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1. BEVEZETÉS

1.1. A témaválasztás indoklása – a kutatás elızményei
1985 óta dolgozom pedagógusként. Pályám elsı öt évét földrajz–biológia szakos
tanárként a középfokú oktatásban töltöttem, az ezt követı 17 évben pedig jelenlegi munkahelyemen, az Eszterházy Károly Fıiskola Földrajz Tanszékén, a diszciplináris tantárgyakon kívül szakmódszertant tanítottam. A fıiskolai tanítással párhuzamosan két évig általános iskolásoknak is volt alkalmam földrajzot tanítani.
Munkám során mindig is azon fáradoztam, milyen új módszereket, munkaformákat
alkalmazhatnék a földrajztanításban, hogy tanítványaim számára a földrajztanulás ne unalmas, nem kívánt idıtöltés, hanem óhajtott és hasznos élményforrás legyen.
Pályafutásom során többször vettem részt külföldi tanulmányúton, többek között
Hollandiában, ahol szakmódszertani kutatásokat végeztem. Azért választottam ezt az országot, mert nemzetközileg élen járnak az oktatás és nevelés modernizációjában, tanárképzésükben nagy hangsúlyt fektetnek a metodikára.
A tanulmányutak közül nagy hatással volt munkámra az a tanulmányút, amelyet az
amszterdami – 1996-ban két fıiskola (Hogeschool of Amsterdam és Hogeschool Holland)
tanárképzı karának egyesülésével létrehozott független tanárképzési intézményben – EFAban (Educatieve Faculteit Amsterdam) tehettem 2000-ben.
Az EFA célja, hogy olyan „újító” tanárokat képezzen, akik egész pályájuk alatt
kezdeményezık, és reagálni tudnak a változásokra. Egyetemi éveik alatt és után felelısséget éreznek tanulmányaikért. Vizsgálódásom középpontjában a földrajz tanszéken folyó
módszertani munka állt. Órákat látogattam a tanszéken és a gyakorlóiskolákban, s behatóan tanulmányoztam a földrajz szakos tanárképzés négyéves tantervét is.
Felkeltette érdeklıdésem egy új, „A földrajztanár szerszámkészlete” címő módszertani kurzus, ami számítógépes teremben zajlott, és a lényege az volt, hogy a hallgatók különféle elektronikus szemléltetıanyagot győjtöttek a földrajztanításhoz, amelyet egy ún.
zip-lemezen1 tároltak, s munkájuk eredményét a kurzus végén bemutatták hallgatótársaiknak is. Elgondoltam, milyen hasznos lehet egy ilyen készletet megalkotni: évek múltán
egyre tartalmasabb számítógépes földrajzi szakmódszertani anyag épülhet fel, amelynek

1

ZIP lemez: rövid távú biztonsági adathordozó; a floppy lemez továbbfejlesztett változata, amelyen nagyobb mennyiségő (100–750 Mb) adat tárolható.
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segítségével a földrajztanár könnyedén szemléltethet, vizualizálhat, megszemélyesíthet,
aktualizálhat, kvantifikálhat (diagramokon bemutathat), szimulálhat földrajzi témákat stb.
Ez 2000-ben még Hollandiában is csak a jövı lehetıségének számított, hiszen akkor az általános és középiskolák még nem rendelkeztek elég számítógéppel.
Tapasztalataimat – Új módszerek, munkaformák a földrajztanításban címő kurzus
keretében – beépítettem az Eszterházy Károly Fıiskolán végzett módszertani munkámba,
és összegyőjtöttem azokat az elektronikus eszközöket, amelyekre a földrajzórára való felkészülés során egy tanárnak szüksége lehet.
A földrajzórát színessé, változatossá tevı médiumok digitalizálása vagy megtalálása a világhálón idıigényes folyamat. A felhasználó sokszor elkalandozik, és olyan tartalmak tanulmányozásával tölti drága idejét, amiknek késıbb semmi hasznát nem veszi. Magam is órákat töltöttem el egy-egy – a földrajzórán használt – adat, térkép vagy animáció
megkeresésével. Nagy megelégedéssel töltött el, amikor tanítványaim körében sikere volt a
digitális szemléltetıeszközöket felvonultató tanítási órának.
A számítógépek elterjedése és a Hollandiában szerzett tapasztalatok motiváló hatására érett meg bennem, hogy megalkossak egy elektronikus eszközkészletet a földrajztanár
és tanárjelölt kollégáim számára, amely funkcionalitásában, esztétikai megjelenésében,
koncepciójában, eredetiségében egységes egész, s a földrajztanár komoly segítıje lehet
minden tanítási szituációban.
2004-ben oktatás informatikusi végzettséget szereztem, hogy jártasabb legyek az
informatika oktatási alkalmazásában, és magam készíthessem el a megálmodott eszközkészletet.

1.2. Kutatási problémafelvetések, hipotézisek
A számítógépek elterjedésével egyre több iskolában és otthonban válnak elérhetıvé
a multimédiás alkalmazások és az internet használata. Úgy vélem, a közeljövıben az iskolák többségében lesz olyan tanterem, ahol minden tanuló külön számítógépen tud dolgozni.
Magyarországon az iskola megújulását azok a pedagógusok fogják megvalósítani, akik
képesek lesznek felismerni és alkalmazni a korszerő technikát, technológiát, ehhez arra van
szükség, hogy a pedagógusok megismerkedjenek a számítógép használatával, azt be is
építsék szakmai munkájukba.
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1. Probléma: Van-e a földrajztanároknak lehetıségük otthoni, ill. munkahelyi számítógépés internet-hozzáférésre, ahol az elektronikus eszközkészletet a tanítási órára történı felkészüléshez, ill. a tanórai munkához egyaránt használhatják?
A Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium 1997-ben megalkotott fejlesztési programja az iskolák informatikai eszközállományának és hálózatba kapcsolásának kiépítését
tőzte ki célul. A Sulinet-program keretében pedig döntöttek az informatika oktatási célú
felhasználásáról. Az Oktatási Minisztérium a kompetencia alapú oktatás, képzés és nevelés
elterjesztésének elısegítésére jelenleg is országos pedagógiai, módszertani és eszközpark
fejlesztési programot folytat. A szakirodalom tanulmányozása alapján feltételezem:
1. Hipotézis: A földrajztanároknak az otthonukban bármikor, a munkahelyükön pedig – ha
nem is korlátlanul, de – rendszeresen van lehetıségük számítógép- és internet-használatra a
tanítási órára való készüléshez, illetve az órai munkához.
2. Probléma: Elég képzettek-e pedagógiai és információtechnológiai szempontból a földrajztanárok, hogy a komplex digitális taneszközöket, interaktív multimédiás tananyagokat
készségszinten használni tudják?
Az informatika térhódításának velejárója, hogy az elmúlt években számtalan továbbképzést szerveztek a gyakorló pedagógusok részére, amelyeknek célja az információs
és kommunikációs technológiával (továbbiakban IKT) kapcsolatos kompetenciájuk megerısítése, továbbfejlesztése, olyan felhasználói szemlélet kialakítása volt, ami alkalmassá
teszi a pedagógust az IKT hatékony alkalmazására a pedagógiai munka során. Szakirodalmi ismeretek és gyakorlati tapasztalatok alapján úgy vélem:
2. Hipotézis: A tanárok nagy része rendelkezik a modern taneszközök kezeléséhez szükséges pedagógiai és IKT kompetenciákkal. Messzemenıen érvényes ez a fiatalabb korosztály
tagjaira, akik már iskolás korukban tanultak informatikát.
3. Probléma: Képes-e egy jól felépített oktatási portál megismerése – a földrajztanárok
körében – kedvezıen befolyásolni az internet földrajzi témájú oldalainak használati gyakoriságát az órára történı felkészülésben és a tanítási órán?
A földrajztanár elektronikus eszközkészlete: FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése új lehetıséget kínál a földrajztanár számára, aki a tanításhoz szükséges szemléltetıanyagokat, információforrásokat, elektronikus médiumokat egy helyen (virtuális dolgozószobában) találja. A kipróbálás elsı tapasztalatai alapján feltevésem:
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3. Hipotézis: Az oktatási portálként mőködı FÖDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése után a tanárok gyakrabban használják a számítógépet és az interneten elérhetı szemléltetıeszközöket, multimédiás anyagokat mind a tanítási órán, mind az arra való felkészülés során.
4. Probléma: Van-e különbség a tanárok digitálistaneszköz-használatában a földrajzórára
történı felkészülés során, illetve a tanítási órán?
Az eszköztár megalkotásakor saját tanítási tapasztalataimat vettem alapul. A részletes kidolgozás és adatfeltöltés során azokra az eszközökre fordítottam nagyobb figyelmet,
amelyeket magam is gyakran használtam szakmai munkám során.
Az eszköztár tartalmi ismerete és gyakorlati tapasztalataim alapján úgy ítélem:
4.1. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órára történı felkészülés során gyakran használja
a szakkönyveket, szemléltetıeszközöket (képek, videóklipek, ábrák), földrajzi tartalmú
érdekességeket győjt, óratervezetet készít; ezeket az eszközöket hasznosítja leginkább.
4.2. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órán képekkel, videoklipekkel, ábrákkal, animációkkal szemléltet, PowerPoint-bemutatóval prezentál, térképeken, adatbázisokban feladatot
ad tanítványainak.
5. Probléma: Képesek és készek-e a földrajztanárok arra, hogy ne csak felhasználóként,
hanem bírálóként, esetleg fejlesztıként aktívan is részt vegyenek a portál mőködtetésében?
A honlap megformálásakor célom volt, hogy a tartalom és a külsı megjelenés
strukturált egységet alkosson. Megkíséreltem elérni továbbá, hogy kommunikációs felülete
könnyen kezelhetı, felhasználóbarát legyen. Kezelésének elsajátítása ne kívánjon meg
különleges elıképzettséget, és használata minél elıbb sikerélményhez juttassa a tanárt. A
színeket úgy igyekeztem megválasztani, hogy alkalmasak legyenek a kigondolt arculat
közvetítésére, a figyelem felkeltésére és az összegyőjtött eszközök egységbe foglalására.
5.1. Hipotézis: A nEtSZKÖZKÉSZLET esetében a földrajztanárok nemcsak felhasználóként, hanem bírálóként is viselkednek. Reményeim szerint alapvetıen elégedettek lesznek
a nEtSZKÖZKÉSZLET tartalmával és külsı megjelenésével. Az eszköztár bár hatalmas
adatbázisú, de egyes részei még fejlesztésre várnak (vaktérképek, ábrák, óratervezetek
stb.), s ezt a kollégák jelezni is fogják.
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5.2. Hipotézis: A portál tartósabb használata azt eredményezi, hogy a tanárok fejlesztıként
is bekapcsolódnak a munkába, így az tudásteremtı közösség létrehozását segíti.
6. Probléma: Az oktatási portál felhasználóinak értékelése és a kísérleti kipróbálás tapasztalatai szerint vajon a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hasznos és szükséges segédeszköz a földrajztanításban, -tanulásban?
6. Hipotézis: Az alkalmazhatósági vizsgálat eredményei igazolni fogják, hogy a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hiánypótló eszköze a földrajztanításnak.

1.3. A kutatás módszerei
A saját fejlesztéső eszközkészlet formai elemeinek megtervezését, szöveges és képi
anyagának összegyőjtését 2005-ben kezdtem el. Olyan eszköztárat kívántam létrehozni,
amely minden földrajztanár számára bármikor fellelhetı. Kézenfekvı volt, hogy honlapon
közzétett, a hálózaton elérhetı elektronikus szolgáltatás legyen és A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET nevet kapja.
Kutatásom során áttanulmányoztam:
–

a nemzetközi és a hazai közoktatási dokumentumok földrajzi oldalait,

–

az ide vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmat,

–

több ezer nemzetközi – földrajzzal kapcsolatos – internetes oldalt, tudástárat.

Összegyőjtöttem és a nEtSZKÖZKÉSZLET formai követelményeinek megfelelıen
átalakítottam a különféle eszközöket (videoklipek, képek, zenei anyagok, ábrák, PowerPoint-bemutatók, óra- és kirándulástervezetek, szakköri programok stb.)
Az eszközök összegyőjtésén és szakmai szempontok alapján történı csoportosításán túlmenıen instrukciókat fogalmaztam meg az adott taneszköz tanórai felhasználására
vonatkozóan (Miért jelentıs az adott eszköz a földrajztanításban? Mire figyeljen a tanár az
eszköz tanórai használata során? stb.) és ezeket minden eszköz oldalára elhelyeztem.
A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET 2006. szeptember 1-jére készült el, amelyet –
regisztráció után – ingyenesen használhatnak az érdeklıdık.
A nEtSZKÖZKÉSZLET-ben elhelyeztem egy kérdıívet is, ami tanár kollégáim véleményét és igényeit közvetíti számomra, és az alkalmazhatósági vizsgálathoz, illetve kutatómunkámhoz (hipotéziseim igazolásához)szolgáltat adatokat.
Az általam kifejlesztett digitális taneszköz szükségességét, hasznosságát szerettem
volna igazolva látni, ezért kidolgoztam egy, a tanárjelöltek, illetve a tanárok továbbképzé-
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séhez alkalmazható kurzust (A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – Az IKT alkalmazása a földrajztanításban), ami a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET-re épül, és amit tanárjelöltekkel alkalmam volt kipróbálni a 2006/2007. tanév második félévében az Eszterházy
Károly Fıiskola Földrajz Tanszékén.
Kutatásom eredményeirıl publikációkban és több nemzetközi, valamint hazai konferencián (Agria Média 2004, 2006; 3. Földrajzi Konferencia; VI. Országos Neveléstudományi Konferencia; MTA Szakmódszertani Tanácskozás stb.) megtartott elıadásban számoltam be (lásd IRODALOM).

1.4. A dolgozat célja, felépítése
Munkámmal kettıs célt kívánok elérni: 1. Szeretném bebizonyítani, hogy a földrajztanításban a számítógéppel segített tanítás-tanulás módszere új igényként és lehetıségként jelenik meg. 2. A fenti elvekbıl kiindulva saját fejlesztéső elektronikus taneszköz bemutatásával és annak alkalmazhatósági vizsgálatával igazolom, hogy a
komplex digitális taneszközök rendszeres használatával kialakított információs és
kommunikációs technológiák (IKT) és egyéb kompetenciák átalakítják az eddigi pedagógiai gyakorlatot, és új lehetıségeket teremtenek a földrajztanításban és -tanulásban.
Dolgozatom felépítése ezeket a célkitőzéseket követi. A földrajz tantárgy új oktatási paradigmái címő fejezetben (2.) rávilágítok arra, hogy hazánkban zajló, a földrajztanítást érintı koncepcióváltást (tartalmi és módszertani megújulást) az új közoktatási dokumentumokban is megjelenı paradigmák jelzik. Bemutatom ezek megvalósulásának körülményeit.
A számítógép mint taneszköz jelentısége a földrajztanításban címő fejezetben (3.)
interpretálom az új igények megjelenését a földrajz taneszközellátásban: a számítógép,
illetve a komplex digitális taneszközrendszerek jelentıségét a földrajztanításban.
A Sulinet Digitális Tudásbázis és az Európai Unió támogatásával készülı Learning
Resource Exchange áttekintése és értékelése alapján (4. fejezet) megvilágítom a digitális
tudás-repozitóriumoknak (= tananyagtárházaknak) a földrajztanításban betöltött fontosságát és lehetıségeit.
Az 5. fejezetben illusztrálom a számítógépnek a tanítási órán történı közvetlen alkalmazási lehetıségeit és számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezéséhez nyújtok
konkrét instrukciókat.
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A 6. fejezetben saját fejlesztéső, új taneszközt mutatok be, amelyet elsısorban földrajztanár és tanárjelölt kollégáimnak szánok felhasználásra. A címe: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET.
Ezt követıen alkalmazhatósági vizsgálat és kísérleti kipróbálás alapján igazolom,
hogy a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hasznos és szükséges taneszköz a közoktatásban (7. fejezet). Az Összegezés címő fejezetben a kutatómunkám során szerzett tapasztalataimat foglalom össze.
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2. A FÖLDRAJZ TANTÁRGY ÚJ OKTATÁSI PARADIGMÁI

2.1. A tantárgy jellege
A Nemzetközi Földrajzi Unió Földrajzoktatási Bizottsága által megfogalmazott, A
Földrajztanítás Nemzetközi Chartája2 (1992) szerint a földrajz tantárgy nélkülözhetetlen a
jelen és a jövı világának megértéséhez. Az oktatás valamennyi szintjén ismereteket és
készségeket gyarapító, gondolkodásra ösztönzı tantárgy lehet, és ez elısegíti, hogy megértsük a világot és örömet találjunk benne.

2.2. A földrajztanítás célja
Az információs társadalom kihívásaival szembenézve „felértékelıdött a földrajz
tantárgy legáltalánosabb célja, miszerint tudományosan megalapozott, rendszerezett ismeretanyagával bizonyos szinten átfogó, koherens képet adjon világunkról, s ezzel szilárd
alapot teremtsen a további önmőveléshez az információk értelmes befogadásához és helyes
értékeléséhez” (Probáld 1999).
A legáltalánosabb cél megfogalmazásán túlmenıen a célkitőzések három legfontosabb területe A Földrajztanítás Nemzetközi Chartája (1992) szerint:
a) Megismerés-megértés (ismeretek)
–

A földi tér és a benne élı ember környezetének a megismerése;

–

A Föld legfontosabb természeti rendszereinek (felszíni formák, éghajlat stb.)
megismerése és azok kölcsönhatásainak felfedezése;

–

Különbözı helyek és az elhelyezkedés ismerete, hogy a hazai és nemzetközi
eseményeket földrajzi keretbe ágyazzuk;

–

A legfontosabb társadalmi-gazdasági rendszerek (ipar, mezıgazdaság, település, népesség stb.) ismerete;

–

A Földön élı népek és társadalmak sokrétőségének ismerete;

–

A lakóhelyi környezet és a haza – mint a mindennapi cselekvés színtere – és
ennek kapcsolata a világ egészével;

–

2

Az alapvetı térbeli kölcsönhatások megértése;

Magyar nyelven: Földrajzi Közlemények, 1993. 1. szám, 131–138. o.
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b) Jártasságok, készségek
–

Szóbeli, képi, mennyiségi és szimbolikus adatábrázolási módok (szövegek, ábrák, grafikonok, diagramok, térképek) használata;

–

Terepen végzett megfigyelések és térképezés, kérdıíves felmérés, másodlagos
adatforrások értékelése és statisztikák felhasználása terén szerzett gyakorlat;

–

Kommunikációs, gondolkodási és gyakorlati készségek felhasználása;

c) Attitődök, értékek, viselkedés
–

Érdeklıdjenek a környezetük és a földfelszín természeti és társadalmi jellemvonásainak változatossága iránt;

–

Becsüljék a természet szépségét, helyesen értékeljék a különbözı létfeltételeket;

–

Földrajzi ismeretek alkalmazása a jártasságoknak megfelelıen;

–

Legyenek elkötelezettek a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi problémák
megoldásában való tevékeny közremőködésre.

2.3. Az új oktatási paradigmák megjelenése a nemzetközi és a hazai
közoktatási dokumentumokban
Mint a világ legfejlettebb országaiban végbement, az elmúlt években hazánkban is
megváltozott a földrajztanítás koncepciója. Következésképp megváltozott a földrajzoktatás
tartalma is, amit a kor szellemének és a nemzetközi közoktatási tendenciáknak megfelelıen
a magyar közoktatási dokumentumok is deklaráltak.
Az új paradigmák már a fent említett Chartában is fellelhetık, amely az alapelveket az alábbi témák köré csoportosítva rögzítette:
–

válaszok a jövı kihívásaira;

–

a földrajz alapvetı kérdései és fogalmai;

–

a földrajz szerepe az oktatásban és a nevelésben;

–

a földrajz és a környezettel, s a fejlıdéssel kapcsolatos nemzetközi nevelés;

–

a feladatok megoldásának stratégiai követelményei;

–

földrajzi tantárgy-pedagógiai kutatás.

A földrajz szerepe az oktatásban és a nevelésben címő fejezet Jártasságok, készségek körében többek között kiemeli az adatforrások értékelése, a statisztikák felhasználása
terén szerzett gyakorlatot, valamint a kommunikációs, gondolkodási, gyakorlati és társadalmi készségeket, amelyek ösztönzést nyújtanak az alábbi területeken:
–

kérdések és problémák felismerése;

–

információk szerzése és rendezése;
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–

adatfeldolgozás;

–

adatértelmezés;

–

adatok kiértékelése;

–

általános törvényszerőségek felismerése;

–

ítéletalkotás;

–

döntéshozatal;

– problémamegoldás;
–

közösségi csoportmunka;

–

a kialakult attitődökkel összhangban álló cselekvés.

Ilyenképpen a földrajzi oktatás és nevelés jelentısen fejleszti a kommunikációs képességet is. A feladatok megoldásának stratégiai követelményei címő fejezetben az oktatási
eszközök és tanulási segédletek címszó alatt elsıként fogalmazza meg, hogy „a színvonalas hagyományos és modern szemléltetıeszközök (média) használata feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy a tanulók valósághő képet alkossanak a Földrıl” (A Földrajztanítás Nemzetközi Chartája 1992).
A Földrajzi tantárgy-pedagógiai kutatás címő fejezet világosan kifejti, hogy „Feladatkörébe tartozik az oktatási módszerek és tananyagok kidolgozása és értékelése, egyebek között olyan speciális területeken, mint az információs technológiák alkalmazása, a
környezettel s a fejlıdéssel kapcsolatos nevelés, valamint a multikulturális és globális kérdések tanulmányozása”.
Magyarországon „a kívánatos mőveltség tartalmát illetı – feltételezett – társadalmi
közmegegyezés alapján kijelölt fejlesztési követelményeket a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: NAT) (1995) úttörı módon foglalta egységbe” (Probáld 2004). A NAT 1995-ös
megjelenésével egy idıben került sor a közoktatási törvény módosítására, amely elıször
mondta ki, hogy az iskolai nevelı- és oktatómunka a Nemzeti alaptanterv iránymutatásai
szerint, a helyi tanterv alapján történik. A Nemzeti alaptantervben a földrajzi tartalom önálló mőveltségi területként (Földünk és környezetünk) jelent meg. A NAT 1998-as bevezetése – az idıközben bekövetkezett kormányváltással is összefüggésben – új oktatási koncepció bevezetését tette szükségessé, ugyanis az iskoláknak nehézséget okozott a NAT-ot valóban alapként használva, a tananyag-központúság helyett inkább annak fejlesztéscentrikusságát elfogadva, helyi tanterveket (saját tantárgyi programokat) készíteni. Az új
oktatásirányítási koncepció szerint a NAT és a helyi tantervek közé beiktattak egy közbül-
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sı, központilag meghatározott elemet az ún. Kerettantervet3, így a tantervi szabályozás
három szintővé vált. „A kerettantervek visszanyúltak a magyarországi iskolarendszer hagyományaihoz és a valósághoz” (Makádi 2004). Bennük a mőveltségi területek helyett újra
tantárgynevek jelentek meg. A tantárgyunk neve hivatalosan Földünk és környezetünk, ami
szakmailag nehezen értelmezhetı4, és a gyakorlatban nehezen használható, ezért a mindennapokban ismét földrajz néven illették. A 2002-ben bekövetkezett kormányváltás ismét
koncepcióváltást eredményezett. A Kerettantervben elıírt tananyag – kismértékő csökkentés után – érvényben maradt, de ütemezése, tantárgyi szerkezete, óraszámai szabadon módosíthatóvá váltak.5 2003-ban sor került a NAT felülvizsgálatára. A 2003-ban elfogadott és
2004-tıl felmenı rendszerben bevezetett új változata az alapelvek és a célok meghatározása mellett már csak fejlesztési feladatokkal foglalkozik. A közoktatás teljes idıtartamára
kiterjed és megtartja a mőveltségi területek és kereszttantervek rendszerét. „A kereszttantervi követelmények közül a földrajznak a környezeti nevelésben betöltött kulcsfontosságú
szerepét a mőveltségi terület, illetve a tantárgy hivatalos elnevezése (,Földünkkörnyezetünk’) önmagában is hangsúlyossá teszi” (Probáld 2004).
A magyar közoktatás fent említett dokumentumait vizsgálva megfigyelhetı hogy
mindháromban központi szerepet kap a képességfejlesztés. A NAT 95-ben az Ismeretszerzési és -feldolgozási képességek fejezetben az információs anyagok között elsısorban a
hagyományos információhordozók (lexikonok, ismeretterjesztı és szakkönyvek, folyóiratok, albumok, térképek) szerepelnek; az elektronikus információhordozók közül csak a
videoanyag feldolgozásának készsége szerepel. A 10. évfolyam végére igényli fejlesztési
követelményként a tömegkommunikációs információs források felhasználásának készségét
– csupán a környezet megvédése érdekében készített felszólalás, kiselıadás megtartásához.
A Kerettanterv a korábbinál jóval nagyobb hangsúlyt helyez a képességek fejlesztésére, illetve az egyes képességek kialakításához kapcsolódó tevékenységekre (Ütıné
2005).

