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A földrajz  
szakmódszertan 



A földrajztanítás módszertanának tárgya 
Az iskola általános didaktikai, képzési és nevelési feladatait 
aktualizálja a földrajztanítás-tanulás folyamatára 
 
•  a szervezett földrajztanítás lehetőségei 
•  a földrajztanítás során végbemenő speciális fejlesztési 

(képzési és nevelési) eljárások 
•  a tantárgy tanítási módszerei  
    elméleti úton, de a gyakorlatra vonatkoztatva 

 

 
 



A földrajztanítás módszertanának tárgya 
 

tantárgy-pedagógia	
  = ismeretanyag megszereztetés+ 

képzés + személyiségfejlesztés 
 



A földrajztanítás módszertanának feladata 

1.  
A földrajzi tan- 

anyag kiválasz- 

tási irányelvei- 

nek meghatáro- 

zása 



A földrajztanítás módszertanának feladata 

3. 
A módszerek 

 optimális alkal- 

   mazási feltételei 

    törvényszerű- 

      ségeinek meg-

határozása 



Ehhez figyelembe veszi: 
- az életkori sajátosságokat 
- a földrajztanítás hagyományait, tapasztalatait 
- az alap- és a segédtudományok új eredményeit 
- a társadalmi elvárásokat 



földrajztanítás 
módszertana 

nevelés-
elmélet didaktika összehasonlító 

pedagógia 

pedagógia 
történet 

más tantárgyak 
módszertana 

filozófia 
(logika) 

földrajz-
tudomány 



Földrajz  
szakmódszertani  
képzés rendszere 
                                az ELTE-n 



Szakmódszertani kurzusok 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 

A földrajztanítás alapjai  ea.  2 (k) 
Módszerek és eszközök a 
földrajztanításban ea.   1 (k) 

Módszerek és eszközök a 
földrajztanításban gyak. 1 

Kompetenciaalapú földrajz-
tanítás ea.  1 (k) 

Kompetenciaalapú földrajz-
tanítás gyak. 1 

Földtudományi vizsgálódá-
sok a földrajzórán gyak. 2 (2) 

Tanulási-tanítási tech. gy.  2 
Modulzáró x (x) 



Tanítási kurzusok 

8. 9. 10. 11. 12. 
4+1-es képzés 

Szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 2 

Összefüggő tanítási gyak. x x 

Összefüggő tan.gyak-ot 
kísérő szeminárium (szint) 1 1 

5+1-es képzés 

Szaktárgyi tanítási 
gyakorlat 2 

Összefüggő tanítái gyak. x x 

Összefüggő tan.gyak-ot 
kísérő szeminárium (szint) 1 1 



Könyvek,	tanulási	segédanyagok	





www.geogo.elte.hu	





 
 
 
 
 

A földrajz tantárgy 
szerepe és helye  

a közoktatási 
rendszerben 





Az egyik legnehezebben 
tanítható tantárgy  

az iskolában 



Látszólag könnyű, látványos 
    ïð sok a tényanyaga ïð kevés az oktatási idő 
    ïð bonyolult az összefüggésrendszere 
    ïð alapvető rendező elve a tér – a természet és           
           a társadalomtudomány valamennyi sajá-    
           tosságának térbeli rendjét felöleli 
     ïð a közoktatásban egyedi szerepet tölt be 
Gyakorlati életből merít ð könnyen elképzeltethető,  
szemléltethető 
     ïð módszertana nehéz, időigényes 
 



      Mi a  
 földrajz?   



tudomány?	 tantárgy?	



 

                          Földtudományok ð geográfia 
    

 = kéreg + vízburok + levegőburok ð bioszféra (élet) 
    az itt lezajló természeti és társadalmi folyamatok által  
    kialakított rendszerek elrendeződéseivel és törvény- 
    szerűségeivel foglalkozó tudomány  
 
                   

természet-
földrajz 

társadalom-
földrajz 

általános 
földrajz  

regionális 
földrajz 

A földrajz mint tudomány  



 

                          Földtudományok ð geográfia 
 

    = kéreg + vízburok + levegőburok ð bioszféra (élet) 
    az itt lezajló természeti és társadalmi folyamatok által  
    kialakított rendszerek elrendeződéseivel és törvény- 
    szerűségeivel foglalkozó tudomány  
                   

természet-
földrajz 

társadalom-
földrajz 

általános 
földrajz  

regionális 
földrajz 

A földrajz mint tudomány  



A földrajz mint tantárgy 
 földrajztantárgy tárgya > földrajztudomány tárgya 

 



A földrajz mint tantárgy 
 földrajztantárgy tárgya > földrajztudomány tárgya 

 



A földrajz mint tantárgy 
 földrajztantárgy tárgya > földrajztudomány tárgya 

 



A földrajz mint tantárgy 
 

    szemlélete:	integrálja	a	
tudományterületek	anyagát				

       
 

megközelítésmódja:	
az	ember	/	társadalom,	
az	ismeretek	gyakorlag		
alkalmazása	
 

    módszere:		
				vizsgálat	ð	leírás	
				kapcsolatkeresés	
				előretekintés		
       
 



Szerepe a közoktatási rendszerben 
Egyedülálló!!! 

