekképviselet: A Magyar Földrajzi Társaság Állásfoglalása :A
magyar földrajzoktatás küldetése és stratégiai jövőképe a közoktatásban
• Illetményi lapok (A Földgömb, Földrajzi Közlemények)
• Tanulmányi versenyek szakmai koordinálása
• Szakosztályok, (köztük Földrajztanári Szakosztály)
• Szükség van a taglétszám növelésére, aktív, lelkes tagokra!
• Lépjen a tagjaink sorába! Legyen tagja a Földrajztanárokat,
földrajztudósokat, geográfusokat tömörítő egyetlen magyar szakmai
szervezetnek! Legyen tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak!

Michael Pelin a Földrajz szerepéről,
fontosságáról jelentőségének növeléséről a Brit
közoktatásban (a The Guardian cikke)

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

E-mail: toto@geo.u-szeged.hu