3
A kerettantervet a 2001/2002-es tanévben felmenı rendszerben vezették be az oktatás három szintjén: az
1. az 5. és a 9. évfolyamon.
4
A földrajznak e sajátos jellege indokolta, hogy a Nemzeti alaptanterv (NAT,1995) készítıi önálló mőveltségi területként kezeljék. A mőveltségi terület elnevezése (,Földünk és környezetünk’) azonban nem volt
épp szerencsés, hiszen egyrészt a Föld nem tekinthetı a ma élı emberiség kizárólagos birtokának, másrészt a
Föld és a (földi) környezet nem minısíthetı egymás mellé rendelt fogalomnak, mint azt az „és” kötıszó
sejteni engedi (Probáld 2004)
5
A központi Kerettanterv elvesztette monopóliumát. Ma már megfelelı akkreditációs eljárás után bármelyik iskola, szakmai mőhely vállalkozhat saját kerettanterv készítésére.
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Ilyenek:
– a térképismerettel, a térkép használatával összefüggık;
–

az információhordozók használatával összefüggık;

– gyakorlati jellegő feladatmegoldások (adatértelmezés, egyszerő ábrázolási és
számításos feladatok);
–

a kommunikációs képességeket fejlesztı tevékenységek;

–

a saját, szőkebb természeti és társadalmi környezet több szempontú vizsgálata.

A NAT 2003 Ismeretszerzés, tanulás címő fejlesztési feladataiban az 5–12. évfolyamon követelményként jelenik meg a nem hagyományos információhordozók (CD-ROM,
tömegkommunikációs források, internet) kiválasztásának képessége. Követelmény továbbá
a 12. évfolyam végére a „tájékozódás, eligazodás, válogatás különbözı információs anyagokban és ezek győjteményeiben (pl. a világhálón…) témakörök és célok szerint” (NAT
2003). A NAT 2003-ban a korábbiakhoz képest nagyobb súllyal jelennek meg a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos nevelési célok, az információs és kommunikációs kultúra, illetve az ezzel kapcsolatos képességek, továbbá a megismerési készségek fejlesztése, amire a
földrajz tantárgyban különösen sok lehetıség adódik.

2.4. Az új oktatási paradigmák megvalósulásának körülményei
Az oktatás (esetünkben a földrajztanítás) céljainak fókuszába az utóbbi években
azon képességek elsajátítása került, amelyek lehetıvé teszik, hogy az egyén saját adottságainak megfelelıen megtalálja a helyét a társadalomban, sıt hozzá is járuljon annak fejlıdéséhez. Az ehhez szükséges tudás olyan gyorsan változik, hogy az alapoktatás során megtanulhatatlanná válik. Következésképp szükségessé válik a közoktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségének kialakítása, az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning)
elsajátítása. (Reformok az oktatásban 2002–2006) Az élethosszig tartó tanulás képessége
további készségekbıl tevıdik össze. Ezek közé tartozik többek között az idegennyelvtudás, valamint az IKT kompetencia. Az IKT lehetıvé teszi a legfrissebb tudományos
eredmények és az információk gyors elérését, használatával a tanulás felfedezı élménnyé
válik.
„…a személyiség fejlesztésében, a 21. század európai és magyar polgárától elvárható mőveltség megalapozásában rendkívül fontos feladatok várnak a földrajztanításra. Újfajta kihívást jelent a tantárgy oktatói számára a tömegkommunikáció és az
informatika forradalma is. Nyilvánvaló, hogy sem az írott és az elektronikus sajtóban, sem az interneten elérhetı töméntelen információ nem nyújt tudományosan
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megalapozott, hiteles és rendszerezett ismeretanyagot, nem alakít ki koherens világképet. A hírek özönében való eligazodásra, az összefüggések felismerésére, az
információk közötti ésszerő válogatásra, hitelességük mérlegelésére, értelmes befogadásukra a közoktatásnak – nem kis részben a földrajztanításnak – kell képessé
tennie a fiatalokat” (Probáld 2004).
Az IKT kompetencia, ill. az élethosszig tartó tanulás képességének a kialakítása
ugyanakkor új szellemi és fizikai infrastruktúra megteremtését teszi szükségessé, amely
képes kiszolgálni a megváltozó igényeket.
A fentebb leírt „információ-tudás megközelítési paradigmaváltás kihat a tananyagok szerkezetére, az alkalmazandó pedagógiai módszerekre, valamint áttételesen a szükséges fizikai infrastruktúrára is” (Reformok az oktatásban 2002–2006).
A Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium 1997-ben megalkotott fejlesztési programja az iskolák informatikai eszközállományának és hálózatba kapcsolásának kiépítését
tőzte ki célul. A Sulinet-program keretében pedig döntöttek az informatika oktatási célú
felhasználásáról.
Míg ekkor Magyarországon az iskolákban internetezı diákok leginkább csak
„chatelésre”, ill. levelezésre használták az internetet, addig külföldön tömegesen jelentek
meg az online oktatási anyagok, győjtemények, adatbázisok, szakmai oldalak, összefoglaló
néven tudás-repozitóriumok (=tudástárak). Ezek színvonala azonban mindmáig változó.
Az egyszerőbbek csak néhány információt tesznek közzé, egyszerő kommunikációt tesznek lehetıvé felhasználóik számára. Az összetettebb programok az informatikai erıforrásokat felhasználva, iskolákat összekapcsolva, tanárokat, diákokat és szülıket megcélozva
egységesek és országos, sıt nemzetközi hálózattá fejlıdtek. A diák olykor még virtuális
kalandtúrára is indulhat, s ily módon játékosan szerzi meg a szükséges ismereteket, készségeket. A tanár a tananyag-feldolgozások különbözı típusaiból (problémamegoldó és
készségfejlesztı gyakorlatok) válogathat, különbözı győjteményekben kalandozhat, amelyek nem kevés segítséget nyújtanak számára a tanórára való felkészülésben. Ezen oldalakat hazánkban azonban csak azok a tanárok képesek tanulmányozni, akik megfelelı nyelvismerettel rendelkeznek.
Az Oktatási Minisztérium, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a
Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2002-ben meghirdette a Sulinet Expressz
Programot, amelynek két fı célja volt. Az egyik a Sulinet oktatási portál üzemeltetése, a
másik a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) létrehozása. (Az SDT-rıl bıvebben az 5. fejezetben olvashatunk.) „Az SDT az elektronikus iskola szerepét hivatott betölteni, digitális
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tananyagokkal szolgál és összetett tanítási-tanulási folyamat irányítására, ill. megszervezésére éppúgy alkalmas, mint a diákok tudásának folyamatos és átfogó felmérésére”(Reformok az oktatásban 2002–2006).
Ma már a technika fejlıdésének és az Európai Unió (EU) stratégiai céljai megvalósításának köszönhetıen a tudásátadás, illetve az egyéni tanulási folyamat könnyebb elsajátítását lehetıvé tevı eszközök, berendezések is megjelenhetnek a tantermekben. Ilyen eszközök mindenekelıtt: az internetelérést lehetıvé tevı intézmények közötti hálózat, a belsı
hálózat, a tantermi számítógépek, a digitális zsúrkocsik és az interaktív táblák.
Az Európai Tanács6 által elfogadott Az oktatás és képzési rendszerek konkrét jövıbeni célkitőzései címő dokumentum7 19. pontja szerint az információs és kommunikációs
technológiák elérhetıségét biztosítani kell az EU minden tagja számára. Az IKT egyre
nagyobb jelentıségre tesz szert a nyílt tanulási környezetben és a virtuális tanításban is. Az
oktatási rendszerek esetében a gyors fejlıdésre való reagálás képessége játszik fontos szerepet, az egyén esetében pedig a rugalmasság, hogy az IKT készségeit egész életében alkalmazni tudja (EU oktatási célkitőzések 2001).
Az Európai Tanács 2002 márciusi barcelonai ülésén elfogadta a célkitőzések megvalósítására vonatkozó munkaprogramot. Ez biztosítja az oktatás és a képzés közösségi
szintő fejlesztését szolgáló stratégiai referenciakeretet ahhoz, hogy az európai oktatási és
képzési rendszerek 2010-re világszínvonalú referenciává váljanak. A munkaprogram
kulcsfontosságú feladatként kezeli az információs és a kommunikációs technológiákhoz
(IKT) való hozzáférést mindenki számára.
„Minden iskolát megfelelı infrastruktúrával kell ellátni, ami a minıségi oktatás
egyik alapfeltételének számít, s ez integrálná a kapacitást az ICT (szerzı: magyarul
IKT) teljes körő kihasználása érdekében. Ide tartoznak a berendezések, a széles sávú kommunikációt biztosító eszközök (Internet/Intranet) és ezek általános karbantartása. Ezenkívül biztosítani kell az oktatási követelmények széles spektrumát átfogó szolgáltatásokat és azok tartalmát: magas színvonalú digitális oktatási tartalom, oktatási szoftverek, táv- és helyi (virtuális és valódi) szolgáltatások, tutorálás,

6

Európai Tanács az Európai Unió állam és kormányfıinek, valamint az Európai Bizottság elnökének találkozója, az EU csúcsszerve. Nem tévesztendı össze az alábbiak egyikével sem: Európa Tanács, valamint
Európai Unió Tanácsa.
7
Az EU tagállamok hozzájárulásai alapján a Tanács számos közös prioritást határozott meg a jövıre, valamint az oktatási és képzési rendszerektıl elvárt erıfeszítésekre nézve, amennyiben el kívánjuk érni azt a
lisszaboni célt, amely szerint Európának „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válnia, amely több és jobb munkahely, valamint az erısebb társadalmi kohézió révén képes a
fenntartható gazdasági növekedésre”. Magyar nyelven: http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1026
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tanácsadás, megfelelı szintő tanítási és irányítási támogatás” (EU oktatási munkaprogram 2002).
Másik kulcsfontosságú feladatként határozták meg az IKT felhasználását az oktatás
színvonalának az emelésére.
„Olyan gyakorlatokat kell támogatni, ahol az ICT jó hatással van a tanításra és a tanulásra. Erre azért van szükség, hogy az oktatási rendszerekbe olyan tanulóközpontú módszerek épüljenek be, amelyek maximálisan figyelembe veszik a diákok eltérı tanulási stílusait, illetve a különbözı pedagógiai követelményeket. Ebben az öszszefüggésben fontos, hogy a tanárok támogatást kapjanak egyre bıvülı szerepkörük
ellátásához” (EU oktatási munkaprogram 2002).
Hazánkban az utóbbi években az oktatáspolitika elıtérbe helyezte az informatikai
eszközellátottság javítását8. A tananyagok digitális tartalomfejlesztése terén is intenzív
fejlesztés zajlik. Fontos célkitőzés, hogy az IKT-eszközök használata kiterjedjen az oktatás
teljes területére, különös tekintettel a szaktantárgyakra és készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.
„A magyar oktatás infrastrukturális feltételei nem minden mutatóban felelnek meg
a minıségi oktatás által megkövetelt normáknak, az oktatási intézmények fenntartása aránytalanul drága. Hasonló a helyzet a taneszközökkel való ellátottság tekintetében is, ami különösen élesen jelenik meg a kulcsterületnek számító nyelvoktatás
és informatika területén. A tárgyi feltételek javításába való befektetés sok más terület hatékonyságát is növelheti, így például az intézményfenntartás költségei csökkenhetnek az épületek mőszaki fejlesztésével, a nyelvoktatás és az IKT alkalmazására irányuló törekvések hatékonyságát növeli a megfelelı eszközellátottság”
(A magyar Oktatási Minisztérium beszámolója 2005).

8

A reformok megvalósulását az EU a Strukturális Alapok támogatásain keresztül segíti elı. A Humánerıforrás-fejlesztés Operatív Programon belül pedig több hazai intézkedés is támogatja a közoktatás rendszerének korszerősítését.
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3. A SZÁMÍTÓGÉP MINT TANESZKÖZ JELENTİSÉGE
A FÖLDRAJZTANÍTÁSBAN

3.1. Hagyományos és korszerő taneszközök és ezek módszertani értéke
3.1.1. Taneszköztípusok
A „taneszköz, információhordozó, médium, oktatási eszköz, oktatási médium, oktatási segédeszköz, szemléltetıeszköz, tanítási eszköz, tanszer, tanulási forrás: az oktatás
folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítı tárgy vagy elektronikus
úton elıhívható képi vagy hanginformáció” (Tompa 1997).
A meghatározásból kitőnik a taneszközökre jellemzı sokféleség, ami szükségessé
teszi a rendszerezésüket a tanítási–tanulási feladatok optimális megoldása érdekében.
A taneszközök technikatörténeti alapon történı csoportosítása Wilbur Schramm
(1977) nevéhez főzıdik, aki az oktatás eszközeit négy nemzedékbe sorolta. Az elsı nemzedékbe tartoznak azok a tanítási eszközök, amelyek bemutatásához nincs szükség semmilyen segédeszközre, gépre, berendezésre. Ezek vannak jelen legrégebben az oktatásban. Ide
tartoznak a képek, térképek, makettek, földgömbök, modellek, falitáblák, kéziratok, grafikus
ábrázolások. A második nemzedékbe tartoznak azok a taneszközök, amelyek elıállítása,
sokszorosítása gépekkel történt, de még nincs szükség közvetítı eszközökre az információk megjelenítéséhez: tankönyvek, kézikönyvek, elméleti jegyzetek, elıadások szövegei, dokumentációk, feladatgyőjtemények, munkafüzetek, feladatlapok. A harmadik nemzedékbe
az audiovizuális eszközök tartoznak. Ebben az esetben az információk közvetítéséhez mindig gépi berendezésre van szükség. Ide sorolhatók az álló- és mozgóképvetítık, lemezjátszók, a rádió, a hangos pergıfilm, a diaporáma és a televízió. Az elsı három nemzedékbe
tartozó taneszközök fıleg a szemléltetés funkcióit töltik be az oktatás folyamatában. A negyedik nemzedékbe azokat a taneszközöket soroljuk, amelyek már a tanulás irányítását is
képesek ellátni, segítségükkel a tanuló önállóan tud tanulni: oktatógépek, programozott
tankönyvek, nyelvi laboratórium, oktatócsomag. Szőcs Pál a rendszert az ötödik nemzedékkel egészítette ki. Ide tartoznak napjaink legmodernebb eszközei: videorendszerek,
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multivízió, TELETEXT, multimédia-rendszerek, a mikroszámítógépek és az internet szolgáltatásai.9
Az érzékszervekre kifejtett hatás alapján lehetnek auditív (hallószervre ható), vizuális (látószervre ható), audiovizuális (halló- és látószervre ható), taktilis (tapintás útján érzékelhetı) és komplex taneszközök.
A kommunikáció lehetıségei szerint vannak olyan oktatástechnológiai eszközök,
amelyek egyirányú kommunikációt tesznek lehetıvé (nem adaptív eszközök) és többségükben az információ továbbítására szolgálnak. A kétirányú kommunikációt biztosító adaptív
eszközök nemcsak az információ továbbítását teszik lehetıvé, hanem a tanulás eredményeirıl is visszajeleznek.
A pedagógia mai tudományos és köznapi álláspontja szerinti általános taneszközfelosztást a földrajztanításra fókuszálva az 1. ábra mutatja be.
A taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban változatos funkciókat láthatnak el:
motiválás, szemléltetés, ismeretszerzés, gyakorlás, ellenırzés, sıt a tanulás irányítását is
elvégezhetik. A taneszközök használata a pedagógus oktató-nevelı munkáját segítheti,
kiegészítheti, fokozhatja, szimulálhatja, új dimenzióba helyezheti. A taneszközök a tanulót
motiválják és aktivizálják.
A taneszközök értékelésekor (Nádasi 2004) figyelembe kell venni az oktatástechnológiai kutatások eredményeit is, amelyek szerint:
–

az IKT-k speciális információközlési, képességfejlesztési lehetıségekkel rendelkeznek, és sajátos tanulási környezetet igényelnek;

–

az információfeldolgozás eredményessége nagymértékben függ a tananyag tartalmának, szerkezetének és a taneszköz (médium) jellemzıinek összehangoltságától;

–

a médiahasználat eredményessége függ a tanulók egyéni és életkori sajátosságaitól;

–

egyik audiovizuális és elektronikus médiumnak sincs általában kitüntetett szerepe a
hatékony tanítási-tanulási folyamat megvalósulásában;

9

A TBT (Technology Based Teaching) olyan oktatási módszer, technológia, amely a programtervezı és a
felhasználó pedagógus szoros együttmőködése révén ötvözi a hagyományos, nyomtatott információhordozókat a legkorszerőbb technikára épülı anyagokkal, pl.: interaktív CD, videó, számítógép.
A CAI (Computer Aided Instruktion) esetében a számítógép oktatógépként funkcionál, tartalmi és tanulásirányító funkciókat egyaránt tárol, ugyanakkor többféle didaktikai feladat megoldásában segítheti a tanárt.
Az utóbbi években végbement szemléletmódváltás következtében – amely szerint a tanórán a tanuló van a
középpontban – kialakult a CBL (Computer Aided Learning), a CBT (Computer Based Training), a számítógépre alapozott ismeretelsajátítás, amelynek során interaktív, dialogikus formában, képszerően, többoldalú
megjelenítést (grafika, animáció, mozgókép, adatbázis) felhasználva történik az ismeretek elsajátítása (Forgó–Hauser–Kis-Tóth 2001. 66. o.).
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–

A médiumkiválasztás10 és a tanulási folyamat tervezése a tanártól függ, ezért az
eredményesség szempontjából ez kardinális pont.

Hagyományos 3D
és szemléltetı- és
kísérleti eszközök
Tanári demonstrációs
és tanulói eszközök
Földgömb
Domborított falitérkép

Nyomtatott ismerethordozók
Tanári
segédletek

Tanulói
segédletek

Faliképek

Applikációs eszközök
Kísérleti eszközök
Győjtemények

Auditív:
– hanglemez
– hangkazetta

Oktatástechnikai
eszközök

– DVD-lemez
Poszterek

– rádió

– Filmvetítı

Vázlatok

Vizuális:

– Televízió

– diakép

– LCD-kivetítı

– írásvetítı

– Projektor

– transzparens

– Videólejátszó

– síkmodell

– DVD-lejátszó

– némafilm

– Oktatógép

– kép

– Sokszorosító
eszközök

Falitérképek

Ábrák, rajzok
Atlaszok
Lexikonok
Földrajzi ismeretterjesztı
szakkönyvek és folyóiratok

– CD-lemez

Audiovizuális:
Tanári kézikönyvek
Módszertani
segédkönyvek

Tankönyvek
Munkafüzet

– PPt bemutató
Feladatlapok
Munkalapok

Szakkönyvek

– hangosított
diasorozat

Elektronikus/
digitális
médiumok

Komplex
médiarendszerek

– Lemezjátszó,
magnó, CDlejátszó, rádió
– Episzkóp,
epidiaszkóp,
diavetítı, dianézı, írásvetítı

Modellek
Makettek

Audiovizuális
információhordozók

– Számítógép

Oktató CD- és
DVD-ROM
E-book
E-feladatlap

Interaktív
multimédiaoktatócsomag

Online adatbázis

e-learning
kurzus

Szimuláció
Multimédiás
PowerPoint

– hangosfilm
– videoprogram
Számítógépes:

Bibliográfiák
Taneszközjegyzék

Feladatgyőjtemények

– hipertext
– multimédia
– virtuális
valóság

1. ábra: A földrajztanításban használható taneszközök

A pedagógiai értékelés területei sokrétőek: az értékelés az oktatási rendszerek, a
tanterv, a programok és a projektek, az oktatási anyagok és a taneszközök, az iskola és
alapvetıen a tanulók teljesítménye alapján, objektív és szubjektív kritériumok szerint történik.
A taneszköz-értékelési, -minısítési probléma Nádasi (2004) szerint viszonylag triviális; alap-, keret, helyi tantervek és pedagógiai programok készültek és készülnek. Ezekhez illeszkedıen számos új, ajánlott vagy szabadon válaszható tankönyv, demonstrációs és
kísérleti, audiovizuális és elektronikus tanszer, CD-ROM és hálózati multimédia, oktató10

A médiumkiválasztás (bıvebben lásd a 4. fejezetben) és az értékelés az új, elektronikus és komplex
taneszközök esetében azért kap nagyobb jelentıséget, mert a tanulásirányítási funkció idılegesen nem a
tanár, hanem a program, ill. a tanuló kompetenciája (Nádasi 2004).
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csomag, komplex digitális tananyag, programcsomag, kurzus jelenik meg az oktatómédiapiacon. Az alapkérdés az, hogy jobban tudunk-e tanítani, ha ezeket az anyagokat, eszközöket használjuk, és egyáltalán: egy-egy új médiumot, taneszközt milyen kritériumok alapján, hogyan értékeljünk.
„A taneszközök értékelésének speciális kulcsfogalmai a következık: médiakiválasztás, szakértıi véleményezés, bírálat, tesztelés, formatív és szummatív értékelés, fejlesztı kipróbálás, beválás- és hatékonyságvizsgálat” (Nádasi 2004).
3.1.2. Új igények a földrajz taneszközellátásában: digitális taneszközök –
multimédiás programok
Az oktatási miniszter 23/2004. (VIII. 27.) sz. OM rendelete elıször foglalkozik a
nem papír alapú taneszközökkel, az audiovizuális és az elektronikus információhordozókkal, valamint egyéb online digitális tananyagokkal.
A klasszikus demonstrációs és audiovizuális szemléltetı taneszközök használata a
tanítás-tanulás folyamatában viszonylag egyszerő, mert alkalmazását a tanár irányítja.
Amikor a hagyományos audiovizuális szemléltetést alkalmazzuk, különbözı lejátszókészülékre van szükségünk, hogy a többféle információhordozót meg tudjuk jeleníteni. A
hagyományos médiumok kombinálása körülményes, nehezen kivitelezhetı.
A digitális taneszközök – multimédiás programok – nagyon sok segítséget nyújtanak a földrajztanárnak abból a szempontból is, hogy alkalmazásával nem kell minden
egyes szemléltetıeszközt bevinni a tanterembe. A számítógéphez csatlakoztatott projektor
segítségével a tanulók kivetítve láthatják az elıkészített szemléltetıanyagot.
Sok iskolában kevés falitérkép áll rendelkezésre, és ezek is többségükben a Föld, illetve a kontinensek domborzatát, Magyarország domborzatát és közigazgatását ábrázolják.
A számítógép segítségével kiküszöbölhetjük ezt a hiányt: olyan tematikus térképeket is
bemutathatunk a tanulóknak, amelyek az egyes kontinensek, országok éghajlatát, állat- és
növényvilágát, ásványkincseit, mezıgazdaságát, iparát ábrázolják (Pajtókné 2005).
Az interaktív multimédiás programok helyettesítik az applikációs táblát. A táblai
rajzot felválthatják azok a rajzok, amelyeket a különbözı grafikai programokban lehet elkészíteni (Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw). Az ilyen rajzoknak a legnagyobb elınyük,
hogy sokkal igényesebbek, és bármikor újra bemutathatók, a tanárnak nem kell újra lerajzolni. A tellúriumot és a földgömböt lehet helyettesíteni a csillagászati alapismeretek oktatását segítı CD-ROM-mal vagy akár az internet segítségével.
A számítógép alkalmazásával sokkal egyszerőbb a hangfelvételek és a mozgóképek
bemutatása. Ehhez szükség van azonban arra, hogy a felvételek elektronikus formában
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álljanak rendelkezésre. A szkenner segítségével képeket, diapozitíveket digitalizálhatunk,
ezzel alkalmassá válnak a számítógépes bemutatásra. Elınye, hogy az iskolában meglevı
központi diacsomagokat is fel lehet használni a továbbiakban, valamint a tanár által készített fényképek is egyszerően bemutathatók.
A tanulás eredményérıl visszajelzést adó (interaktív), önálló tanulást segítı információhordozó taneszközök leggyakoribb képviselıi oktatógépekkel vagy számítógéppel
mőködtetett programok11, CD-ROM formájában vagy a hálózaton elérhetı digitális tananyagok, multimédia oktatórendszerek – komplex taneszközök.