 

•  Számos tudomány egyedüli képviselője  
•  Híd a természet- és a társadalom-tudományokat közvetítő 

ismeretkörök között – szintetizáló! 
•  Egyszerre közvetíti a természeti és a társadalmi evolúciót  
•  Tartalma és módszere egybeforrt a környezettel 
•  Alapvető rendező elve a tér (térbeli tájékozódás +  

 a társadalmak működésének térbeli különbségei) 
•  A nemzettudat kialakításának színtere 
•  Nemzetközi szellemű nevelés ð regionális- és Európa-

tudat 
•  Globális szemléletmód 
•  Felkészítés a környezeti problémák kezelésére 
•  Felkészítés a fenntarthatóság elvének megvalósítására 



A földrajz és a többi tantárgy  
      ambivalens viszonya 

Földrajz = szintetizáló, integráló tantárgy a természet- 
tudományos tantárgyak között 
A többi természettudomány tudásrendszerére vonatkozna 
Valójában a földrajz nem teszi 
mert előbb befejezőik a tanulása, mint a többi természet- 
tudományos tantárgyé  



Az általános iskolából hozott természettudományos 
ismeretek felhasználása alig  
 
mert nagyon bizonytalanok, hiányosak és esetlegesek az 
alapok 
              természettudományok óraszámának az utóbbi    
              negyedszázadban drasztikus csökkenése 
 
•  a Föld és vele együtt az egész emberiség léte előtt álló 

kihívások a korszerű természettudományos ismeretek 
és szemlélet nélkül megoldhatatlanok 

•  a kihívásokból adódó veszélyek elkerüléséhez nem 
elég egy társadalmi elit tisztánlátása, az átlagember 
felelős viselkedésére is szükség van 



A földrajz tantárgy időkeretének nagy részében a 
társadalomtudományokat, s nem a természettudomá-
nyokat alapozza 
A szűk oktatási időkeret jelentős része a társadalom-
földrajzi ismeretek elsajátítására szolgál 
(az új tartalmak hozzáadódtak a korábbi természetföld-
rajzi tartalmakhoz) 
 

természeti – társadalmi arány 
általános iskolában: 50% – 50% 
középiskolában:         1/3 – 2/3 



Műveltségi	kitekintés	



Iskolaevolúció 
Az élet iskolája 
Spontán tanulás, szocializáció  
Öröklött tanulási célú aktivitások 
     ò 
Az ismeret iskolája 
Szándékos szóbeli és írásbeli tanulás 
     ò 
A cselekvés iskolája 
Tanulási célú tevékenységek 
     ò 
Kompetenciaalapú iskola 
Képességek elérésére irányul tevékenységek 

Nat-2007-től	

1978-tól	ð	Nat-2007-től		

A	középkortól	ð	1962-től	

A	korai	történelmi	időkben	





A természettudományos műveltségkép 

kompetenciaalapú	modell	



A  természettudományos tudás dimenziói 

természettudományos 
tudás 

alkal-
mazás	

tartalom	

gondol-
kodás 



Mivel foglalkozik a földrajz tantárgy? 



                           
 
 

LEÍRÓ korszak OKNYOMOZÓ korszak 

PROGNOSZTIZÁLÓ korszak 

Kérdések	

Mi	az?	
Hol	van?	

Milyen?	

Mikor?	

Miért?	

M	lesz	a	
következmény?	



A. Helyzet és eloszlás 
 
 

hol? eszmék hol? 

      áruk hogyan?            emberek 

a függőség megértése 

Fogalomkörök	



B. Hely 
 Milyen a kapcsolata  

a környezetével?  
 
 
 

                                hol? 

Milyen a kapcsolata  
a környezetével? 

 
 
 

hol? 

ember és környezet  
kapcsolatának megértése 

ø  ÷ 
  miért úgy viselkedik? 



C. Térbeli kölcsönhatás 

mi? mi? 
 

 
 
 
mi? 

 

 

hová? miért? hogyan? 

az együttműködések megértése 

eszme 



D. Ember és környezet közötti kapcsolat 

természetes táj  
 
 
 

 

 
hogyan? 

kultúrtáj 
 
 
 
 

 

környezettudatos életmód kialakulása 



A földrajztanítás célja 
Alapcélja: szintetizáló módon megismertesse a 

földi teret és benne az embernek (mint biológiai 
és társadalmi lénynek) a környezetét  



A földrajztanítás célja 

•  tájékozódás, eligazodás a Földön 
•  a Föld megismertetése 
•  a termelő tevékenységek megismertetése 
•  a nemzettudat kialakítása  
•  a földrajzi-környezeti gondolkodás elsajátíttatása 
•  a Föld eltartóképessége korlátainak megismertetése 
•  a Föld globális problémáinak megismertetése 
•  összefogás, együttműködés szükségességének 
  felismertetése a problémák legyőzésében 



A földrajztanítás feladata 
1. Valósághű képet adni a világról  
    (természeti és társadalom-földrajzi 
    jellemzők) 

2. Oknyomozás  
ð ne statikus képük legyen a világról 
ð értsék a környezet működését 

3. Prognosztizálás 
ð tevékenységek következményei 
ð az emberiség sorsa a környezettel  
való gazdálkodástól függ 



Kiknek tanítunk ma földrajzot? 

Y-generáció 

rugalmas 

a mának 
 él 

mindenbe csak annyi  
energiát fektet, amennyit 
elegendőnek tart  

páncéllal veszi  
körül magát 

csapatjátékos 
magabiztos 

céltudatos 



módszertani konzekvenciái 

•  Minden tevékenységre külön meg kell nyerni őket 
•  Feladatkörnyezet: nem monoton, hosszú tevékenységek, 
    hanem kis információelemekből kell új tudást építeni 
•  Minden esetben meggyőzést, magyarázatot várnak 
•  Világos szabályok, tájékoztatás 



tanulói	kerék	 tanári	kerék	

tanár	
tanulók	

meghajtás	

			gazdálkodás	az	idővel,	
													ütemezés	motor	és	eszközök	

problé-	
		mák	

kérdések,		
feladatok	

menedzselt	tanulási	folyamat	

közös	tanulás	

tevékenység,	fogalmi	tanulás/tanítás,	tervezés,		
véleményalkotás/formálás	



      Milyen földrajztanárra van szükség  
                    a 21. században? 