3.2. Komplex taneszközrendszerek mint az operatív tudás fejlesztésének
eszközei a földrajztanításban
3.2.1. Az interaktív multimédia (IMM)
„A multimédia12 (lat. ’többszörös közvetítık’) 1. Eredetileg a több érzékszervi csatornára ható információhordozók győjtıneve. 2. A multimédia a technikai médiumok (információk és -közvetítık) rendszerbe állított, a tananyagot tartalmazó együttese, amely a
tanár és a tanulók számára egyaránt használható. (A rádióviziós oktatóprogram, hangosított diasorozat, az oktatócsomag lényegében multimédia-rendszer.) 3. A programozott oktatás elveit megvalósító egyéni tanulási rendszerek, a számítógépes oktatás különféle módozatai a többcsatornás információközlés mellett az interaktív szabályozott tanulástechnikai és metodikai lehetıségét is megteremtették. Ennek alapja a multimédiás oktatóprogram, amely a kötött (iskolai és tanfolyamrendszerő), valamint a távoktatási rendszerben
egyaránt használható, s többnyire a hagyományos (nyomtatott), az elektronikus (video- és
számítógépes) és a telekommunikációs (RTV, adatátviteli hálózati) rendszerek kombinációi (Nádasi 1997).
A különbözı adatok feldolgozása, tárolása, megjelenítése a digitális technikák felhasználásán alapul. Az információkat a háttértár, a CD-ROM, ill. a hálózati kapcsolat
nyújtja. Az eltérı típusú médiumok egyidejő, valamint egymást követı használata egységes megjelenítı felületen történik, amely lehet a számítógép képernyıje, LCD-kivetítı

11

Az új oktatóprogram megtestesítıje az oktatócsomag, multimédiacsomag, educational package;
instructional package; learning package; multimedia package: különféle taneszközök (pl. audiovizuális,
nyomtatott, elektronikus, multimédia stb.) rendszere, amely pontosan meghatározott tanulási célok elérését
segíti meghatározott tananyagon keresztül, strukturált tematika alapján, a teljesítményértékelés és önértékelés
lehetıségeit is biztosítva. Az oktatócsomag olyan eszközegyüttes, amely kiegészül a tanulási célok rendszerével, teljesítménymérı eszközökkel (tesztekkel, gyakorlati feladatokkal stb.), tanári vagy tanulói felhasználási útmutatóval aszerint, hogy csoportos (pl. tanórai) vagy egyéni feldolgozásra tervezték (Tompa 1997).
12
Multi (lat.): sok, többszörös, Médium (lat.): közeg, közvetítı elem. Többes számban: Média.
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vagy projektor által kivetített képernyı. A hanganyagok a hangszórón vagy fülhallgatón
keresztül jutnak el a felhasználóhoz. A multimédia-rendszerek tartalmi szerkezete általában
elágazó felépítéső, a felhasználónak nagyobb szabadságot biztosító hipermédia13 struktúra.
A multimédiát alkalmazó oktatás során a felhasználó interaktív kapcsolatban van a
teljes rendszerrel, amelynek használata során képes befolyásolni annak mőködését, hatásokat válthat ki, és felidézhet már korábban megismert információkat. Az interaktív multimédia (IMM) a médiumok többféle megjelenési formája és a tanuló közötti interaktív (párbeszédes) összeköttetést jelenti, amely a számítógép (ki- és bemeneti eszközei) közvetítésével lehetséges. A tananyag-feldolgozáshoz olyan eszközpark, korszerő szoftverek, információhordozók együttese szükséges, amelyek rendszerbe illeszthetıek, ill. olyan munkahelyek kialakítására van szükség, ahol rendelkezésre áll az internethez kapcsolt, CDROM-mal, hangkártyával felszerelt multimédia-számítógép, ily módon lehetséges a távoktatási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele is (Forgó–Hauser–Kis-Tóth 2001).
A tananyag használatának különbözı módjai lehetségesek. Az offline14 tananyagokat valamilyen hagyományos hordozón terjesztik (CD-ROM vagy korábban letöltött anyagok). Az ilyen tananyagokhoz nem szükséges hálózati kapcsolat, de megfelelı hardver- és
szoftvereszközök igen. Az online15 tananyagokat a tanár és a tanuló a hálózaton keresztül
használja. Ez azért is elınyös, mert a tananyagok frissítése automatikus, a felhasználó
mindig a legfrissebb adatokhoz fér hozzá.
A multimédia új és hatékony információterjesztési módot tesz lehetıvé, s új lehetıségeket teremt a tanulási környezet kialakításában. Ezek a programok elvárják a tanulók
aktivitását, a tanulási folyamat irányítását, szabályozását és folyamatos kontrollját. Az
oktatási célokra történı felhasználásának alapja, hogy az oktatást a tanulás oldaláról vizsgálja. Ezek szerint a feldolgozandó tananyagot célszerő kis egységekre bontani. Gondoskodjunk a tanulók aktív közremőködésérıl, biztosítsunk lehetıséget a tevékenység ellenırzésére, támogassuk az egyéni tanulást, igazodjunk a tanuló egyéni tempójához! A tanulót
vezessük végig az elsajátítandó tananyagban, tudásszintjének megfelelı példákat és feladatokat adjunk számára, valamint teszteljük lépésrıl-lépésre, hogy megértette-e a tananyagot!

13

Hipermédia: Az információ megjelenhet szövegként, grafikaként, hangként, animációként, videóként
stb., valamint ezek tetszıleges kombinációjaként. A hipermédia, másként a multimédia-módszerrel elkészített
anyag olyan szervezése, amely elısegíti a gyors tanulást annak révén, hogy az információt logikai sorrendben
is követhetıvé teszi. A sorrendet az adott logikai séma alapján az olvasó dönti el (Forgó–Hauser–Kis-Tóth
2001. 375. o.).
14
Offline: kapcsolat nélküli; számítógéptıl vagy hálózattól független üzemmód.
15
Online: kapcsolatban lévı; folyamatosan elérhetı, hálózati tevékenységet folytató.
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A multimédia-programok több médiumot integrálnak, egy idıben több érzékszervre
hatnak, a tartalom megjelenítése érdekes, esztétikus, ezért motiváló, s az eddigieknél hatékonyabb szemléltetési lehetıséget biztosít a pedagógus számára.
A multimédia-rendszerek alkalmazása elınyös, mert hipertextes16 keresırendszert
használnak, megszőnnek a tantárgyak közötti éles határok, az egyéni tanulás támogatásával növelik a kreativitást, biztosítják az aktív tanulási folyamatot egyénileg és csoportosan
egyaránt. A tudás jellege is megváltozik: transzdiszciplinárissá és gyakorlatiassá válik.
Információs eszközként (taneszközként) történı alkalmazása annál is inkább idıszerő, mivel a fiatalok fogékonyabbak az új iránt. Számukra vonzóvá tenni a közvetítendı
ismeretanyagot – a hatékonyság érdekében – csak úgy lehet, ha figyelmüket az iskola a
megszokott impulzusok és belsıvé vált igények szerint köti le.
Különösen érvényes ez a természettudományokra ezen belül a földrajztanításra,
amely a tanulók közvetlen tapasztalatszerzésére, önálló megfigyeléseire alapoz. Az egyre
bıvülı ismeretek elmélyült gyakorlására a mai oktatási rendszer még nem ad kellı lehetıséget (tér, idı, egyéb); ugyanakkor a tankönyvek nem is mindig tudnak lépést tartani a tudományos eredmények gyarapodásával. Ennek az a következménye, hogy az újabb és
újabb oldalakkal kiegészülı tankönyvek anyagát nincs idı megtanítani; az aktív tudomány
és az iskola közvetítette ismeretek között szakadék keletkezik. Ha a diákok nem találják
vonzónak az iskolai tanórákat, csökken az érdeklıdésük a tudomány iránt is. Mindez érvényesülhet a földrajz tanításában is, és érzékenyen érintheti a földtudományok közvetítése
iránt elkötelezett pedagógusokat (Pajtókné 2005).
Kísérletek igazolják, hogy a multimédiát felhasználó oktatás, tanulás során az ismeretek elsajátítása lényegesen javulhat, miközben a tanulásra fordított idı jelentısen csökkenhet. A hagyományos tanulás során a tanár kénytelen tempóját az átlagos tanulóhoz igazítani, így a jobb tanulók unatkoznak, a gyengébbek pedig lemaradnak. A számítógépes
oktatással elérhetı, hogy a tanuló az elsajátítandó anyagban saját képességeihez mérten
haladjon (Horváth 1999).
Mindez növeli a tanárok felelısségét is. Meg kell ismerkedniük a számítógép használatával, az internet adta lehetıségekkel, hogy oktató-nevelı munkájukat a mai kor szintjén tudják ellátni (Kleininger 2005).

16

Hipertext: Olyan információszervezési módszer, amely logikai kapcsolatokat rendel a szövegrészek
közé (Informatikai fogalmak kisszótára 2001).
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3.2.2. Prezentációs programok
A számítógép és megfelelı számítógépes program segítségével elıre elkészített
prezentációk mutathatók be. A prezentáció vizuális és hanganyagot is tartalmazhat; a bemutató során a két csatorna szinkronban mőködik. Ötvözi a tábla, a dia, a demonstrációs
tábla, az írásvetítı és a videó elınyeit. Olyan egyéb lehetıségeket biztosít, amelyeket fizikai korlátaik miatt a fent említett eszközök nem tudnának szolgáltatni. Az anyag fejlesztése
egyszerő és olcsó, könnyen módosítható és továbbfejleszthetı. Ha a számítógépes bemutatót osztályteremben alkalmazzuk, szükségünk van egy olyan eszközre, amely nagyobb méretben jeleníti meg a bemutatót. Ilyen eszközök az LCD-kivetítı és a projektor.
A prezentációk széles körben elterjedtek, mert egyszerően kezelhetıek. A hagyományos diabemutatókkal szemben a számítógépes prezentációs programok számos többletszolgáltatást nyújtanak. Az elkészített bemutatók tárolhatók, módosíthatók, késıbb is felhasználhatók. A dián levı szövegek, ábrák megjelenítése idızíthetı. A bemutatókat könynyen ki lehet nyomtatni. Lehetıség van animációs effektusokra, hangokat rendelhetünk
álló- és mozgóképekhez, elágazásokat tehetünk a prezentációba. A lineáris prezentációk
mellett az interaktív, multimédia-elemeket magukba foglaló bemutatók a szemléltetésen
túlmenıen alkalmasak egyéni tanulásra is, mivel a tanuló szabadon barangolhat az információk között. Legismertebb prezentációs program a Microsoft PowerPoint (PPt). A Microsoft Office XP PowerPoint nevő programjával igényes bemutatók készíthetıek17.
A

földrajztanításhoz

használható

bemutatókat

találunk

a

FÖLDRAJZ

nEtSZKÖZKÉSZLET/ PPt-bemutatók oldalán, amelyrıl bıvebben a 6. fejezetben olvashatunk. A PPt-bemutatók fent említett funkcióit és elınyeit illusztrálja A magmatizmus és a
vulkanizmus földrajzi jelenségei18 címő, saját készítéső bemutató.

17

A program nemcsak lineáris, hanem elágazásos formában is elkészíthetı. Multimédiás effektusok is alkalmazhatók. Szolgáltatásai lehetıvé teszik az animáció közös kezelését, akciógombok alkalmazását, hangrögzítést, háttérzene alkalmazását, CD-lemez lejátszását, helyesírás-ellenırzést, vírusvédelmet. A korábbi
verziókhoz képest sok újdonságot tartogat még a felhasználók számára.
18
Letölthetı a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET PPt-bemutatók oldaláról:.
(http://netszkozkeszlet.ektf.hu/html_files/powerpoint/powerpoint.html)
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2. ábra: A magmatizmus és a vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Névjegy

A bemutató bejelentkezı képe a fı címet tartalmazza: A magmatizmus és a
vulkanizmus földrajzi jelenségei. A következı kép a névjegy (2. ábra), majd a súgókép (3.
ábra), amelyben a prezentációban történı mozgási lehetıségeket, a navigációt tanulhatjuk
meg.

3. ábra: A magmatizmus és a vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Súgó

A harmadik dia a fımenüt (4. ábra) tartalmazza. Ebben a fejezetek felsorolását és
az azokra jellemzı ikonokat találjuk akcióbeállítással ellátva, ami azt jelenti, hogy az ikonra vagy a fejezetcímre kattintva továbbléphetünk az egyes fejezetekre.
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4. ábra: A magmatizmus és a vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Fımenü

A magmatizmus és a vulkanizmus földrajzi jelenségei tananyag (bemutató) öt fı fejezetbıl áll. Az elsı a Lemeztektonika címő fejezet, amelyben képet kapunk a Föld belsı
szerkezetérıl, a Föld belsejében lejátszódó fizikai folyamatokról. Az ebben bemutatott
anyagok (ábrák, képek, animációk) adnak magyarázatot a magmatizmus és a vulkanizmus
folyamatának kialakulására. A második fejezet a mélységi magmatizmus (plutonizmus)
folyamatait mutatja be interaktív ábrák segítségével. A harmadik a felszíni vulkanizmus
morfológiájáról és anyagprodukciójáról ad tájékoztatást, amelyben többek között fotókat,
videokilpeket is láthatunk híres vulkánokról és azok kitöréseirıl. A negyedik, egyszersmind a legterjedelmesebb fejezet a vulkanizmus kontinensenkénti földrajzi elterjedését
ábrázolja (5. ábra). A kontinensekre tovább lépve az adott földrészen található vulkánokról
láthatunk képeket.
Az ötödik fejezet (Kislexikon) két fı része az Érdekességek és a Szószedet címő
rész. Ez utóbbi csaknem száz – magmatizmussal és vulkanizmussal kapcsolatos – fogalom
magyarázatát tartalmazza kereszthivatkozásokkal tarkítva. A szószedetben nemcsak a bemutatóban használt fogalmakra találunk magyarázatot, hanem a magmatizmus és a
vulkanizmus témakörében használatos összes fogalomra. Így ez a rész önmagában is alkalmas tanulásra. A bemutató 233 diából áll.
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5. ábra: PPt.-bemutató: A vulkanizmus földrajzi elterjedése

A bemutató tervezése és készítése során arra törekedtem, hogy pedagógiai, pszichológiai és ergonómiai szempontokat figyelembe véve olyan tananyagot készítsek, amely
alkalmas szemléltetésre és egyéni (interaktív) tanulásra is. Továbbá a tananyag tegyen eleget a földrajztudomány követelményeinek és a könnyen tanulhatóság kritériumának. Az
ergonómiai szempontoknak megfelelıen a tanuló könnyen tájékozódjon a programban
(logikus szerkezet, érthetı fımenü), lapozgathasson az oldalak között (egyszerően és könynyen kezelhetı navigációs felületek). Az anyag szerkezete elágazó, tehát az egyes fejezetek végén vissza kell térni a fımenühöz, amelybıl tetszés szerint lehet választani a fejezetek közül. A prezentációban egyébként hiperhivatkozások19 is könnyítik az eligazodást.
Tervezési alapelvem az volt, hogy minden képernyı érthetı és oktatási szempontból hatékony legyen. Feleljen meg a különbözı tanulási stílusoknak. Kiállításában egyedi megjelenéső és motiváló legyen!
3.2.3. Interaktív digitális tábla
Az interaktív digitális tábla olyan – nevébıl is következıen teljes interaktivitással
bíró – oktatási eszköz, amely egyesíti a számítógépet és a projektort, és ezt egy olyan táblával bıvíti, amelynek segítségével a táblára írt szövegek, rajzok, ábrák elmenthetık, viszszajátszhatók, kinyomtathatók, e-mailben továbbíthatók (6. ábra).

19

Hiperhivatkozás: hipertext, hiperlink, hot link: olyan szövegrészlet vagy kép, amelyre rákattintva másik dokumentumra vagy szövegrészre lehet ugrani (Informatikai fogalmak kisszótára 2001).
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A számítógép monitorát, billentyőzetét, az egeret és a vetítıvásznat is egyetlen egységbe foglalja, s így a számítógép közvetlenül a tábla érintésérzékeny felületérıl vezérelhetı.
Az interaktív digitális táblák tanórai használatának számos elınye van (Reformok
az oktatásban 2003 alapján):
–

A tanórák anyaga elıre elkészíthetı és újra felhasználható. Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a korábbi táblaképeket.

–

A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthetı, akár a tanítási folyamat alatt is.

–

Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelı megjelenítését teszik lehetıvé a
tananyagnak, amely segít a figyelem felkeltésében, fenntartásában.

– Növeli a tanulók aktivitását.
–

A táblaképek elmenthetık, a hallgatóság számára sokszorosíthatók. Így a tanulók
nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mondanivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük, hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában
is.

–

Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos oktatásban használt táblák elınyeit. (vaktérképes háttér egyetlen táblán).

–

Az eszköz támogatja az IKT-készségek elsajátítását.

6. ábra: Interaktív digitális tábla
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3.2.4. Multimédia CD-ROM- és DVD-ROM-taneszközök
A multimédia-programok megjeleníthetnek adatokat, szövegeket, képeket, grafikákat, mozgófilmet, animációkat, hangfájlokat játszhatnak le. Ezek nagymérető fájlok, amelyek tárolását, továbbítását és – megfelelı számítógép segítségével – megjelenítését az
oktatási gyakorlatban terjedı mágneses adattárolók: CD-ROM-ok, CD-I-k, DVD-ROM-ok
teszik lehetıvé. A CD-ROM-ot (Compact Disc Read Only Memory) nagymennyiségő adat
(650 MBájt) tárolására fejlesztették ki. Az információt a gyártás során írják a lemezre, a
felhasználó már nem tud rá írni, ami a nevében is kifejezésre jut (csak olvasható memória).
A CD-I (Compact Disc Interactíve) – Interaktív CD annyiban különbözik a CD-ROM-tól,
hogy a lemezt speciális (CD-I) készülékkel lehet lejátszani, ami az interaktivitást biztosítja.
A DVD (Digital Video Disc) a mozgókép digitalizálására kifejlesztett rendszer. A lemezen
8,5 GBájt adatot lehet tárolni. A DVD-lejátszókat úgy tervezték, hogy hagyományos CD-k
lejátszására is alkalmasak legyenek.
A multimédia-CD sokoldalú módszertani alkalmazásának csupán a szaktanár kreativitása, igényessége, fantáziája, szándéka szab határt, mivel töméntelen mennyiségő, ám
változó minıségő anyag áll a földrajztanárok rendelkezésére.
„2002. tavaszán az ISZE20 az OM megbízásából 60 pedagógus bevonásával
egyedülálló szakmai anyagot készített. A kerettanterv minden tantárgyához, altéma
szintig lebontva hozzárendelte az IKT alkalmazási lehetıségeit, megnevezve a
szükséges hardver- és szoftvereszközöket, az óratípust, a tanítási módszereket, az
idıigényt. Ezt az anyagot egészíti ki az OKI Program- és Tantervfejlesztési Központja által készített annotált multimédia-győjtemény, amely mintegy „útikalauzként” segíti az eligazodást a hazai CD-ROM-ok birodalmában.
A magyar CD-ROM-kiadók és -fejlesztık teljes listája, címmel, telefonszámmal megtalálható a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ honlapján: http://www.neumann-haz.hu/diszkog/fejleszt.htm” (Kırösné 2002 ).
Áttanulmányozva az OKI Program- és Tantervfejlesztési Központja által készített
annotált multimédia-győjteményt, a földrajz, sajnos, nem szerepel külön tantárgyként. A
természetismeret és biológia tantárgyakkal közös csoportot alkotva csupán hét CD-ROMot kínál az érdeklıdıknek (http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=informatika-Korosnemultimedia).

20

ISZE – Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete.
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A Neumann-ház21 1992 óta győjti a Magyarországon kiadott CD-ROM-ok adatait.
A 2006. november 27-iki (utoljára frissített) adatok szerint ötvenöt, a földrajztanításban
használható CD-ROM-ot találtam. Ezek kigyőjtéséhez több ezer kiadványt kellett átnézni,
amely meglehetısen idıigényes feladatnak bizonyult, ugyanis az összegyőjtött anyagok
nem témák vagy tantárgyak esetleg tudományágak szerint vannak csoportosítva, hanem
ábécé-sorrendben. Konkrét kiadvány keresésére viszont kiválóan alkalmas a győjtemény.
A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET (Bıvebben lásd a 6. fejezetben) Multimédiás
CD-k oldalán szakmai szempontok alapján összeválogatott, a földrajztanításban használható CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok kollekcióját és kiadók földrajztanításra fókuszált CDROM-adatbázisait találjuk. Ez utóbbiak közül kifejezetten az oktatáshoz kínál oktatóprogramokat a MIKROSULI Oktatásszervezési Stúdió, amelynek termékeit a HUNDIDAC22
többször is díjjal jutalmazta. Céljuk, hogy segítsék a számítástechnika integrációját a különbözı tantárgyakba és a számítógépnek mint eszköznek a használatát a tanórán, minden
iskolatípusban. Programjaik nagyszerően illeszkednek a kerettantervek követelményeihez.
A földrajz tanításához jelenleg hat kiváló CD-ROM-ot kínálnak az 5–12. osztályok részére.
Ezek közül egy az Interaktív földrajz 5–6 multimédiás CD, amelynek a kezelése nem igényel különösebb számítástechnikai tudást. A képes menürendszer
használata lehetıvé teszi a programban való barangolást. Fıbb témakörei: Idıjárás
és éghajlat; Tájékozódás a térképen és a természetben; Folyóvizek és tavak világa;
A földfelszín változásai; A Föld egy bolygó; A Föld éghajlata; összesen 50 tanítási
egység teljes feldolgozását tartalmazza. Minden témához tartozik egy színes képekkel illusztrált elektronikus könyv, ez tartalmi információkat nyújt a gyerekek számára. A menüpontokhoz egy-egy diavetítés tartozik, az anyag megértését segítı
képekkel. A legtöbb témához rövid természetfilm is kapcsolódik a zenés mozgókép
lehetıségeivel. S végül 50 feladatsor segítségével az elsajátított ismeretek válnak
ellenırizhetıvé. A pedagógusok munkájához segítséget nyújt a témánkénti óravázlat, ami egyfajta javaslatot ad a feldolgozás menetére. A CD nagyon jól használható
tanítási órákon, valamint otthoni tanulásra egyaránt. Tanít, láttat, gondolkodtat, szórakoztat. Használata egyaránt élmény a gyerekek és a pedagógusok számára.

21

Neumann-ház: Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár
Igazgatóság.
22
HUNDIDAC: Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetsége.
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Természetföldrajzi témákhoz, ill. a kontinensek földrajzához kínál – a kerettantervek követelményeinek megfelelı – oktatócsomagokat videófilm, DVD és a hozzájuk tartozó tanári óravezetı könyv (CD) formájában a STUDY Guard Bt. – Oktató-Videofilmkiadó.
A tanári óravezetıi CD-ROM instrukciókkal látja el a tanárokat az oktatófilmek
használatával kapcsolatban. Információkat kaphatunk arról, hogyan illeszthetı a
program a tanórák anyagához, s útmutatót ad szervezési és irányítási teendıket illetıen is. Az Elıkészületek a film megtekintéséhez címő rész javaslatokat és stratégiákat kínál ahhoz, hogyan lehet a tanulókat a film megtekintése elıtt kellıképpen motiválni, nyelvileg felkészíteni, összpontosításukat fejleszteni. A program megtekintése után címő fejezet javaslatokat tesz a témával kapcsolatos további tevékenységekre, valamint válogatást kínál könnyen felhasználható értékelési módszerekbıl és
olyan tevékenységi formákból, amelyek hozzájárulnak a téma elmélyültebb tárgyalásához, és összeköttetéseket teremt a tanterv egyéb témaköreihez is.
A földrajztanár szakmódszertani munkáját segíti a FÖLDÖNJÁRÓ Módszertani
segédanyag, DVD-ROM, a földrajztanítás módszertani kézikönyvének kétrészes melléklete, amely elsısorban az általános és középiskolai tanárképzés igényeinek kiszolgálására
készült, de haszonnal forgathatják a gyakorló földrajztanárok is.
A taneszköz-piacon kapható, a földrajztanárok számára kínált oktató szoftverek –
multimédiás CD-ROM-ok – minısége és használhatósága az oktatási folyamatban eltérı.
Értékelésükrıl számos kitőnı hazai tanulmányban olvashatunk (Kárpáti–Varga 1999;
Forgó 1999; Kárpáti 2000). Az oktatási szoftverek magyar iskolai alkalmazásáról 1998ban Kárpáti Andrea és Varga Kornél végzett online kérdıíves felmérést. A taneszközöket
az alábbi szempontok szerint értékelték (0–5-ig vagy 0–2-ig terjedı pontszámmal):
–

Tartalom: a taneszköz tartalma megfelel-e az adott szaktudomány elveinek és ismereteinek;

–

Pedagógiai használhatóság: mennyire alkalmas az adott tantárgy tantervének megfelelı tanórai felhasználásra;

–

Tapasztalat: kipróbálták-e és használják-e a taneszközt;

–

Telepítési útmutató: van-e, milyen minıségő;

–

Felhasználási útmutató: van-e, milyen minıségő;

–

Pedagógiai útmutató: van-e, milyen minıségő;
A minıséget a fenti értékek összegébıl képzett változó adta meg.
A német SODIS szoftverértékelı központ évente 7–8000 új oktatási szoftvert érté-

kel. Összetett szempontrendszer (felépítés, a keresırendszer, a multimédia megoldások
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relevanciája stb.) alapján történı értékelésük megkönnyíti a pedagógusok taneszközválasztását (bıvebben lásd Kárpáti 2000).
3.2.5. Világháló – internetes portálok – fontosabb földrajzos internetes
oldalak – interaktív szoftverek
Az önálló tanulást segítı információhordozó taneszközök közül a legsokoldalúbb
lehetıségeket a világháló23 kínálja. Használata során távoli gépeken tárolt szöveges, képi,
hang- és egyéb médiát tartalmazó dokumentumokat tölthetünk le a saját gépünkre. A web
hipermédiás dokumentumai hiperhivatkozások segítségével összeköttetésben állnak, hivatkoznak egymásra. A hivatkozások segítségével a felhasználó egyszerően hozzájuthat olyan
dokumentumokhoz, amelyek címét, pontos helyét nem ismeri. A világháló nem csupán
információforrásként, hanem kommunikációs csatorna- és kapcsolatrendszer kialakítását
és mőködtetését lehetıvé eszközként is mőködik. Az információszerzésen és kapcsolatteremtésen túl lehetıség van az információ prezentálására, másokkal való megosztására is.
Fejlıdése olyannyira dinamikus, hogy napjainkra sok felhasználó az internet összes
egyéb szolgáltatását a web segítségével veszi igénybe. A WWW kliens – szerver24 alapú
szolgáltatás, amely a szerver oldalon levı webszerver és a kliens oldalon mőködı böngészı kommunikációján alapszik. Ilyen böngészı a Microsoft Internet Explorer és a Mozzilla
Firefox. A böngészık sok szolgáltatása közül egyik legfontosabb az információkeresés. A
világhálón fellelhetı információmennyiség kiaknázhatatlan. Az információkhoz való hozzáférést keresıprogramok teszik lehetıvé. A keresıprogramok közül legismertebbek a
Google (http://www.google.com) és az AltaVista (http://www.altavista.com). Nemzeti keresıprogramunk az Altavizsla (http://altavizsla.hu).
A keresıprogramokon kívül az információhoz való szisztematikus hozzáférést teszik lehetıvé a portálok, amelyek olyan weboldalak, melyeket konkrét felhasználói kör
számára fejlesztettek ki. A portál egy földrajzi, gazdasági, társadalmi, kulturális témakör,
terület híreit összefoglaló webhely. Általában tartalmazza az adott terület aktuális híreit, a
kapcsolódó oldalakra mutató hivatkozásokat, napi információkat, keresési, levelezési lehetıségeket stb. Magyar és külföldi földrajzos portálokat érhetünk el a FÖLDRAJZ
23
Világháló: Világ Mérető Szövedék (WWW = World Wide Web, röviden: web). A köznapi szóhasználatban helytelenül az internet szinonimájaként is kezelik. Az internet tágabb fogalom (Több tízezer lokális és
nagyvárosi hálózat gerinchálózatokkal összekapcsolt rendszere. A hálózatok hálózata!), végtelen sokféle
típusú alkalmazás (e-mail, messenger, Ftp stb.) kommunikációját teszi lehetıvé. A WWW egy az internet
lehetıségeit használó szolgáltatások közül. Nem helyes, ha az interneten megvalósított szolgáltatást magával
az internettel azonosítjuk. A Wold Wide Web interneten megvalósított hipermédiás adatszolgáltatás. A
weben elérhetı hipermédiákat weblapoknak nevezzük.
24
Szerver: kiszolgáló. Központi adatokat tároló, valamint osztott erıforrásokat kezelı központi kiszolgáló gép.
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nEtSZKÖZKÉSZLET, Földrajzos internetes oldalak-on (Bıvebben lásd a 6.1. fejezetben).
Gazdag tartalommal bíró portál a maginfo.hu földrajz portál (http://maginfo.hu/index.htm), a
Földrajz

linkcenter.hu

(http://www.foldrajz.linkcenter.hu/),

valamint

a

földrajz.lap.hu

(http://www.foldrajz.lap.hu/).

Az aktuális szakmai információk elérésének eszközei az elektronikus formában
megjelenı, földrajzi témájú szakfolyóiratok. Szükséges, hogy a tanár nyomon kövesse az
aktuális földrajzi eseményeket, tájékozott legyen a környezete, ill. a világ természeti és
társadalmi folyamatainak idıszerő változásairól. A nyomtatott és elektronikus formában
megjelenı, színvonalas hazai és külföldi szakfolyóiratok szakmódszertani segítséget nyújtanak a tanárnak, tudományos eredményekrıl számolnak be, feltárják a távoli tájak szépségeit, a különbözı országok kultúráját, csodás képanyagukkal ablakot nyitnak a világra.
Ilyen, a földrajztanításhoz kitőnıen használható folyóirat a National Geographic, amelynek elektronikus kiadását magyarul (http://www.geographic.hu/index.php) és interaktív változatát angolul (http://www9.nationalgeographic.com/ngm/0608/index.html) is olvashatjuk. További
hasznos szakfolyóiratokat találunk a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET, Szakfolyóiratok
oldalán (6.1. fejezet).
Találunk olyan szakmai témájú honlapokat, amelyek a szakmai információk közlésének szintén kiváló színterei. Ilyenek: a Magyar Földrajzi Társaság honlapja (http://m-ft.freeweb.hu/),

a Földrajztanárok Egylete weboldala (http://www.fte.hu/fooldal.html) vagy a Föld-

tudományok Nemzetközi Nevelésügyi Szervezetének (IGEO – International Geoscience
Education Organisation) honlapja (http://www.geoscied.org/).
Az interneten találhatók még adatbázisok (Nemzeti Digitális Adatbázis:
http://www.nda.hu/Engine.aspx),

elektronikus atlaszok, térképes oldalak (ELTE Térkép-

tudományi és Geoinformatikai Tanszék térképoldala: http://lazarus.elte.hu/hun/index.html;
Atlapedia

online:

http://www.atlapedia.com/;

http://www.staff.amu.edu.pl/%7Ezbzw/glob/glob1.htm)

The

Great

Globe

Gallery:

stb., amelyekre a földrajztanárnak akár a

felkészülés során, akár a tanítási órán szüksége lehet.
Léteznek virtuális eszközkészletek is tanárok részére. Magyarországon egyedülálló
ilyen

eszköztár

A

földrajztanár

elektronikus

eszközkészlete

–

FÖLDRAJZ

nEtSZKÖZKÉSZLET (http://netszkozkeszlet.ektf.hu) (Bıvebben lásd a 6. fejezetben). Angol
nyelven érhetı el a Geography Wold (http://members.aol.com/bowermanb/101.html) és a
Geography

–

resource

centre,

Földrajz

digitális

taneszköz

centrum

(http://www.haileybury.herts.sch.uk/geography/).
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Az interaktív szoftverek lehetnek játékprogramok, amelyek a tanórai tanítási tevékenységhez is kapcsolódhatnak. Az ismeretek memorizálásán, gyarapításán túl fejlesztik a
tanulók kreativitását. Találkozunk demonstrációs és szimulációs programokkal, pl. a földrajzórán kiválóan használható a Google Earth – Virtuális földgömb nagyfelbontású mőholdképeivel

a

(http://earth.google.com/).

Föld

legeldugottabb

szegleteibe

is

„bekukkanthatunk”

Részletes keresést tesz lehetıvé, adatbázis és tucatnyi extra szolgál-

tatás áll rendelkezésünkre (képek a keresett városról, étkezési- és szálláshelyek, közlekedési információk stb.). A Get Google Earth hivatkozásra kattintva a program ingyenesen letölthetı a honlapról. A NASA ingyenes szoftvere a mőholdképekkel készített háromdimenziós földgömb a World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/), amelynek segítségével láthatjuk
bolygónk idıjárási, domborzati viszonyait. Az AmiGlobe 2006 (http://www.amiglobe.com/)
interaktív szoftver egy világatlasz, amelynek segítségével részletes információt kapunk az
általunk kiválasztott országról. Megtekinthetjük térképét, zászlaját, jellemzı földrajzi, politikai, népesség-, valamint egyéb adatait, és meghallgathatjuk az ország himnuszát is. Az
Útvonal- és helykeresı, ill. a Menetrendek program a tanulmányi kirándulások szervezéséhez, közlekedés-földrajzi ismeretek és készségek elsajátításához nyújt segítséget.
A világháló gyakori használata és állandó hozzáférhetısége ma már nélkülözhetetlen az oktatási folyamathoz25. Új tanítási-tanulási technikát nyújt mind a tanár, mind a tanuló számára és minıségi változást jelent nemcsak a szemléltetıeszközök, hanem az elektronikus oktatási anyagokhoz való hozzáférés terén is.
Ahhoz, hogy a közoktatásból kikerülı diákok meg tudjanak felelni az információs
társadalom kihívásainak, fontos, hogy rendelkezzenek olyan készségekkel, amelyek képessé teszik ıket arra, hogy az interneten elérhetı nagymennyiségő – szakmailag nem mindig
rendszerezett – információ özönében eligazodjanak, ésszerően szelektáljanak, a keresett
információt befogadják és feldolgozzák. A tanulók ilyen irányú képességének a fejlesztése
a földrajztanítás szempontjából kihívást jelent. Elkerülhetetlenné vált, hogy a földrajztanárok birtokában legyenek a világháló-alapú oktatás módszereinek.

25

A hazai alap- és középfokú oktatási intézményekben az oktatási célra használt számítógépek 71%-a van
ellátva internetcsatlakozással. A középiskolákban ez az arány kedvezıbb (83%), az általános iskolákban az
átlagosnál alacsonyabb (51%). Ezért szükség van az oktatási intézmények belsı hálózatának fejlesztésére is,
hogy minden tanteremben elérhetıvé váljon az internet, valamint az oktatáshoz kapcsolódó egyéb hálózati
szolgáltatások (Reformok az oktatásban 2002–2006).
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3.2.6. E-tanulás (e-Learning)
Az e-tanulás (e-Learning) „multimédia-technológiák és az internet használata a
tanulás minıségének a javítására azáltal, hogy ezek az új technológiák megkönnyítik, illetve lehetıvé teszik a tanulást segítı erıforrások és szolgáltatások elérését, valamint egymástól távol lévı tanulók cserekapcsolatainak és együttmőködésének megvalósítását” –
fogalmazza meg az e-Learning akcióprogram (The e-Learning Action Plan 2001; Komenczi
2004)26
Pethı Balázs (é. n.) szerint az e-tanulás fogalmával illethetjük a(z):
–

Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott „számítógéppel segített tanulást”;

–

Az IKT-eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzést;

–

A felsıoktatásban megjelenı vegyes képzést (blended learning);

–

Web- (táv-) elıadást, web- (táv-) szemináriumot;

–

A televíziós oktatást, különös tekintettel a digitális televíziózás új interaktív lehetıségeit kihasználó kurzusokra;

–

A tréningezés céljából alkalmazott vállalati képzéseket;

–

A számítógépes multimédiával, web-tartalmakkal támogatott önálló tanulást (pl.
egy alkalmazói szoftverbe épített tutorial használata…);

–

A multimédiás oktatóprogramokat;

–

Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningeket;

–

Mobil informatikával támogatott oktatási formákat.
A felsorolásból láthatjuk, hogy az e-tanulás sokféle tevékenységet foglal magában;

ezek tanulási formákra fókuszált rendszerét a 7. ábrán láthatjuk.

26

Az e-learning fogalom értelmezését illetıen nincs általános egyetértés a szakértık körében.
Romiszowski nemrég több mint 100, a témakörben megjelent tanulmányt elemezve 50 különbözı meghatározást talált, amelyek meglehetısen különböztek egymástól. Az is igaz azonban, hogy a definíciók között nagyon sok átfedés van, és vannak bizonyos elemek, amelyek mindenhol megjelennek (Komenczi 2004).
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Az e-tanulásra jellemzı

Számítógéppel segített

Számítógéppel segített

tanulási formák

tanulás

kommunikáció

Internetes keresés, weblaOnline tanulás

pok, tudástárak, azokban

Chat, IRC27, fórumok,

Szinkron kommunikáció

lévı tananyagok használata

elektronikus hirdetıfelüle-

(valós idejő)

információk győjtésére és

tek, videókonferencia stb.

tanulásra
Különbözı adathordozóOffline tanulás
Aszinkron kommunikáció
(idı független)

kon (CD-ROM) lévı tanu-

Aszinkron kommunikáció

lási segédanyagok, prog-

e-mail vagy valamilyen

ramok, illetve internetrıl

tanulásmenedzsment-

letöltött anyagok használa-

rendszer segítségével

ta tanulásra
7. ábra: Az e-tanulásra jellemzı tanulási formák (Komenczi 2004 nyomán)

Sokszor elıfordul, hogy az e-tanulás szinonímájaként helytelenül a távoktatást emlegetik. Ez utóbbi Komenczi (2004) szerint olyan formája az e-tanulásnak, amire az idı- és
térbeli függetlenség (a tanuló kilép a hagyományos osztálytermi tanulás keretei közül), a
tanulás- és tanuló-központúság (nem a frontális tanári ismeretátadáson van a hangsúly) és
az önálló tanulás (a tanulónak rendelkeznie kell az önálló tanulás képességével) jellemzi.
Az e-tanulást az ún. keretrendszerek segítik.
3.2.7. Virtuális tanulási környezetek: keretrendszerek – tudásbázisok
A világháló-alapú tanulás színterei a virtuális tanulási környezetek, amelyek elnevezése angol kifejezésbıl (Virtual Learning Environments, VLE) ered. A VLE egy szoftver
által keretet szabó rendszer, amely az oktatási folyamat szervezésében segíti a tanárokat és
a tanulókat. A virtuális tanulási környezet általában tartalmaz kommunikációs és kollaborációs eszközöket, online tananyagokat és ezek létrehozásához szükséges eszközöket, az
online ellenırzés (osztályozás) eszközeit, és kapcsolódhat az iskola online menedzsment
rendszeréhez. Attól függıen, hogy az említett funkciók közül melyekkel rendelkezik, elne-

27

IRC: Internet Relay Chat, Internetes csevegıszolgáltatás, „chat”. Több felhasználó konferenciaszerő
részvételével, írásban folytatott csevegést tesz lehetıvé (Informatikai fogalmak kisszótára 2001).
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vezésük eltérı lehet28: Tanulásszervezési keretrendszer, Tananyagkezelı keretrendszer stb.
Keretrendszer tehát minden olyan eszközegyüttes, amely a tanuláshoz online vagy helyi
hálózatos formában, védett, zárt, a tanulás célját szolgáló keretet teremt. (Bıvebben:
Hunya 2005) Ezeket a szoftvereket összefoglaló néven újabban tanulási platformoknak is
nevezik.
Az online tanulási környezetek sajátos változatai a kollaboratív tanulási környezetek, amelyek általában kevesebb funkcióval rendelkeznek, mint a keretrendszerek. Alapvetı funkciójuk, hogy a közös munkát segítsék azáltal, hogy a munkában részt vevı személyek között áthidalják a tér- és idıbeli akadályokat. Általában nem tartalmaznak tananyagokat, mert azt a munka során a diákok maguk építik fel. A köznapi nyelvben a
kollaboratív tanulás kifejezést helytelenül kooperatív tanulással29 helyettesítik.
A tudásbázisok, tudás-repozitóriumok olyan tudástárak, amelyek gazdag tananyagtartalommal bírnak, és a tananyagok megjelenítését kezelését (keresés, navigáció, lejátszás)
általában egy tananyagkezelı keretrendszer végzi. Hazánkban legismertebb a Sulinet Digitális Tudásbázis, amely az általános és a középiskolák elektronikus tananyagainak kezelésére, tárolására és közzétételére létrehozott tudásmenedzsment. Keretrendszere a tananyagkezelı rendszerek családjába tartozik (LCMS, Learning Content Management System).

28
MLE: Managed Learning Environment – Irányított tanulási környezet.
LMS: Learning Management System – Tanulásszervezési keretrendszer.
MLS: Managed Learning System – Tanulásszervezési keretrendszer.
LCMS: Learning Content Management System – Tananyagkezelı keretrendszer.
CMS: Course Management System – Kurzusszervezési keretrendszer.
29
A kollaboratív tanulás tágabb fogalom; összefoglaló neve sok, a kollaboratív tanulás részét képezı kisebb csoportprojektnek. Ilyen csoportmunka specifikus formája lehet a kooperatív tanulás, amelynek során a
tanulók a csoportmunka keretében közösen dolgoznak, együttes felelısséggel tartoznak a csoport eredményéért. A tudás forrása itt nemcsak a tanár vagy a tananyag, hanem konkrét nevelési helyzet.
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4. A SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS (SDT) ÉS A LEARNING
RESOURCE EXCHANGE (LRE) ÁTTEKINTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A
FÖLDRAJZTANÍTÁS SZEMSZÖGÉBİL

4.1. A digitális tudás-repozitóriumok jelentısége az oktatásban, fajtái, a
magyar SDT története
Az online tananyagok, tanítási segédletetek megjelenésében hazánkban az áttörést
az SDT megjelenése hozta 2004-ben, amikor elérhetıvé vált a felhasználók számára. A
program célja, hogy „a pedagógusok munkáját olyan testre szabható, dinamikus interaktív
taneszközökkel segítse, amelyek a megújuló tanítási-tanulási módszertani követelményeknek is megfelelnek” (Könczöl 2005). A program indításához alapot szolgáltattak az instruktív és konstruktív pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok, az info-kommunikációs
technológiával (IKT) támogatott tanítási-tanulási formák és a nemzetközi elektronikus tanulás (e-learning) alapú tartalom és tanulás menedzsment rendszerek tanulmányozása. Figyelembe vették az Oktatási Minisztérium Közoktatási Stratégiáját30, az Informatikai Stratégiát31, az aktuális Nemzeti alaptantervet32 és a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló kompetenciafejlesztés elvárásait, ill. a kapcsolódó nemzetközi oktatási és IKT
stratégiai dokumentumokat33 (Könczöl 2005).
A tartalom és a funkciók bıvülése, valamint a kipróbálás tapasztalatai alapján tökéletesített34 program eredménye, hogy létrejött egy elektronikus, minden elemében dinamikus, testre szabható közoktatási tananyag-adatbázis, amely taneszközként felhasználható a
tanórai és tanórán kívüli oktatásban és a szakképzésben minden évfolyamon. Használatához internetkapcsolatra van szükség. A közoktatás minden szereplıje számára kínál szolgáltatást.

30

Oktatási Minisztérium Közoktatási Stratégia: www.om.hu/letolt/kozokt/om_kozeptavu_kozoktatasfejlesztesi_strategiaja_040506.pdf
31
Informatikai Stratégia: www.om.hu/letolt/informatikai_strategia_040326.pdf
32
Nemzeti alaptanterv:
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391&articleID=1478&ctag=artclelist&iid=l
33
EU-alapdokumentumok: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19001.htm
http://europa.eu.int/comm/education/dok/official/keydoc/keydoc_en.html
34
SDT 0.1 béta-tesztverzió (2004)
– webes lejátszó, 2 (késıbb 10) tananyag, módszertani információk, tesztelés
SDT 1.0 éles rendszer (2006)
– közoktatási és szakképzési tartalmak, teljes és kisebb tananyagok, győjtemények, kereszttantervi anyagok, e-tartalmak az SDT kísérıjeként, új pedagógiai tulajdonságok
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A rendszer egy elektronikus tananyag-adatbázis és tartalomkezelı eszköz, mely
minıségileg új lehetıségeket biztosít interaktív multimédia tartalmak eléréséhez és felhasználásához az iskolai oktatásban. Lehetıvé teszi eddig nem létezı elektronikus oktatási
anyagok online elérését és felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve egy szerkesztı
eszközt biztosít a pedagógusok, felhasználók számára saját tananyagok összeállításához,
szerkesztéséhez, így támogatva a pedagógiai tevékenység hatékonyságának növelését,
megújulását” (SDT 2006).
Az SDT fı funkciója, hogy lehetıvé teszi a tananyagok egységes megjelenítését, a
tananyagok közötti navigációt, a keresést, valamint a tananyagok lejátszását, használatát. A
másik fontos tevékenység a tananyagkészítés (új tananyagok létrehozása), ami egyéni és
szervezett (központi, pályázati) formában történhet.
Ezeket a lehetıségeket különbözı felhasználói felületen érhetjük el. Az SDT webes
tananyaglejátszó felületét a http://sdt.sulinet.hu internetes címen találjuk (8. ábra). Innen
lehet letölteni az SDT használatához szükséges szoftvereket. Az SDT-keretrendszer és a
tananyag-adatbázis szerzıi jogvédelem alatt áll, „kizárólag az oktatás, az ismeretterjesztés,
ill. tudományos kutatás céljaira használható, szigorúan non-profit jelleggel. A felhasználók
térítésmentesen jogosultak az SDT rendeltetésszerő használatára” (SDT 2006).
Lehetıség van regisztrációra, ebben az esetben a felhasználók több szolgáltatást
vehetnek igénybe (pl. könyvjelzı használata).

8. ábra: Az SDT webes tananyaglejátszó nyitó oldala
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Webes lejátszó

Munkafolyamat-modul

Tananyagszerkesztı

Publikációs modul

Offline lejátszó

Objektumtár

9. ábra: Az SDT-rendszer felépítése (SDT 2006 alapján)

Az SDT architektúrája azonban sokkal többet takar ennél (9. ábra). A Sulinet Digitális Tudásbázist egy tananyagkezelı rendszer kezeli, az LCMS (Learning Content
Management System). A tananyagtartalom-kezelı rendszer részei az SDT objektumtár, a
publikációs modul és a munkafolyamat-modul. A felhasználói felületeket az SDT webes
felület, az SDT tananyagkészítı felület és egyéb SDT-felületek alkotják. Kiegészíti mindezeket a felhasználó-kezelı és a munkafolyamat-modul.
A tananyagkészítés két lépésben, a felhasználói felületen történik. Az elsı lépés a
szerkesztési folyamat, amelynek során a tanár tananyagkészítı eszközben a tananyagon
saját tetszésének megfelelıen módosításokat hajt végre. A második lépés a publikáció folyamata: a szerkesztett anyagból – megfelelı lektorálás után – webes oldalak készülnek.
Az SDT objektum alapú tartalomkezelı rendszer. Az objektumok elemi
tartalmi egységek, tananyagelemek: szöveg (
hang (

), linkek (

SDT-lap (

), tesztfeladatok (

), kép (

), mozgókép (

), győjtemények (

), animáció (

),

) stb. Ezekbıl épül fel az

). Ez valójában egy html oldalhoz (webes böngészı által megjelenített képer-

nyıtartalomhoz) hasonlítható. Több lap alkot egy hagyományos tanóra idıkeretének megfelelı SDT-foglalkozást ( ). (10. ábra) A foglalkozásokhoz útmutatók, módszertani segédletek kapcsolódnak (mennyi ideig tart, milyen készségeket fejleszt stb.) Az összeállított
foglalkozásokat pedig témákba (

) lehet csoportosítani, amelyek témaköröket alkotnak. A

Sulinet Digitális Tudásbázis jelenleg három tevékenység típusú objektumot (

) támogat:

kísérlet, feladat és példa.
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10. ábra: Az SDT-tananyagok felépítése (SDT 2006)

A fogalomtár egy foglalkozás fogalmait győjti össze, a fogalomgráf pedig ezeket logikai összefüggésben ábrázolja.
Az SDT-ben kétféle módon kereshetjük meg a számunkra szükséges tartalmat. A bal
oldalon megjelenı tartalomjegyzékre („tallózófa”) kattintva és a hagyományos keresıgombbal

, amely részletes keresést tesz lehetıvé.

4.2. Tananyagok a földrajz tantárgy számára az SDT-ben
4.2.1. Témák – tananyagok
A NAT és a Kerettantervek követelményeinek megfelelıen a közoktatási tananyagok a földrajz tantárgy számára a Földünk és környezetünk (11. ábra) mőveltségi terület
címszó alatt találhatók. Ez a mőveltségi terület – lévén az SDT történetében az elsık között
publikált rész – rendkívül sokrétő tartalommal bír.
Tananyagok
Közismeret - Mőveltségi területek
Ember a természetben
Anyanyelv és irodalom
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Informatika
Mővészetek
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Ember és társadalom
Földünk és környezetünk
Földrajz
Földünk és környezetünk
Földtani adatbázisok
Meteorológia
Városok, felfedezık, utazók
Hazánk ásványkincsei
Interaktív földrajzi vaktérképgyőjtemény
Digitális térképtár
Ablakok a Földre
Csillagászat és őrkutatás
Matematika
Élı idegen nyelv
Mindentudás Egyeteme
Digitális mozgóképgyőjtemény
Szakképzés - Szakmacsoportok

11. ábra: A földrajz tantárgy számára kínált tananyagok témák (
a közismereti tárgyak rendszerében35

) szerinti csoportosítása és helye

Feltárva a szerkezetet, szembetőnı, hogy a Földünk és környezetünk mőveltségi területen belül megjelenik egy Földrajz mappa, amelyben a tartalom kilenc téma köré csoportosul. Közülük az elsı egység címe a Földünk és környezetünk mőveltségi területtel
azonos. Tanárnak, diáknak, szülınek egyaránt zavaró lehet a címek ismétlıdése. A fogalmak tisztázásának érdekében célszerő az elnevezések társadalmi hátterét megvizsgálni. Az
elmúlt évtizedekben mélyreható társadalmi és gazdasági változások mentek végbe a világban, Európában és hazánkban is. Az iskola feladata, hogy a tanulókat felkészítse arra, hogy
megtalálják a társadalomban saját helyüket, felismerjék ennek idı- és egyéb kapcsolatrendszerbeli összefüggéseit. Olyan készségeket kell kialakítani, amelyek lehetıvé teszik, a
betekintést a politikai és szociális-gazdasági viszonyokba és ezáltal lehetıvé teszik a saját
testünkhöz, saját életkörnyezetünkhöz és a természethez való tudatos viszonyulást
(Pajtókné 2005).
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A földrajz ismeretanyaga jelentıs mértékben foglalkozik a ma világával. A környezetünkben és a világban végbemenı változások az ismeretek megújítását és szemléletünk
átalakítását is szükségessé teszik (Varajti 2002). „Az elmúlt idıszak tantervi változásai
következtében jelentıs tartalmi átalakulások következtek be a földrajzoktatásban, és ezek
egyaránt érintették a természeti-, illetve a társadalmi-gazdasági földrajzot” (Ütıné 2002).
A változások velejárója, hogy a NAT36 (Nemzeti alaptanterv) mőveltségi területeket (a földrajz esetében Földünk és környezetünk) definiál, és fejlesztési területeket jelöl meg.37 A
Kerettantervek38 témaköröket és tartalmakat határoznak meg. Az általános iskolák 6–8. és
a gimnáziumok 9–10. osztályai számára kiadott kerettantervek témakörei a következık:
6. osztály:
–

Gazdaság–gazdálkodás

– A településtípusok sajátosságai
– A földrajzi folyamatok, jelenségek idıbelisége.
7. osztály:
– Az Európán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza
– Európa országainak természet- és társadalomföldrajza.
8. osztály
– Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajza
– A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajza
–

Természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági lehetıségek.

9. osztály:
–
35

Térképi ismeretek

A tartalomjegyzék sorai elıtt levı négyzet plusz jele (

) a címszó mögötti tartalmat jelzi. A mínusz

(

) jel azt mutatja meg, hogy feltártuk a címszó mögötti tartalom szerkezetét.
A Kormány 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és
alkalmazásáról. Földünk és környezetünk
37
A fejlesztési feladatok szerkezete a NAT-ban:
1. Általános fejlesztési feladatok
2. Ismeretszerzés, tanulás
3. Tájékozottság a földrajzi térben
4. Tájékozottság az idıben
5. Tájékozottság a környezet anyagaiban
6. Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban
7. Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben
8. Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben
36

38

Az oktatási miniszter 17/2004. (V. 20.) OM-rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérıl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról. 6–8. osztály 175-182. o.
Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM-rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet módosításáról. 9–10. osztály.
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– Kozmikus környezetünk
– A geoszférák földrajza
– A földrajzi övezetesség
– Népesség- és településföldrajz.
10. osztály
– A világ változó társadalmi-gazdasági képe
– A világgazdaságban különbözı szerepet betöltı régiók, országcsoportok és
országok
– A globális problémák földrajzi vonatkozásai.
Ezeket a témaköröket csak részben fedik le az SDT földrajzi témái, foglalkozásai.
A felhasználó reménykedik abban, hogy talán a „második” Földünk és környezetünk cím a
Kerettanterveknek megfelelı témaköröket rejt. Kibontva a témát további négy téma és két
győjtemény tárul elénk (12. ábra). A figyelmes felhasználó észreveheti, hogy itt is van egy
Csillagászat téma csakúgy, mint a Földrajz mappában rejlı kilenc fı téma között, Csillagászat és őrkutatás címen. A Természetföldrajz témán belül összegyőjtött, a Földdel kapcsolatos tananyagok megjelennek az Ablakok a Földre témán belül is. A tananyagok áttekinthetı, tudományos, ill. szakmódszertani szempontból történı rendszerbe foglalásának
hiánya megnehezíti a felhasználó munkáját.

Földünk és környezetünk
Földrajz
Földünk és környezetünk
Csillagászat
Természetföldrajz
Társadalomföldrajz
Tevékenységek
Híres külföldi földrajztudósok életrajzai
Híres magyar földrajztudósok életrajzai

12. ábra: A Földünk és környezetünk címő témán belül található témák és győjtemények

A kitartóan keresı tanár azonban – kinyitva a Csillagászat, a Természetföldrajz és a
gazdaságföldrajz témákat – rendkívül gazdag tartalomra bukkan (12. ábra).
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Földünk és környezetünk
Földrajz
Földünk és környezetünk
Csillagászat
Szférikus csillagászat és csillagászattörténet
A Naprendszer
Csillagok, galaxisok és a Világegyetem
Filmgyőjtemény az őrkutatás témakörébıl
Képgyőjtemény a csillagászat és az őrkutatás fejlıdésérıl
Csillagászathoz kapcsolódó animációk
Természetföldrajz
Bolygónk, a Föld
A Föld kızetei
A Föld kızetburka
Földtörténet
A Föld légköre
A Föld vízburka
Földrajzi övezetesség
Társadalomföldrajz
Általános társadalomföldrajz
Népességföldrajz
Településföldrajz
A mezıgazdaság földrajza
Iparföldrajz
Szolgáltatások és infrastruktúra
Politika és gazdaság
Interaktív feladatok – az ipar részesedése a GDP-termelésbıl
Interaktív feladatok – a tercier szektor részesedése a GDP-termelésbıl
Interaktív feladatok – a GDP-termelés megoszlása
Társadalomföldrajzi feladatok – vallásföldrajz
A természet és a társadalom kapcsolata (tesztfeladatsor)
Filmrészletek a környezeti kérdésekrıl
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Társadalomföldrajzi fogalmak
Fogalomtár természetföldrajz témában
Regionális társadalomföldrajz
Regionális földrajz – Európa földrajza
Regionális földrajz – Észak-Amerika földrajza
Regionális földrajz – India és a Távol-Kelet
Regionális földrajz – A Közel-Kelet földrajza
Regionális földrajz – Latin-Amerika földrajza
Regionális földrajz – A FÁK földrajza
Regionális földrajz – Afrika földrajza
Társadalomföldrajzi feladatok – őrfelvételek alapján
Magyarország társadalomföldrajza

13. ábra: A Földünk és környezetünk téma tartalma az SDT-ben

Betekintve az említett témák szerkezetébe, találhatunk bıven anyagot mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi földrajztanításhoz. Megkönnyíti a tanárok munkáját a 9–
10. évfolyam számára, egyszersmind az IKT-kompetencia fejlesztésére javasolt tanmenet.
Remélhetıleg ez hamarosan kiegészül az alapfokú földrajzoktatás részére javasolt dokumentumokkal is, amelyek jelenleg még nem állnak rendelkezésre.
4.2.2. Hiányzó tananyagtartalmak
A Sulinet tananyagait egybevetve a Kerettantervek tartalmaival, megállapíthatjuk,
hogy nincs teljes összhang közöttük (Témák

–

Témakörök). A szakmai architektúra sem

megfelelı. Megkeresheti ugyan a felhasználó tanár vagy diák az iskolai tananyaghoz tartozó Sulinet-témát, ez azonban bizonyos területen hiányos.
A NAT és a Kerettantervek legfrissebb változatainak bevezetése óta az alapfokú
oktatás földrajzi tananyagára szervesen épül a gimnáziumi tananyag. Az elıbbi ismeretanyaga – szemben a korábbi gyakorlattal – nem ismétlıdik újra a középfokú oktatás földrajzi tananyagában.
Az európai és Európán kívüli országok természetföldrajzát 7–8. osztályban tanulják
a gyerekek, s a gimnáziumban már csak az említett országok társadalomföldrajzával ismerkedhetnek meg.
A Sulinet Földünk és környezetünk mőveltségi terület Természetföldrajz témája
csak általános természetföldrajzi témákat tartalmaz, hiányzik a regionális természetföldraj-
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zi rész, míg ez a társadalomföldrajznál megtalálható. (Itt sem teljes a kép. Remélhetıleg a
hiányzó Ausztrália, Óceánia földrajzához hamarosan találunk anyagot, és Észak-Amerika
társadalomföldrajza remélhetıleg kiegészül Kanada társadalomföldrajzával is.) Elıfordul
olyan foglalkozás is, amely a „kelleténél bıvebb” tartalmú. Afrika földrajzánál pl. található
egy oda nem illı fogalomtár, az Aktív galaxisok és galaxishalmazok (
területek »

Földünk és környezetünk »

társadalomföldrajz »

Földrajz »

Regionális földrajz - Afrika földrajza »

Földünk és környezetünk »
Afrika földrajza »

Közismeret - Mőveltségi

Társadalomföldrajz »

Aktív galaxisok és galaxishalmazok)

Regionális

.

Hiányzik a földrajztanításban oly sokrétően használható mozgóképgyőjtemény.
Ilyen jelenleg csak a biológia, a kémia és a fizika tanításához áll rendelkezésre.
A szövegelemekben kiemelések (félkövér betőtípus) segítik a szöveg átláthatóságát,
megértését. A kiemelt fogalmak rendelkeznek egy olyan funkcióval, hogy a kurzort föléjük
mozgatva, megjelenik egy kis szövegdoboz, amelyben az illetı fogalom magyarázata látható. Sajnos, nagyon sok esetben ez hiányzik, bár a szövegdoboz megjelenik A fogalomhoz
nem található definíció felirattal.
A földrajzi övezetesség központi téma a földrajztanításban. Törvényszerőségeinek
ismerete nélkülözhetetlen egyéb természet- és társadalomföldrajzi ismeretek elsajátításához (egyes országok éghajlata, mezıgazdasága stb.) Az SDT-ben az éghajlati övezetességhez találunk ugyan tananyagokat (több helyen is), de a fogalmak szakszerő használata nem
következetes. A szövegelemekben39, ábrákban40 többször is keveredik az övezet és az öv
fogalma, öv kifejezést találunk az övezet helyett és fordítva, holott az ide vonatkozó szakirodalom pontos meghatározást ad (lásd Hevesi 1979).
4.2.3. Módszertani megoldások – mire jók az SDT tananyagai?
Az SDT kiemelt célja, hogy a digitális tananyagokat minél többféle módon és kontextusban fel lehessen használni. „Az SDT foglalkozásai az informatika minden lehetséges
eszközével, interaktív feladatokkal, szimulációkkal és tesztekkel támogatottak, továbbá a
tananyagok a legapróbb elemekig bonthatók, újraszerkeszthetık. Így lehetıség nyílik arra,
hogy minél többféle pedagógiai céllal, módszerrel felhasználhassuk a tananyagokat” (SDT
2006). A tanár felhasználhatja a tanítási órára történı felkészüléshez, tanórai foglalkozás
keretében, az SDT tananyagaira alapozva frontális, egyéni, páros és csoportmunkát szer39

Pl.: ( Közismeret - Mőveltségi területek »
Földünk és környezetünk »
Földrajz »
Ablakok a Földre »
A Föld légköre és éghajlata »
A Föld éghajlata »
Szoláris és módosított éghajlati
övek »
Szoláris éghajlati övek »
Szoláris éghajlati övek)
40

Pl.: ( Közismeret - Mőveltségi területek »
Földünk és környezetünk »
Földrajz »
Ablakok a Földre »
A Föld légköre és éghajlata »
A Föld éghajlata »
Az éghajlat osztályozása, éghajlati modellek »
A szoláris éghajlati övezet módosító tényezıi »
A szoláris éghajlati övek)
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vezhet. A foglalkozások készségeket fejlesztı szervezési formák – mint a kooperatív tanulás, a projektmunka, kutatási feladatok – megvalósításának kiváló színterei a diák számára.
A képek, mozgóképek, hangelemek a motiváció elsırendő eszközei lehetnek. Több kiváló
animáció segíti a tananyag könnyebb elsajátítását. Ilyen pl. Az óriások párviadala(
ret - Mőveltségi területek »
Bolygónk, a Föld »
párviadala)

Földünk és környezetünk »

A változó Föld »

Földrajz »

Földünk és környezetünk »

A Föld változásainak bemutatása »

Közisme-

Természetföldrajz »

Az ember felszínformáló tevékenysége »

Óriások

, amely képek és felszínformáló folyamatok csoportosítása révén segít rendszerbe

foglalni a tananyagot. A térképpel kapcsolatos információk megtanítását–megtanulását
segíti A térkép jelrendszere animáció(
Földrajz »

Földünk és környezetünk »

felszínének ábrázolása »

Közismeret - Mőveltségi területek »

Természetföldrajz »

A térkép kerete, fokhálózat »

Bolygónk, a Föld »

A térkép és jelrendszere)

Földtörténeti korbeosztás »

Földrajz »

Földünk és környezetünk »

A földtörténeti korbeosztás »

Kortáblázat »

Térképészeti alapismeretek »

A Föld

. A földtörténeti kortáblázat ne-

veinek elmélyítését könnyíti meg a Földtörténeti korbeosztás (
Földünk és környezetünk »

Földünk és környezetünk »

Közismeret - Mőveltségi területek »

Természetföldrajz »

A Föld kızetburka »

Földtörténeti korbeosztás)

animáció. Az

említetteken kívül számos mesteri animáció áll még a felhasználó rendelkezésére.
Kiemelésre méltó többek között a lemeztektonika elméletének tanulmányozását
elısegítı foglalkozás (
környezetünk »

Közismeret - Mőveltségi területek »

Természetföldrajz »

nensvándorlás elmélete),

A Föld kızetburka »

Földünk és környezetünk »

Kontinens- és lemezvándorlás »

Földrajz »

Földünk és

A lemezvándorlás és konti-

amelyben több oldalról (szöveg, kép, animáció) megvilágítva találunk

kiváló tananyagokat. Sokféle tananyagelemet tartalmaz pl. a Vulkánosság téma. Kedvére
válogathat a felhasználó a sok nagyszerő minıségő kép és animáció közül.
4.2.4. Nemzetközi használatra alkalmas tananyagok az SDT-ben – az európai
földrajz curriculum közvetítıi
Jelenleg az SDT tananyagai csak magyar nyelven érhetık el. Nemzetközi használatuk legnagyobb akadálya ez. Ami a magyar nyelv tudása nélkül felhasználható, az néhány
alapelemre, képekre (ábrákra), mozgóképekre, animációkra, korlátozódhat. Ezek közül is
csak azokra, amelyeknek nincs magyar nyelvő felirata, útmutatója. Sok ábra és animáció
rendelkezik ilyen felirattal. Megtalálásuk is csak a véletlen mőve lehet a magyarul nem
tudó felhasználónak, hiszen a tallózófa nevei is magyarul íródtak, a keresı is magyar nyelven mőködik.
A tananyagok – angol nyelvő verzió esetén – a tudásbázis szerkezetébıl eredıen
(újrafelhasználható tananyagelemek) jól hasznosíthatók lennének. Nemzetközi viszonylatban is említést érdemel az Interaktív vaktérképgyőjtemény és a Digitális térképtár.
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4.3. Az Európai Unió támogatásával készülı tananyag-repozitórium
földrajzi tárgyú elemei
4.3.1. A Calibrate Projekt céljai és eddigi eredményei
A Calibrate projekt (Calibrating eLearning in Schools) 2005 októberétıl 2008
márciusáig tartó, nyolc ország41 oktatási minisztériuma együttmőködése által létrehozott
munkaprogram, amely célul tőzte ki az iskolák elektronikus tananyag-erıforrásainak cseréjét és azok kollaboratív használatát. (http://calibrate.eun.org, magyar ismertetı honlap:
http://calibrate.apertus.hu/). Három korábbi projektre épül (CELEBRATE42 ,
VALNET/ITCOLE43), amelyek az Európai Bizottság Ötödik Keretprogramjának részeként
valósultak meg. A Calibrate célja, hogy segítse az IKT kutatások integrációs megvalósulását a kibıvült Európában.
A Calibrate szorosan kapcsolódik a MELT44 projekthez, amelynek vezetıje szintén
az Európai Iskolai Hálózat (European Schoolnet45, EUN). Ennek kiterjedtebb keretet alkotva, alapjául szolgálnak egy új európai tanulási adatbázis-csereprogramnak (Learning
Resource Exchange, LRE).
A Calibrate webes felületén (14. ábra) Európa minden részébıl származó, ingyenesen felhasználható tananyagok és tananyagelemek között válogathat a felhasználó.
A Calibrate oldalain könnyő eligazodni, a navigáció egyszerő. A fejléc lehetıséget
ad a nyelv megválasztására. Minden oldal jobb felsı részén három ikon szolgál arra, hogy
gyorsan a Fıoldalra, a Keresés szakaszhoz és a Kedvenceihez jusson a felhasználó. A lap
közepén azonnal kereshet vagy böngészhet a tananyagok között.
A Kedvenceim címszó alatt tárolható a felhasználó által kiválasztott tananyag, amelyet saját kulcsszó megjelölésével saját területre is „elrejthet”, amelyhez könnyen hozzáférhet, és ahol saját nézıpont szerint rendezheti ıket. Lehetıség van a tananyagok minısítésére, értékelésére is.

41

Ausztria, Belgium, Csehország, Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország és Szlovénia.
A Celebrate az Európai Iskolahálózat által koordinált, az Európai Unió Információs Társadalom Programja által pályázati úton finanszírozott, 2004 novemberében záruló projekt, amelyben Magyarország digitális tananyagok fejlesztésével, valamint a tananyagok tanórai alkalmazásával vett részt.
43
Az European Schoolnet kezdeményezésével létrejött ITCOLE and VALNET, Vízjelek projekt, amelynek fókuszában a számítógéppel segített kollaboratív tanítás–tanulás áll. A program fı szakmai témája a víz
volt, ezért kapta a hazai projekt a Vízjelek elnevezést. A projekt magyar résztvevıje a Sulinet Programiroda
volt.
44
MELT projekt http://info.melt-project.eu/ww/en/pub/melt_project/about.htm (magyar résztvevıje
nincs).
45
Európai Iskolahálózat (EUN), az Európai Unió számítógépes oktatási hálózata.
42
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A Calibrate-ben rendelkezésre álló tartalom tananyagelemek és tananyagok formájában van tárolva. A tananyagelemek különálló multimédiás egységek (összetevık), amelyek a tananyagok készítésére használhatók. Ilyenek a szövegelemek, hangok, képek, grafikák, mozgóképek, amelyek önmagukban vagy győjteményekbe csoportosítva találhatók
meg a tananyagtárban. A tananyagok gyakran többféle tananyagelembıl álló tartalmak,
amelyek az egyszerő flash animációtól a webes projektekig, tanulási modulokig is terjedhetnek.

14. ábra: A Calibrate magyar nyelvő nyitó oldala

A Calibrate-ben tárolt tananyagokat vagy tananyagelemeket részben a projektben
részt vevı országok oktatási minisztériumai szolgáltatják, részben az European Schoolnet,
továbbá a programban részt vevı tanároknak és tanulóknak is lehetıségük van arra, hogy
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tananyagokat készítsenek az eszköztár használatával és/vagy feltöltsék saját tananyagaikat,
tananyagelemeiket a Calibrate portáljára.
4.3.2. Tananyagtartalmak, tananyagtípusok a Calibrate-ben
Magyar nyelven a Földrajz címszóra kattintva 2007 júniusában 88 tananyag közül
válogathat az érdeklıdı. Ennek több mint a fele (55) angol, 9 magyar, a többi különbözı
más európai nyelvő: német (8), holland (6), francia (4), finn (1), cseh (1) stb. tananyag.
Szembetőnı, hogy a magyar nyelvő földrajzi tartalmak (inkább sorolhatók a történelem
tantárgyhoz) csak a magyar nyelvő oldalakon jelennek meg, az összes többi más nyelvő
tartalommal együtt. Az idegen nyelvő oldalakon minden más – a magyar oldalon is megjelenı – tartalom megjelenik, kivéve a magyar tananyagokat.
A tananyagtípusok sokfélék, az egyszerő ábráktól, szöveges leírásoktól a digitális
földrajzi játékokon át a szakmai honlapokig rendkívül széles palettáról válogathatunk. A
tantárgyakon – így a földrajzon – belül jelenleg nincs további architektúra, a tananyagok
rendszertelenül tárulnak elénk.
Áttanulmányozva a tartalmat, a tananyagok néhány típusát felfedezhetjük a
Calibrate-ben.

Tovább

léphetünk

Geography4kids.com

néhány

kiváló

(http://geography4kids.com/)

tudástárba.
vagy

a

Ilyen

pl.

a

Geointeraktív

(http://www.geointeractive.co.uk/),

amely középiskolások részére tartalmaz földrajzi tananyago-

kat.

Földön

A

Merre

járt

a

(http://www.barnabybear.net/)

Barna

Mackó?

természetföldrajz

címő

játékos

témakörében

honlap

és

a

megjelenı

PhysicalGeography.net (http://www.physicalgeography.net/home.html), valamint az Ology Earth
(http://ology.amnh.org/earth/index.html) nyújt

élvezetes tanulást a diáknak.

A tananyagtartalmak másik típusa az elektronikus feladatlapok, keresztrejtvények,
szellemi tornák tárháza. Magyar nyelven is megoldható a Találd ki! Európa
(http://celebrate.digitalbrain.com/celebrate/community/celebrate/resources/Hungary/Europe/Guess%20Europ
e/media/vegso.swf).

A tananyagtartalmakban – jelentıségükhöz mérten – dominánsan jelennek meg a
környezetvédelemmel kapcsolatos oldalak. A környezet felfedezése – környezetvédelem
(http://www.cotf.edu/ete/main.html)

és az Új Környezettudós

(http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/) tanároknak

és diákoknak is nyújt

elfoglaltságot. Számos honlap foglalkozik a globális felmelegedéssel és a klímaváltozással.
Ilyenek: Globális Felmelegedés – Korai jelek (http://www.climatehotmap.org/); Globális Klímaváltozás (http://www.exploratorium.edu/climate/); Klímaváltozás
(http://edugreen.teri.res.in/explore/climate/climate.htm).
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A geográfia tudományágai közül a Vulkánvilág (http://volcano.und.nodak.edu/) és a
Földrengésfigyelı (http://www.iris.edu/seismon/) oldalaira barangolhat el a felhasználó. Kiváló
honlap A Föld története (http://www.scotese.com/climate.htm), ahol animációkat, térképeket,
mőholdképeket láthatunk a Földrıl és annak történetérıl.
Találunk érdekes adatokat a Föld népességérıl
(http://www.bigpicturesmallworld.com/movies/bigpicture_9_14_2002B.swf)
(http://www.nationmaster.com/index.php); (http://www.citypopulation.de/) és

interaktív Európa-

térképet is (http://www.eurogeo.org/flash/maps/index.html).
A Geography Photos (http://www.sln.org.uk/geography/Images.htm) a földrajz tanításához kínál jól használható képeket.
4.3.3. Módszertani megoldások – a Toolbox tananyagkészítı rendszer alkalmazása tananyagok átalakítására, adaptálására
Rendelkezésre áll egy új „tanulási eszköztár” (Másokkal együttmőködve dolgozzon
a tananyagokkal! – link a fıoldalon). Ez egy együttmőködı tanulási környezet a LeMill46
honlapján, amely lehetıvé teszi a tanároknak és a tanulóknak, hogy kifejlesszenek közösségileg irányított tananyagtárakat, és együttmőködésre épülı tanulási tevékenységeket is
végezzenek. Ehhez használhatják az iskolák és a saját maguk által fejlesztett tartalmat és a
Calibrate-rendszerben talált tananyagokat is. A LeMill munkafelületén három szempont
szerint böngészhetı a felhasználó által keresett információ: Tartalom (tananyagok), Módszerek és Eszközök (15. ábra). A tananyagok további böngészése végezhetı nyelvek, kulcsszavak, tantárgyak és célcsoport szerint. A kiválasztott tananyagok rendezetten tárolhatók:
Munkaanyagok, Publikálva és Győjtemények formában. A módszerek böngészése további
három módon lehetséges: nyelvek, kulcsszavak és szervezési formák szerint (kollaboratív
munka, csoportmunka, projektmunka stb.). A felhasználó kiválasztott módszerei (Módszereim) a Publikálva és a Győjtemények rendszerben tárolhatók. Az eszközök böngészése is
nyelvek és kulcsszavak szerint történhet, és ugyancsak a Publikálva és a Győjtemények
rendszerbe helyezhetı.
A LeMill, lévén egy együttmőködı, közösségi munkakörnyezet, az együttmőködésben részt vevı személyek megtalálására is lehetıséget ad a Közösség oldalon. Embereket és csoportokat kereshetünk. Az elıbbieket nyelvek, név, országok, kompetenciák, érdeklıdési kör és tantárgyak szerint tehetjük, míg a csoportokat nyelvek, név és kulcsszavak
szerint böngészhetjük.
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LeMill. Internetes közösség tananyagok keresésére, készítésére és megosztására.
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15. ábra: Toolbox tananyagkészítı rendszer nyitó oldala

A LeMill portálján, az Eszközök fölötti logóra (Fle3) kattintva érhetı el az a web
alapú virtuális tanulási környezet, amelyet arra terveztek, hogy a diákok csoportmunkában
építsék és fejlesszék tovább a tudásukat. A Fle3 egy szerver szoftver a számítógéppel segített kollaboratív tanuláshoz (CSCL)47. Használatához hálózatba csatolt számítógépre van
szükség. Ez valószínőleg az internet, de helyi intranethálózattal is mőködik. Regisztráció
után minden felhasználó kap egy saját Kuckót, amelybe a tanuláshoz szükséges adatokat
tárolhatja (dokumentumok, fájlok, webes hivatkozások), és amelyeket megoszthat másokkal. Ezt saját ízlése szerint személyre szabhatja, megváltoztathatja a háttérszínt, elhelyezheti itt saját fényképét is. A Tudásfa a csoportos tanulás kommunikációs környezete. Az
Ötletház a digitális ötletmorzsák együttes felépítésének eszköze, ahol a felhasználó megoszthat másokkal dokumentumokat (képeket, hanganyagokat, mozgóképeket, szövegeket).
A navigáció nem okoz nehézséget, a Fle3 eszközei mindig láthatók az oldal tetején. Segítség a tájékozódásban, hogy a program mindig jelzi az aktuális helyet.
4.3.4. Az LRE bıvítésének lehetıségei
A jövıben tovább fejlesztik a keresırendszert, amely személyre szabott ajánlásokat
tesz a felhasználó korábbi találatai alapján, és lehetıvé teszi majd a tanterv alapú keresést

47

FLE3 felhasználói kézikönyv, https://faber.poli.hu/fle_manual/.
CSCL – Computer Supported Collaborative Learning, azaz számítógépepel segített tanulási környezet.
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(curriculum mapping) is. Mindez persze csak akkor lesz használható, ha jelentısen bıvül
az elérhetı tananyagok köre.
Az LRE esıdlegesen a Calibrate (és a MELT) projekten keresztül fejlıdik. Elıreláthatólag 2007 végére a különbözı iskolahálózatok együttmőködése által több mint húsz
repozitórium lesz része. 2007 júniusában az LRE aktuális változata többek között az alábbi
tudástárakhoz kapcsolódik:
–

különbözı, EUN-projektek (myEurope, Insafe, Insight, Xplora, eTwinning,
CELEBRATE) tudás-repozitóriumai;

–

három ausztriai tudás-repozitóriumból egyesített központi tudásbázis;

–

a lengyel iskolák portáljának tudástára;

–

a Ljubljanai Egyetem gondozásában levı Trubar repozitórium;

–

a Tallini Egyetem gondozásában mőködı észt repozitórium;

–

a litván Oktatási Minisztérium által vezetett repozitórium;

–

a magyar Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT).

Az LRE nem zárt világ, folyamatosan bıvül. A húsz tudás-repozitórium kezdetben
több mint 37 ezer nyílt, ingyenesen használható oktatási anyagot és mintegy 100 ezer tudáselemet tesz elérhetıvé. Az LRE az európai iskolák szabadon elérhetı tananyaggyőjteményei által folyamatosan gazdagodni fog, beleértve a földrajzi tananyag- és adatbázist is. Új kihívást jelent a Calibrate és a MELT projekt találkozása, szoros együttmőködése, aminek eredményeképpen még több és még könnyebben elérhetı tananyagtartalom áll
majd az európai iskolák és tanulóik rendelkezésére.
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5. A SZÁMÍTÓGÉP KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA
A FÖLDRAJZÓRÁN

5.1. A számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezése az általános
és a középiskolában
A számítógépek elterjedésével egyre több iskolában és otthonban válnak elérhetıvé
a multimédiás alkalmazások és az internet használata. A földrajztanár hozzájárul tanítványai fejlıdéséhez, az oktatás megújulásához, ha az IKT-technológiát beépíti szakmai munkájába. Ennek azonban több összetevıje (sıt buktatója is) van.
Mire figyeljen a tanár a számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezésekor?
Hogyan fogjon hozzá az elsı látásra bonyolultnak tőnı munkához? Hogyan viselkedjen az
új tanítási szituációban? Hogyan keltse fel és kösse le tanítványai figyelmét az új módszerek alkalmazása során? Milyen munkaformát válasszon a tananyag feldolgozásához? Milyen feladatokat adjon tanítványainak, hogy élményszerővé varázsolja a tanítási órát?
A számítógéppel segített tanulás három erıforrásból táplálkozik (Fehér 2003):
–

humán erıforrások,

–

technikai eszközök,

–

módszertani faktorok.
A humán erıforrásokat a tanár és a tanulók jelentik. A tanár akkor tudja eredmé-

nyesen alkalmazni a számítógépet mint taneszközt a tanítás folyamatában, ha birtokában
van az IKT készségeinek (szakképzés vagy önképzés útján megszerezte azokat az ismereteket, amelyek a modern technológiák használatához szükségesek)48. A számítógépes eszközök technikai használatára vonatkozó készségeken túlmenıen a tanárnak

48

A tanár legyen képes:
•
a számítógépes rendszer üzembe helyezésére, a hardvereszközök szakszerő kezelésére és szabályos
leállítására;
•
átlagos felhasználói szinten az alapvetı számítógépes eszközök kezelésére (grafikus kezelıi felületek használata, szövegszerkesztési ismeretek, elektronikus levelezés, internetes keresés, prezentációs és adatfeldolgozási ismeretek);
•
szoftverek telepítésére, futtatására, CD-ROM-ok használatára;
•
az online-help és a nyomtatott segédeszközök, programleírások használatára;
•
a legalapvetıbb hibák elhárítására;
•
a számítógépes biztonsági rendszabályok értelmezésére, betartására és betartatására (Fehér 2003).
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gyakorlottnak kell lennie az információk keresésében, feldolgozásában és azok értékelésében is49.
Tanítványaink beleszülettek az információs társadalom közegébe. A ránk nyomasztóan ható információáradat számukra természetes. A számítógép használata életük részévé
vált. „A tanár személyisége, kisugárzása pótolhatatlan. A ’felpörgetett világ’ gyermekei
figyelmének lekötése azonban egyre nagyobb feladat. A számítógép képes hozzájuk szólni,
hiszen számukra oly természetes eszköz: mindennapjaik elemi része. A számítógéppel (is)
szólni annyit tesz, mint egy számukra szokványos és közvetlen „nyelven” elmesélni, amit
tudunk, ill. fontosnak tartunk” (Kormos 2003).
Az alkalmazható technikai eszközökrıl a taneszközökrıl szóló fejezetben (3.) már
írtam. A választható és kombinálható taneszközök palettája rendkívül színes. Azt azonban
ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a számítógépes eszközök elavulásának ideje rendkívül
gyors. Minimális konfigurációval50 futtathatjuk a jelenleg elérhetı multimédia CD-ROMok nagy részét, futtathatunk HTML alapú tananyagokat, böngészhetjük az internetet, esetleg MPEG-1 formátumú videofilmeket is lejátszhatunk. Ma már alapkövetelmény az
internethozzáférési lehetıség. Hatékony háttértámogatási lehetıséget rejt magában az iskolai intranethálózat, amely oktatási és kommunikációs feladatokat is betölthet. Ideális konfigurációjú számítógéppel51 speciális feladatokat is elláthatunk (video- és hangdigitalizálás,
multimédia-alkalmazások készítése stb.).
A megváltozott tanulási környezetben (számítógéppel segített tanulás során) megváltoznak a tanár által alkalmazott módszertani eszközök is. Átalakul a tanár és a tanítvány
szerepe a tanítási folyamatban. A hagyományosnak mondható frontális óravezetés során a
tanár van a középpontban (oktat, számonkér, értékel), a diák pedig csendben ül és hallgat.
A frontális, osztályszintő tanítás a tanulóknak kevés sikerélményt ad. A tanulásra vonatkozó olyan inspirácó, amely az óra alatti lelkes részvételen alapul, sokkal célravezetıbb és
49

Az információ kezeléséhez a tanár legyen tisztában:
• az információk forrásainak azonosításával és megkülönböztetésével;
• a különbözı módszerekkel végzett keresési stratégiák eredményeinek összehasonlításával;
• az adatok összegyőjtésének és tárolásának módjaival;
• a kapott eredmények interpretálásának módszereivel;
• azzal, hogy a kapott eredmények valódiságát megítélje, ill. azokat ellenırizze (Fehér 2003).
50
Minimális konfiguráció: tetszıleges Pentium osztályú számítógép; 64 Megabájt RAM memória; 1 Gigabájtnál nagyobb merevlemez; 14’-os SVGA felbontású (legalább 800 × 600-as) monitor; 1-2 Megabájtos
videokártya; CD-ROM-olvasó; hajlékonylemez-meghajtó; hálózati kártya; hangszórópár vagy fülhallgató;
egér, magyar billentyőzet.
51
Ideális konfiguráció: P4-es vagy azzal egyenértékő processzor; 512 Megabájt RAM; 20 Gigabájtnál
nagyobb merevlemez; 17’-os SVGA felbontású (1024 × 768) 24 vagy 32 bit színmélységő monitor; 32 vagy
64 Megabájtos videókártya; CD-ROM és DVD-ROM olvasó és író; hajlékonylemez meghajtó; hálózati kártya; jó minıségő hangkártya, erısítıvel, hangszórókkal; egér, magyar billentyőzet.
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maradandó értékő. A tanulóknak ne csupán az osztályzatért kelljen teljesíteniük, hanem
saját maguk is akarjanak tanulni (Pajtókné 2005).
A komplex médiarendszerekkel támogatott oktatásban a tanuló van a középpontban, aktívan járul hozzá saját tanítási-tanulási folyamatához. A tanulók aktivitása növekszik, ugyanakkor a tanár aktivitása is változik, a magyarázásra fordított idı csökken. A
tanulók szempontjából ez azt jelenti, hogy az idı lerövidül, ami arra volt szánva, hogy
csendben üljenek és hallgassanak.
A munkaformák variációja változatossá teszi a tanítási órát. A számítógéppel támogatott szemléltetés elınyeirıl, lehetıségeirıl már a komplex taneszközökrıl írt fejezetben szóltunk (3.2.). Ha ki akarjuk használni e modern taneszközök nyújtotta lehetıségeket
az operatív tudás fejlesztésében, akkor adjunk olyan feladatokat diákjainknak, amelyeket
egyéni, esetleg páros munkában oldhatnak meg. Ez utóbbi azért is elınyös, mert ha angol
nyelvő honlapot, tananyagot, információt kell tanulmányozniuk, kiküszöbölhetjük a nyelvi
nehézségekbıl adódó akadályokat. Csoportos (kooperatív), projektmunkát is tervezhetünk
tanítványainknak. A tanulók ilyenkor 4-6 fıs csoportokban kapják meg a feladatot, s utána
egyénileg dolgoznak egy-egy feladat megoldásán, amelyet maguk osztanak fel. A munka
során a tanár tanácsadóként segít (válaszol, ösztönöz, értékeli a haladást); egyénileg is odafigyel a tanulóra. A projektmunka elmaradhatatlan, befejezı része a bemutatás, ami PowerPoint-os vagy html alapú weboldal reprezentációja révén valósulhat meg. A tanár a
bemutatóhoz kapcsolódva értékeli tanítványai munkáját, ami kiterjed a munka menete során tanúsított együttmőködı tevékenységre, az elvégzett egyéni, ill. csoportos munkára és a
munka eredményére is. Így a hangsúly nemcsak a megszerzett ismereten van, hanem az
ismeret megszerzéséhez vezetı úton is. A csoportos projektmunka fejlettebb változata a
kollaboratív munka (vö. 3.2.6. fejezet).
A feladatok lehetnek egyszerő információkeresési vagy összetett problémamegoldó
feladatok. A világháló legegyszerőbb felhasználási lehetısége a tanórán a webutalás.
Ilyenkor a diákok megkapják a tananyaghoz kapcsolódó honlapcímeket, és ezekrıl az oldalakról hozzájuthatnak a témához kapcsolódó további információkhoz. A keresendı információ lehet elméleti (szöveges, adatokkal megjelenített) és/vagy a tananyag illusztrálását
lehetıvé tevı ábrák, képek, szimulációk, mozgóképek vagy interaktív oktatóanyagok stb.
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1. példa: A földtörténet tanításakor (9. osztály) pl. a következı feladatot adhatjuk
tanítványainknak:
A http://www.internationalmapping.com/index/Port_Electronic.html honlapcímen keressétek
meg a Dinosaurusok kora (The age of the dinosaurus) címő animációt. Tekintsétek
meg! Válaszoljatok (egyéni vagy páros munka) a következı kérdésekre:
–

Hogyan változott a kontinensek helyzete a földtörténeti középidı során?

–

Állapítsd meg, mit jelent a Pangea kifejezés?

–

Mely kontinensek alakultak ki a Gondwanából?

–

A földtörténet melyik idıszakában nyerték el mai helyzetüket a kontinensek?

–

Melyik kontinensen vannak felszínen kréta idıszaki kızetek? Miért ott?

2. példa: A 10. osztályban a fejlıdı országok tanulásakor adható feladat:
A http://www.gbgm-umc.org/honduras/photos/angola/index1.html honlapcímen Angoláról találtok képeket. Nézzétek meg alaposan ıket, és oldjátok meg (egyéni vagy páros
munka) a következı feladatokat!
–

Válassz ki 5 képet, amelyek az angolai emberek életmódját tükrözik!

–

A képek alapján fogalmazd meg, hogyan élhetnek Angolában az emberek!

–

Milyen életmódbeli különbséget fedezel fel, ha összehasonlítod a sajátoddal?

–

Mi a véleményed, mi lehet ennek az oka?

–

A http://worldatlas.com/aatlas/world.htm címen található webatlaszban keresd
meg Angolát!

–

Az itt talált adatok, információk alátámasztják-e a véleményedet?

A tanulók készíthetnek webtanulmányt (WebQuest) is. Ilyenkor részben vagy teljes
egészében a világhálóról győjtenek információkat. Ez elég idıigényes folyamat, ezért nehezen sőríthetı egy tanítási órába. Többnyire házi feladatként adjuk fel, esetleg szakköri
foglalkozáson végezhetı el.
A webfelfedezés (Web exploration) annyiban különbözik az elıbbitıl, hogy nem
csak a megadott helyen levı információt kell tanulmányozniuk, hanem aktív keresést is
kell végezniük a témában. Általában hivatkozásgyőjteménnyel kezdıdik, ami elindítja a
diákokat a keresés útján.
A világháló alapú tanulás legeredményesebb munkaformája lehet a projektmunka.
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3. példa: A 9. osztályban a lemeztektonika, ill. a földrengések tanulásakor adható
feladat. ’A Vad Föld’ szakértı csoport tagjai vagytok (a diákok csoportban dolgoznak). Egy hölgy fordult a csoporthoz a következı problémával:
Nemrég költöztem San Franciscóba, és bevallom, tartok a földrengésektıl. Tudom,
hogy ez földrengésveszélyes terület. Ráadásul az emberek is folyton arról beszélnek, hogy egyszer majd egy hatalmas földrengés fogja sújtani a várost. Milyen reális veszélye van ennek?
–

Válaszoljátok meg az aggódó hölgy kérdését!

–

Állításaitokat támasszátok alá megfelelı magyarázatokkal, bizonyítékokkal!

–

A feladat megoldásához kiindulásként használjátok a
http://www.wnet.org/savageearth/experts.cgi?answer=0

–

címő honlapot!

Munkátokról készítsetek prezentációt, amelyet társaitoknak is be fogtok mutatni!

A számítógépet a diákok tablók, plakátok, kiselıadások készítéséhez is igénybe vehetik, amelyek diáktársaik részére motivációul is szolgálhatnak.
A számítógép az elvégzett munka értékelésének eszköze is lehet. A szóbeli felelet
kiegészíthetı prezentációs anyaggal. Egy tananyaghoz, témához elektronikus formában
elkészített dolgozatok, bemutatók is értékelhetık. Léteznek számítógépes tesztek, amelyek
megoldása kevesebb stresszt jelent a diák, kijavítása pedig kevesebb idıt a tanár számára.
A Sulinet Digitális Tudásbázisban a földrajz tantárgy legtöbb témájához találunk teszteket
is.

5.2. Forgalomban lévı, földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kiválasztása, alkalmazása
A földrajztanítás során használható interaktív szoftverek (bıvebben lásd a 3.2.5. fejezetben) kiválasztása és az ezeket alkalmazó tanulási folyamat tervezése a taneszköz(Nádasi 2004) és szoftverértékelési (Kárpáti 2000) szempontok figyelembevételén túlmenıen több tényezıtıl is függ. El kell döntenünk, hogy a tanítási órán vagy azon kívül szeretnénk használni az adott szoftvert. Az utóbbi esetben lényeges, hogy van-e lehetıségünk
számítógépteremben dolgozni, ahol minden tanuló számára rendelkezésre áll a számítógép,
vagy csak tanári prezentációs célra használjuk a szoftvert. Mindig a tananyag tartalmához,
szerkezetéhez hangoljuk a szoftverválasztást. Minden esetben vegyük figyelembe a tanítványaink egyéni és életkori sajátosságait!
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1. példa: 9. osztály A Föld mint égitest – A Föld mozgásai címő tananyag tanításakor vagy A Földrajzi övezetesség – Szoláris éghajlati övezetek címő tanegység
megértéséhez és elmélyítéséhez használhatjuk az AmiGlobe 2006 (16. ábra) interaktív szoftvert (bıvebben a 3.2.5. fejezetben).

16. ábra: AmiGlobe 2006; nappal és éjszaka a Földön szeptember 23-án

A show night/day area ikont (nyíl jelzi) megnyomva, a nappalok és az éjszakák váltakozását demonstrálhatjuk. A kis ablak segítségével a nap 90°-ban delelését is nyomon követhetjük az év különbözı napjain. Az évszakok váltakozása
szempontjából fontos napéjegyenlıség és napforduló fogalmakat rögzíthetjük stb.
A szoftvert frontális tanári bemutatóra is használhatjuk, de eredményesebb,
ha diákjaink egyéni vagy páros munkában maguk végzik el a számítógépen a tanár
által megadott feladatokat. A tanár ilyen és ehhez hasonló feladatokat alkothat:
– Nyissátok meg az AmiGlobe 2006 interaktív szoftvert52! A feladatok megoldásához használjátok a Föld kiterített (flat) térképét! A show night/day area ikon
(

) segítségével nézzétek meg, hogy a Földünkön hol van nappal és hol van

éjszaka!
–

Mit jelölhet a térképre berajzolt Nap?

52

A diákok által használt számítógépre a szoftvert korábban letöltöttük, a tanuló parancsikon segítségével
közvetlenül nyitja a szoftver fıoldalát.
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–

Válasszátok ki a következı nevezetes napokat: március 21., június 22., szeptember 23., december 22. a Sun Time ablakban! Hol delel 90°-os szögben a Nap
ezeken a napokon?

–

Figyeld meg a kiválasztott idıpontokban a nappalok és az éjszakák hosszát! Mit
tapasztalsz?

–

Hányszor delel az Egyenlítın derékszögben a Nap az év folyamán?

–

Hányszor delel a Ráktérítın derékszögben a Nap az év folyamán?

–

Hányszor delel a Baktérítın derékszögben a Nap az év folyamán?

–

Mely földrajzi szélességeken nem delel derékszögben a Földön a Nap?

–

Találsz-e olyan területet a Földön, ahol nem kel fel, illetve nem nyugszik le a
Nap? Hol találhatók ezek a területek?

–

A feladatokat oldd meg gömbi (spherical) nézetben is!

–

Milyen következtetéseket tudsz levonni a Nap járásának tanulmányozásából?

–

Családoddal utazást nyertél, aminek során Norvégia északi partjaira lesz lehetıségetek elutazni tengeri halászatra. Az idıpontot Te választhatod meg. Melyik
hónapban lenne érdemes elutazni, hogy napos, kellemes legyen az idıjárás?
Az AmiGlobe 2006 szoftver játékra is ad lehetıséget. Javasolhatjuk tanítvá-

nyainknak, hogy otthon gyakorolhatják az országok és fıvárosaik felismerését
(Game/capitals menüpont).
Földrajzi játékokat, elsısorban térképes feladatokat találunk bıven a weben (lásd
FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET/Földrajzi játékok oldala). Ilyenek pl. Európa és más
kontinensek városai animációs vaktérképes játékok, amelyek a
http://kriskagy.freeweb.hu/zasz.htm internetes

címen találhatók. A szoftver látványos domborzati

térképen bejelölt városhely és a hozzá tartozó név párosításával segít elmélyíteni a topográfiai ismereteket. A városnevekre kattintva képet is láthatunk az adott városról. A szoftver
értéke, hogy az igényes kivitelen túlmenıen, a teljesítményrıl is visszajelzést ad. A Microsoft által támogatott Innovatív tanárok oldalán (http://www.itn.hu/) érhetı el a 101 ötlet innovatív tanároknak címő ötletgyőjtemény, amely rövid óravázlatok formájában javaslatokat
ad a különbözı szoftverek földrajzórai használatára vonatkozóan.
A számítógéppel támogatott földrajzórán nemcsak földrajzi tartalmú szoftvereket
használhatunk, hanem egyéb, a mindennapi életben használatos programok is segíthetik
munkánkat. Ilyen a FrontPage honlapkészítı szoftver, amellyel többek között bemutathatunk egy szőkebb földrajzi környezetet (városrész, medence, tó stb.). Az Excel táblázatkezelı szoftvert pl. a léghımérséklet napi járásának mérésére, grafikonos megjelenítésére
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használhatjuk. Az Access adatbáziskezelı programmal ábrázolhatjuk pl. az utóbbi évtized
legnagyobb vulkánkitöréseirıl vagy földrengéseirıl több szempontból (halálos áldozatok
száma, anyagi kár stb.) összegyőjtött adatokat. A Paint rajzoló- és a Visio-program segítségével vektorgrafikus térképeket is készíthetünk diákjainkkal az iskola környezetérıl. A
Word és a Publisher program lehetıséget ad arra, hogy pl. ismertetıfüzetet tervezzünk egy
üzemrıl, nemzeti parkról vagy természeti jelenségrıl.53
A változatos tanulási környezet, illetve az önálló és konstruktív tevékenység módot
ad arra, hogy „minden diák saját kognitív stílusának, tanulási preferenciáinak megfelelıen
haladjon” (Kleininger 2006).

53

Az említett szoftverek többsége ingyenesen letölthetı a http://www.tisztaszoftver.hu internetes oldalról.
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6. ÚJ TANESZKÖZ A KÖZOKTATÁS SZÁMÁRA A FÖLDRAJZ
TANÍTÁSÁHOZ

6.1. Az új taneszköz korszerő pedagógiai megoldásai
6.1.1. A földrajztanár elektronikus eszközkészlete: FÖLDRAJZ
nEtSZKÖZKÉSZLET felépítése, használata
A nEtSZKÖZKÉSZLET egy honlapon közzétett, multimédiás,
internetes szolgáltatás.54 Ingyenes letöltésével a tanár regisztráció
után virtuális dolgozószobába jut (17. ábra), amelynek különbözı
berendezéseire, berendezésrészleteire (fiók, polc, falitérkép, földgömb, lap-top, tévé stb.) kattintva továbbléphet a szükséges taneszközökhöz.
A honlap elsısorban a földrajztanárok és tanárjelöltek szakmai munkáját segíti. A
tartalom a Nemzeti alaptanterv55 és a Kerettantervek56 rendelkezéseit veszi alapul. Tartalmaz minden olyan elektronikus tanítási eszközt, amelyre a földrajzórára való felkészülés
során szükség lehet (19. ábra).
A nEtSZKÖZKÉSZLET elsısorban a tanár által használt – fıként szemléltetı- és
demonstrációs – eszközöket tartalmaz, de a hiperhivatkozások révén különbözı tudásbázisokba (Sulinet Digitális Tudásbázis, illetve egyéb angol nyelvő tudásbázisok) is eljuthatunk, tehát lehetıvé teszik az önálló tanulást és ismeretszerzést a diákok számára is.

54

A honlap megtekintéséhez szükséges eszközök és szoftverek: Ajánlott képernyıbeállítás: 1024 × 768,
24 bit színmélység. Legjobb monitorméret: 17'.
Felhasznált szoftverek:
• Adobe Photoshop CS2 and ImageReady CS2
• Macromedia Flash MX 2004 Professional 7.2
• Macromedia Dreamweaver MX 2004
• Adobe Premiere 6.0
Hardverigény (Explorer alatt futtatva):
• CPU: 250 MHz
• RAM: 15 Mbyte
Szoftverigény:
• Flash player 7.0 plugin böngészıhöz
• Platformfüggetlen (Windows, MacOS, Linux)
• Böngészıfüggetlen (Explorer, Mozilla, Firefox, Opera)
55
A Kormány 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és
alkalmazásáról.
56
Az oktatási miniszter 10/2003. (IV. 28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és
alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM-rendelet módosításáról.
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17. ábra: A földrajztanár virtuális dolgozószobája

A virtuális dolgozószobában munkálkodni kívánó tanár – szükség esetén – az íróasztalon levı könyvre kattintva tanulmányozhatja át a nEtSZKÖZKÉSZLET leírását.
Ugyanezt a lehetıséget kínálja a honlap alján megjelenı Súgó felirat.
A Faliújságon (18. ábra) megtekintheti a
legfrissebb földrajzzal kapcsolatos Híreket. Értesülhet pl. egy vulkánkitörésrıl, természeti katasztrófáról, politikai vagy gazdasági eseményrıl, de
hírt kaphat különbözı, hazánkban zajló földrajzos
rendezvényekrıl is. Ilyenek pl. a Magyar Földrajzi
18. ábra: Faliújság

Társaság rendezvényei. A Naptár oldalon tájékozódhat a honlap legutóbbi frissítésérıl. Mivel a nEtSZKÖZKÉSZLET bizonyos részleteiben nem végleges (új eszközökkel gazdagodik, honlapok szőnnek meg, újak jelennek meg
stb.), ezért fontosnak tartom gyakori frissítését. Szintén a faliújságon tekinthetnek bele a
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK.) listájába az érdeklıdık.
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Funkciógombok
(berendezésrészletek a honlapon)
Faliújság
Falitérkép
Könyv
Telefon

Íróasztal

Lap-top

Asztalfiókok

Polcok

Szekrény

TV
Hi-Fi

Fiókok

Földgömb

Karosszék

(A különbözı
földrészekre
kattintva
információk a
kontinensekhez
kapcsolódóan)

Digitális eszközök
(a funkciógombokra kattintva érhetık el)






Hírek
Naptár
Névjegy
GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)
Térképek



A nEtSZKÖZKÉSZLET leírása (Súgó)


























Elérhetıség (Kapcsolat)
Vélemény
Honlap küldése
Földrajzos internetes oldalak
Google Earth
Multimédiás CD-k
PPT-bemutatók
Sulinet
Földrajzi játékok
Feladatlapok
Óravázlatok
Tanulmányi kirándulás – Szakkör
Ismertterjesztı könyvek
Tankönyvek
Szakfolyóiratok
Szakcikkek győjteménye
Lexikon
Könyvtárak
A geográfia tudományágai
Ásvány- és kızetgyőjtemény
Képek
Videoklippek
Animációk
Zene

















Adatbázis
Ábrák
Diagramok
Érdekességek
Tantervek, dokumentumok
Egyéb
Európa
Ázsia
Afrika
Észak-Amerika
Közép-Amerika
Dél-Amerika
Ausztrália
Antarktisz
A nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése

19. ábra: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – funkciógombok és digitális eszközök
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A telefonra kattintással (20. ábra) három további lehetıség adódik. Az Elérhetıség címszó a
honlap alkotójának és gondozójának címzett emailt takarja ugyanúgy, mint a honlap alján
megjelenı Kapcsolat felirat is. A Vélemény
rovatban a nEtSZKÖZKÉSZLET-rıl alkothatnak ítéletet a felhasználók, részben meghatáro-

20. ábra: Telefon

zott kérdésekre válaszolva, részben írásos megjegyzést közölve (1. melléklet). A Honlap
küldése lehetıvé teszi a honlap címének elküldését bárkinek megcímezhetı e-mailben.
A falon található Falitérkép a térképek világába vezet. Gazdag tartalma betekintést
nyújt a Térképészeti alapismeretekbe. A Térképforrások keretében Menetrendek szolgáltatnak információkat és a Távérzékelés címszó alatt légifelvételek és őrfelvételek rejlenek,
továbbá GPS57-szel kapcsolatos oldalakra is eljuthatunk. A Webkartográfia csoporton belül
vaktérképek, domborzati térképek, tematikus térképek, webatlaszok, térképgyőjtemények
állnak rendelkezésünkre. Az említett kategóriák keretében több mint száz kiváló honlapra
barangolhatunk, ahol a földrajztanár számára jól használható, ingyenesen letölthetı térképek, tematikus térképek, térképekkel kapcsolatos programok (térképszerkesztı), mőholdképek (a Földrıl és a Naprendszer bolygóiról) széles választékát találja. Ilyen pl. a Nagy
Földgömb Galéria (Great Globe Gallery), amely különbözı internetforrásokból összegyőjtött térképkollekciót tartalmaz. Találhat itt a tanár interaktív térképeket is, amelyek segítségével könnyebb megtanítani-megtanulni a kontinenseket, országokat, fıvárosokat, a természet- és gazdaságföldrajzi tényezıket. Ellátogathat antik térképeket tartalmazó honlapra
(Heritage Antique Map Museum), de letöltheti a legújabb National Geographic világtérképet is a NASA honlapjáról (http://www2.jpl.nasa.gov/files//images/hi-res/satellitemap.tif). A térképeken kívül jól használható útvonal- és helykeresı programok is rendelkezésre állnak,
amelyek tanulmányi kirándulások, utazások, terepgyakorlatok szervezésekor nagy segítségére lehetnek a földrajztanárnak. A Térképek oldalon bepillanthatunk a térinformatika világába is.
Az íróasztalon – nem véletlenül – központi helyet foglal el a lap-top (21. ábra)
(notebook, hordozható számítógép); a nEtSZKÖZKÉSZLET-et használva hamarosan a
földrajztanár elsı számú segédeszköze lesz munkája során. A tanár a számára hasznos hazai és külföldi Földrajzos internetes oldalakat látogathatja meg. Itt további három kategó57

Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System).
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riában szerezhet információkat. Virtuális taneszközök külföldrıl (>50 hivatkozás), Tudásbázisok itthon és külföldön (>80 hivatkozás), Földrajzos internetes portálok itthon és külföldön

(>50

hivatkozás)

http://www.nationalgeographic.com/,

(pl.:

a

National

Geographic

Society

honlapjai

Geography World – Földrajz Világ, Geography Classroom:

Links for All Teachers – Földrajz Tanterem: Linkek minden tanárnak stb.)
Kiemelt honlap a Google Earth. Virtuális földgömb, nagy felbontású mőholdképekkel,

amellyekkel

legeldugottabb

a

Föld

szegleteibe

„bekukkanthatunk”.

is

A

program
lehetıvé;

részletes

keresést

tesz

adatbázis

és

tucatnyi

extra

szolgáltatás áll rendelkezésre (képek
a keresett városról, közlekedési infor21. ábra: Lap-top

mációk, szálláslehetıségek stb.).

Magyarországon és külföldön – a tantervhez igazodóan – 2000 után kiadott, Multimédiás CD-k listáját is a lap-topnál érhetjük el. A CD-krıl a következı információk tájékoztatnak: cím, kiadó, minimálisan szükséges hardverigény, információs weboldal, ár, audiovizuális minıség.
Itt vannak összegyőjtve azok a kész prezentációk (PPt-bemutatók), amelyek a földrajz általános és középiskolai tantervi anyagához igazodnak. Ilyen pl. A magmatizmus és a
vulkanizmus földrajzi jelenségei, Észak-Amerika földrajza, Karsztosodás stb.
Szintén kiemelt hivatkozás a Sulinet, amely a Sulinet Digitális Tudásbázis földrajzos oldalaira vezet. Jelenleg Magyarországon ez az egyetlen olyan digitális tudásbázis,
amely a tantervi elvárásoknak megfelelı módon tartalmaz többek között földrajzi tananyagot, földtani adatbázist, interaktív vaktérképgyőjteményt stb.
Az íróasztal fiókjai Óravázlatokat, digitális Feladatlapokat, Tanulmányi kirándulások tervezeteit, Földrajzi játékokat rejtenek. Az óravázlatok közül külön kiemelendık a
projektmunkát leíró óravázlatok és a digitális technikát igénylı tanórák vázlatai. Talán ma
már a pedagógusok nem kételkednek abban, hogy a sikeres tanárnak az alapos szaktudásán
túlmenıen a korszerő taneszközök hatékony alkalmazását is ismernie kell. Bátrabban vállalkoznak rá a kollégák, ha konkrét óravázlatok állnak rendelkezésükre. Az íróasztal egy
eldugott fiókja leplezi a nEtSZKÖZKÉSZLET alkotásához felhasznált anyagok forrásainak
listáját és a szerzıi jogvédelemmel kapcsolatos közleményeket – ezt  jellel jelöltem.
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A virtuális dolgozószoba szekrénye további eszközöket tár fel. Az Ismeretterjesztı
könyvek olyan szakkönyvek tárházát
mutatja be, amely felkeltheti a földrajztanár érdeklıdését (22. ábra). Tájékozódhat a könyv címérıl, a kiadóról, a kiadás évérıl, a könyv áráról. A
Tankönyvek címszó alatt a magyar
22. ábra: Ismeretterjesztı könyvek, tankönyvek

piacon fellelhetı, a kiadó és korosztály

szerint csoportosított tankönyvekrıl tájékozódhat a tanár. A Szakfolyóiratok legtöbbje rendelkezik saját honlappal. A hazaiakra és a külföldiekre is kalauzol az itt megjelenı lista.
Ilyenek pl. A földrajz tanítása, Földrajzi Értesítı, Geográfus Hírlevél, A földgömb vagy az
Egyesült Királyság Geographical magazinja. Az elektronikus formában nem megjelenı
szakfolyóiratok jegyzékét és leírását is megtalálja az érdeklıdı. A pedagógus sokszor
szenved idıhiányban. Nem mindig jut ideje arra, hogy megkeresse, nyomon kövesse, a
munkáját segítı, korábban és frissen megjelent szakirodalmat. Ezt hivatott megkönnyíteni
a Szakcikkek győjteménye, olyan digitalizált cikkgyőjtemény, amely a tanár módszertani
munkáját segítheti.
A Földrajzi kislexikon önmagáért beszél. Digitalizált fogalomtárak, lexikonok állnak rendelkezésre a földrajz különbözı tudományterületeirıl: Csillagászati földrajzi fogalomtár, Geomorfológiai fogalomgyőjtemény stb.
A Könyvtárak többtucat hazai és nemzetközi könyvtár földrajzi témájú oldalainak
látogatását teszi lehetıvé. Ilyenek pl. a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, a Magyar
Elektronikus Könyvtár, a The WWW Virtual Library: International Affairs Resources, az
Awesome Library stb.
A Geográfia tudományágai eszköztár tudományterületenként csoportosítja az eszközöket. Általános természetföldrajz, Általános gazdaságföldrajz, Magyarország földrajza,
Regionális földrajz nagy témakörökön belül résztudományágak is megjelennek (Csillagászat, Lemeztektonika, Vulkanizmus, Geomorfológia, Klimatológia, İslénytan, Turizmusföldrajz, Politikai földrajz, Kultúrföldrajz, GIS stb.).
Az Ásvány- és kızetgyőjtemény az ásványok és a kızetek világába vezet. Eljuthat a
tanár pl. a világ egyik legnagyobb ásványadatbázisába (http://www.mindat.org/index.php),
amelyben digitális ásványhatározó is rendelkezésünkre áll. Barangolhat ásvány- és kızetképtárban (http://kep.tar.hu/mineral), amelybıl kiválaszthatja a földrajzórán bemutatni kívánt
darabokat.
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Találhat

itt

olyan

helyeket,

amelyek

http://www.mapsofworld.com/world-mineral-map.htm)

topografikus

(Világtérkép

ásványokról:

és leíró formában tartalmaznak információ-

kat az ásványokról és a kızetekrıl, s megtekintheti az Ásványgyőjtık honlapját
(http://www.minerant.org/collecting.html) is.
A virtuális dolgozószoba szekrényének egyik polcán heverı fényképezıgép „mögött” rejtıznek a Képek. A képek jelentısége az órai munka során sokkal nagyobb, mint
ahogy annak lehetıségeit kollégáink többsége kiaknázza.
A Képek eszköztár részben a tantervhez igazodóan szedi csokorba a felvételeket (a
szerzı felvételei). Másrészt olyan honlapokra vezet, amelyeken számtalan (ingyenesen
letölthetı) csodás fotó látható tájakról, városokról, földrajzi objektumokról, épületekrıl
stb.58. Ilyen honlap pl. a Photos and Images of the Earth (A Föld fotói:
http://geography.about.com/cs/photos/index.htm),

a Classroom Clipart: Geography Clip Art,

Illustrations and Photographs (Földrajzi grafikus állományok, illusztrációk és fotográfiák –
több mint 30 ezer szabadon letölthetı:
http://classroomclipart.com/cgibin/kids/imageFolio.cgi?direct=Geography).

Több

mint száz ezekhez hasonló hivatkozás található itt.
Ha a tévére kattintunk, egy képernyı
„ugrik elı”, amelyen maszáj harcosok járják
harci táncukat (23. ábra) (a szerzı videofelvétele). Videóklipek segítségével olyan ese-

23. ábra: Videoklipek, animációk

ményeket mutathatunk be, amelyek távoli országokat, azok életét, természeti csodáit mutatják be. Ilyen videoanyagok győjteményében válogathat a tanítási óráját színesíteni szándékozó tanár. A fájlok AVI kiterjesztésőek, és a Windows Operációs Rendszerrel futó,
minden gépen megtalálható Windows Media Player-rel lejátszhatók. Több tucat honlap áll
a tanár rendelkezésére, ahol kedvére válogathat a videoklipek és Animációk közül.
A HI-FI készülék „megszólaltatásával” lehetısége van a tanárnak olyan zenei
anyagok közötti válogatásra, amelyek az iskolai földrajz tananyagához kapcsolódhatnak.
(pl. dél-amerikai, afrikai, ázsiai, európai népek zenéi stb.) A digitalizált hanganyagok jellemzıi: 22 KHz mintavételi frekvencia, 16 bit kvantálás, sztereo hangzás.

58

A felhasználásra javasolt képek mérete 640 × 480, színmélység 16 bit.
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A szekrényfiókok további hasznos eszközöket tartalmaznak. A földrajztanár számára egyik leghasznosabb az Adatbázis. Több mint harminc kiváló hazai és nemzetközi honlap segítségével találhatja meg a keresett információkat. Ilyen honlap pl. az Interactive
World Fact Book (A Világ adatainak interaktív nagykönyve a CAI gondozásában:
http://www.theodora.com/wfb/abc_world_fact_book.html),

lókkal,

térképekkel,

adatokkal

a

világ

ezernyi virtuális ismeretanyaggal, zász-

országairól.

A

Country

Informations

(Országinformációk: http://www.countryreports.org/) honlap statisztikai és kulturális információt szolgáltat. Az Ábrák fiókban számtalan földrajzi témájú grafika található, amelyek közül
a tanár kiválaszthatja a számára legmegfelelıbbet. A Diagramok olyan oldalakat tesznek
elérhetıvé, ahol a megszerkesztett, kész diagramok közül lehet válogatni. Ezek az oldalak
adatbázisok részei; ide kattintva azonban megtakarítható az adatbázisban történı keresés
ideje. A Tantervek, dokumentumok oldal a Nemzeti alaptanterv, a Kerettantervek és más
helyi tanterv és tanmenet dokumentumainak hozzáférését teszi lehetıvé. A földrajztanár
kedvenc helye lehet az Érdekességek oldal. Több mint negyven varázslatos hely, ahol diák
és

tanár

egyaránt

elidızhet.59

Az

Egyéb

címszó

alatt

található

minden

–

nEtSZKÖZKÉSZLET-ben máshol nem szereplı – kellék, amelyre a földrajztanár alkalmanként igényt tarthat. Egy kattintással itt hívható le a Nemzeti alaptanterv, az aktuális
Kerettantervek, innen léphet a tanár az Oktatási Minisztérium honlapjára; de szerepelnek
itt olyan címszavak is, mint pl. Környezeti nevelés a földrajzórán stb.
A szoba közepén található földgömb (24. ábra) a Regionális földrajz tudományterületeit fogja át. Kontinensenként teszi
elérhetıvé az információkat. Európa,
Ázsia, Afrika, Észak-, Közép-, DélAmerika, Ausztrália és az Antarktisz
földrészekre kívánság szerint kattintva
kalandozhatunk tovább a gondosan
válogatott,

gazdag

információtarta-

lommal bíró honlapokon.
24. ábra: Kontinensek

A

nEtSZKÖZKÉSZLET

minden

59

Néhány példa a sok közül: World Safari (Virtuális kirándulások szerte a földön. Látogatás Japánba,
Olaszországba, Kenyába vagy Jamaikába. Minden „kirándulás” szociális, történelmi, humán és földrajzi
aspektusból mutatja be az országot). A Geography Humor (Humoros Földrajz), a Geography Poetry Corner
(Költészet a földrajzban), a Geo Mysteries (Földrajzi rejtélyek), a CAI
(http://www.odci.gov/cia/ciakids/index.shtml) és National Geographic
(http://www.nationalgeographic.com/kids/index.html) honlapjai gyerekeknek stb.
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oldalának a tetején megjelenik a logó, a lap alján a Névjegy, a Kapcsolat, a Súgó, a
Honlaptérkép menü.
A nEtSZKÖZKÉSZLET-et rendszeresen frissítem. Hamarosan sokkal több anyag
(óra- és kirándulástervezet, videóklip stb.) áll majd a földrajztanárok rendelkezésére.
Továbbfejlesztését két vonatkozásban tervezem. Szeretnék egy keresıprogramot
beépíteni, továbbá a nEtSZKÖZKÉSZLET angol nyelvő verzióját létrehozni.
6.1.2. A nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése, testre szabása
A nEtSZKÖZKÉSZLET-et használó tanárban felvetıdhet az igény, hogy a saját
szemléltetıanyagait is rendszerbe foglalja, és elhelyezze a többi eszköz közé. Erre is van
lehetıség. A karosszékre kattintva (A nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése) két lehetıség közül
lehet választani.
Az Eszközök küldése menüpontban a nEtSZKÖZKÉSZLET gondozójához juttathatja el anyagait, amely lektorálás után megjelenhet abban.
A másik lehetıség a Saját eszközeim, ahol a Honlaptérkép menürendszerének megfelelıen egy mapparendszer tölthetı le. Ezt mentheti a saját számítógépére, s ebben elhelyezheti saját eszközeit.

6.2. A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET helye, szerepe a
földrajztanításban, -tanulásban
A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET a nemzetközi és hazai közoktatási dokumentumok által deklarált célkitőzéseket szolgálja a földrajztanításban (2. fejezet).
A tantárgy jellegébıl – miszerint ismereteket és készségeket gyarapító, gondolkodásra ösztönzı tárgy lehet – következik, hogy a földrajztanításban az ismeretek nyújtásán
túlmenıen figyelmet kell fordítanunk a készségek fejlesztésére. A társadalomban való
funkcionálás megtanulása az ismeretek elsajátításán túlmenıen a készségek megtanulása,
a készségek gyakorlása és a készségek kipróbálása egymásutániságát jelenti (Pajtókné
2005).
A nEtSZKÖZKÉSZLET szerkezetét, tartalmát tekintve alkalmas az ismeretek nyújtására-elsajátítására mind a tanár, mind a diák számára (lásd A geográfia tudományágai;
Szakfolyóiratok,

Szakcikkek

győjteménye,

Lexikon,

Kontinensek

oldalak).

A nEtSZKÖZKÉSZLET kifejezetten alkalmas a készségek fejlesztésére, gondolkodást
ösztönzı, illetve projektfeladatok elvégzésére (lásd 3. melléklet, feladatok). A jártasságok
és a készségek kialakításának fontos területe (2.2. fejezet) a szóbeli, képi, mennyiségi és
szimbolikus adatábrázolási módok: szövegek, ábrák, grafikonok, térképek használata.
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A nEtSZKÖZKÉSZLET információs oldalai, ábra- és grafikongyőjteménye számtalan
lehetıséget kínál a gyakorlásra. Egyik leggazdagabb eszköze a térképes oldalak tárháza. A
térképészeti alapismereteken, és a tanár általi szemléltetésen túl alkalmas interaktív térképkészítésre, webatlaszok, útvonal- és helykeresık, illetve menetrendek tanulmányozására
és az ezekhez kapcsolódó tájékozódási és egyéb készségfejlesztı gyakorlatok elvégzésére.
Az Adatbázis oldalai segítségével az adatfeldolgozás, -elemzés és az adatok kiértékelésének képességét fejleszthetjük.
Az oktatásnak a tanár és a tanulók közötti együttmőködés pedagógiájára kell irányulnia, ezen túlmenıen azonban ugyanúgy a tanulók közötti együttmőködésre is. A tanulóknak együtt kell dolgozniuk az osztályban, ennek során nagyon sokat tudnak tanulni egymástól. Ehhez fontos a jó kommunikáció.
A nEtSZKÖZKÉSZLET olyan feladatmegoldások térszíne, amelyeket a tanulók
egyéni, páros, csoportos, illetve kooperatív munkaformában végezhetnek el (5. fejezet; 3.
melléklet feladatai). Ilyenkor tanítványaink problémákat oldanak meg, ítéletet alkotnak és
döntéseket hoznak, miközben a kommunikációs készségük fejlıdik.
A nEtSZKÖZKÉSZLET használata a földrajztanításban többek között eleget tesz a
földrajztanítás azon stratégiai követelményének60 is, amely szerint a színvonalas, korszerő
szemléltetıeszközök (média) és az információs technológiák használata feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tanulók valósághő képet alkossanak a Földünkrıl.

60

A Földrajztanítás Nemzetközi Chartája által megfogalmazva (1992).
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7. A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET ALKALMAZHATÓSÁGI
VIZSGÁLATA
A vizsgálatot kétféle módszerrel végeztem el. Egyrészt a nEtSZKÖZKÉSZLETben elhelyezett Vélemény rovat (1. melléklet: kérdıív) elemzése alapján, amelyben a
nEtSZKÖZKÉSZLET regisztrált felhasználói közvetítették véleményüket, másrészt a kísérleti kipróbálás során, A földrajztanár elektronikus eszközkészlete címő fıiskolai tanárképzı kurzus keretében folyamatosan volt alkalmam tesztelni a taneszközt.

7.1. A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET Vélemény rovatának
elemzése
7.1.1. A vizsgált minta jellemzıi
A kérdıívben rákérdeztem a felhasználó korára, nemére, foglalkozására, ha a felhasználó tanár, akkor a szakjaira, továbbá arra, hogy hány éve tanít, van-e informatikai
képzettsége. Ezeken kívül húsz kérdésben tájékozódtam. Többek között arról, hogy milyen
lehetısége adódik a tanárnak a számítógép-, illetve az internet-hozzáféréshez otthon és
munkahelyén, az iskolában. Milyen gyakorisággal használta az internet földrajzi tartalmú
oldalait a nEtSZKÖZKÉSZLET megjelenése elıtt a felkészülésben és a tanítási órán és
milyen gyakorisággal használja a megjelenés óta. A kérdıívben érdeklıdtem a
nEtSZKÖZKÉSZLET-ben elhelyezett konkrét eszközök használati gyakoriságáról a felkészülésben és a tanítási órán. Tudakozódtam arról, hogy mennyire elégedett az egyes eszközökkel és a nEtSZKÖZKÉSZLET külsı megjelenésével. Megkérdeztem azt is, hogy munkája során miben segít a tanárnak az eszköztár, és hogy milyen tervei vannak a
nEtSZKÖZKÉSZLET jövıbeni használatára vonatkozóan; mit tart legjobbnak a honlapon
és mit hiányol belıle stb.
A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET 2006. szeptember 1-jétıl áll az érdeklıdık
rendelkezésére. Az adatbázisban 2007. július 25-én tekintettem meg a kitöltött kérdıíveket.
7.1.2. Az eredmények elemzése
1107 regisztrált felhasználó közül 107 fı nyilvánított véleményt; közöttük 93 fı
földrajz szakos.
A kérdıívet 41 férfi és 52 nı töltötte ki, akik (93 fı) közül 45 fı 35 évesnél fiatalabb, 48-an már betöltötték a 35. életévüket. A 93 válaszadó közül 59 fı gyakorló földrajztanár, 34 fı tanárjelölt. Vizsgálatomban elsısorban a gyakorló földrajztanárok véleményét
75

A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET ALKALMAZHATÓSÁGI VIZSGÁLATA

tartottam relevánsnak, ezért a továbbiakban ezzel a mintával dolgoztam. A válaszadó tanárok tanítási éveinek megoszlását a 25. ábra mutatja be.

Hány éve tanít?
31–40 éve
8%
1–10 éve
39%

21–30 éve
22%

11–20 éve
31%

25. ábra: A tanárok tanítási éveinek megoszlása

A véletlenszerő mintavétel, a válaszadók neme, kora, a tanított évek száma alapján
felmérésem reprezentatívnak tekinthetı.
A megkérdezettek 1/3-ának nincs semmilyen informatikai képzettsége, a 2/3 részük
végzett valamilyen rövidebb (30 órás) vagy hosszabb (45 órás vagy több) tanfolyamot.

Hogyan talált rá a honlapra ?
Kollégától/baráttól hallottam
róla

27%
3%
0%
53%
5%

12%

Kollégától/baráttól e-mailben
kaptam a honlapcímet
Az iskolaigazgatómtól
kaptam a honlapcímet
Szakmai rendezvényen
értesültem róla
Szakmai folyóiratban
olvastam róla
Véletlenül találtam rá

26. ábra: Hogyan talált rá a honlapra?
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A válaszolók 53%-a véletlenül talált a honlapra, 27%-uk a kollégájától vagy a barátjától hallotta, 12%-uk szakmai rendezvényen értesült a nEtSZKÖZKÉSZLET-rıl, 5%uk szakmai folyóiratban olvasott róla, 3 %-uk e-mailben kapta kollégájától, barátjától a
honlapcímet, és senki sem értesült az iskolaigazgatójától (26. ábra).

Van-e lehetısége számítógép-hozzáféréshez a
munkahelyén?
0%

3%
Igen, bármikor, amikor
szükségem van rá

10%

Igen, rendszeresen
Igen, alkalmanként
Nem, nincs lehetıségem rá

87%

27. ábra: Számítógép-hozzáférés lehetısége a munkahelyen

A tanárok 87%-ának amikor szeretné, 10%-uk-nak rendszeresen (hetente-kéthetente
van lehetısége számítógép-hozzáférésre a munkahelyükön (27. ábra). Ugyanennyi az
arányszám az internet-hozzáféréssel kapcsolatban is. Otthonukban 97%-uk használ számítógépet bármikor, amikor szüksége van rá, de csak 88%-uknak van állandó internethozzáférése.
Egy kérdéscsoport azt tárta fel, hogy a tanárok milyen gyakorisággal használták az
internet földrajzi tartalmú oldalait a tanítási órán és a tanítási órára történı felkészülésben a
nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése elıtt, illetve után (28. ábra).
A diagram jól szemlélteti, hogy a nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése után több mint
ötszörösére (3%  15%) nıtt azoknak a tanároknak az aránya, akik minden alkalommal
(világosbarna) alkalmazzák az internet földrajzi témájú oldalait a tanítási órán. Kétszeresére nıtt azon tanárok aránya, akik minden alkalommal használják az internetet a felkészülés során. Nıtt azoknak a számaránya is, akik rendszeresen, hetente-kéthetente (sötétbarna) használják az internet földrajzi témájú oldalait a tanítási órán (22%  39%) és az
arra való felkészüléshez (44%  55%). Azoknak az aránya értelemszerően csökkent, akik
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alkalmanként, azaz egy hónapnál ritkább idıközönként (sárga) vagy egyáltalán nem használták (zöld) azt.
Az internet használata a tanítási órán és a felkészülés során a
nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése elıtt és után
60

55
50

internetet használók %

50

44
39

40

Minden alkalommal

34

30
22
20

Rendszeresen

27

25

20

19
15
10

Alkalmanként

22

Nem használtam

12

10
3

3

0
nEtSZK.
nEtSZK
nEtSZK.
nEtSZK.
megismerése elıtt megismerése után megismerése elıtt megismerése után
órán
órán
felkészüléshez
felkészüléshez

28. ábra: Az internet használata a tanítási órán és a felkészülés során

A tanárok 70%-a több mint fél éve használja a nEtSZKÖZKÉSZLET-et a szakmai
munkája során (29. ábra). Mivel a nEtSZKÖZKÉSZLET 2006. szeptember 1. óta áll a
tanárok rendelkezésére, értelemszerően több éve nem használhatják. Az egy év megjelölése abból eredhet, hogy a kérdıívet kitöltı tanárok iskolaévet érthettek rajta.

A nEtSZKÖZKÉSZLET használatának idıtartama

Egy éve
7%

Több éve
0%

Nem
használom
3%
Egy hónapnál
nem régebben
20%

Fél éve
70%

29. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET használatának idıtartama
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Kíváncsi voltam arra is, hogy a nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeit milyen gyakorisággal használják a tanárok a tanítási órán (30. ábra) és a tanítási órára történı felkészülés
során (31. ábra). A pedagógusok 1–5-ig terjedı skálán értékelték a használati gyakoriságot. Az 5-ös azt jelenti, hogy gyakran használja, szüksége van rá, az 1-es azt, hogy nem
használja, nincs is szüksége rá. Véleményét a közbülsı értékekkel tudta árnyalni.
A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati
gyakorisága a tanítási órán
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Térképek
Képek
Video
Animációk
Zene
Földrajzi játékok
Feladatlapok
Óravázlatok
Tanulmányi kirándulás – Szakkör
Adatbázis
Ábrák
Diagramok
Érdekességek
Tantervek, dokumentumok
Ismertterjesztı könyvek
Tankönyvek
Szakfolyóiratok
Szakcikkek győjteménye
Lexikon
Könyvtárak
A geográfia tudományágai
Földgömb (kontinensek)
Ásvány- és kızetgyőjtemény
Földrajzos internetes oldalak
Multimédiás CD-k
PPt-bemutatók
Google Earth
Sulinet Digitális Tudásbázis
Hírek

30. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakorisága a földrajzórán
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A diagramról leolvasható, hogy nincs olyan eszköz, amelyet egyáltalán nem használnak a tanárok. A tanítási órán legtöbbet hasznosítják a Térképeket, az Ábrákat, az Érdekességek és Földrajzos internetes oldalak eszköztárakat. Legkevesebbszer a Zene, a Tanulmányi kirándulás – szakkör, a Tantervek, dokumentumok, eszköztárakat alkalmazzák.
A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati
gyakorisága a tanítási órára történı
felkészülésben
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Térképek
Képek
Video
Animációk
Zene
Földrajzi játékok
Feladatlapok
Óravázlatok
Tanulmányi kirándulás – Szakkör
Adatbázis
Ábrák
Diagramok
Érdekességek
Tantervek, dokumentumok
Ismertterjesztı könyvek
Tankönyvek
Szakfolyóiratok
Szakcikkek győjteménye
Lexikon
Könyvtárak
A geográfia tudományágai
Földgömb (kontinensek)
Ásvány-és kızetgyőjtemény
Földrajzos internetes oldalak
Multimédiás CD-k
PPt-bemutatók
Google Earth
Sulinet Digitális Tudásbázis
Hírek

31. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakorisága a földrajzórára történı felkészülésben
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Az taneszközök használati gyakorisága tanítási órára történı felkészülésben (31.
ábra) hasonló képet mutat az elızıhöz. Kicsit magasabb értéket kaptak az Ismeretterjesztı
könyvek, a Tankönyvek, a Szakfolyóiratok, a Szakcikkek győjteménye, a Lexikon, a PowerPoint-bemutatók és a Sulinet Digitális Tudásbázis eszközök.

Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET
eszközeivel?
1

2

3

4

5

Térképek
Képek
Video
Animációk
Zene
Földrajzi játékok
Feladatlapok
Óravázlatok
Tanulmányi kirándulás – Szakkör
Adatbázis
Ábrák
Diagramok
Érdekességek
Tantervek, dokumentumok
Ismertterjesztı könyvek
Tankönyvek
Szakfolyóiratok
Szakcikkek győjteménye
Lexikon
Könyvtárak
A geográfia tudományágai
Földgömb (kontinensek)
Ásvány- és kızetgyőjtemény
Földrajzos internetes oldalak
Multimédiás CD-k
PPt-bemutatók
Google Earth
Sulinet Digitális Tudásbázis
Hírek

32. ábra: Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeivel?
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Tudakozódtam arról is, hogy mennyire elégedett a felhasználó tanár a
nEtSZKÖZKÉSZLET–ben található eszközökkel (32. ábra). A kérdıívet kitöltı pontozással fejezhette ki a véleményét. Az 5-ös szám azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az 1-es azt,
hogy egyáltalán nem elégedett, a közbülsı értékekkel árnyalhatta véleményét. Az eszközök
legtöbbjével elégedettek a felhasználók. Az elégedettségi index (4 fölött van) a Térképek, a
Videoklipek, az Animációk, a Földrajzi játékok, a Feladatlapok, az Ábrák, a Diagramok, az
Adatbázis, az Érdekességek, a Geográfia tudományágai, a Kontinensek, a PowerPointbemutatók, a Google Earth, a Sulinet Digitális Tudásbázis és a Hírek eszközöknél jelzi,
hogy a kérdıívet kitöltı felhasználó az átlagnál elégedettebb az említett eszközökkel. Legkevésbé a Zene, Tantervek, dokumentumok és a Tankönyvek oldalai tetszenek a tanároknak,
bár itt sincs 3 alatt az elégedettségi index.
Megkérdeztem azt is, hogy mennyire elégedettek a nEtSZKÖZ-KÉSZLET külsı
megjelenésével (33. ábra). 1-tıl 5-ig terjedı skálán nyilváníthattak véleményt, ahol az 1-es
szám az egyáltalán nem elégedett, az 5-ös szám a nagyon elégedett álláspontot jelenti.
Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET külsı
megjelenésével?
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Színek
Funkciógombok
Navigáció
Felépítés, szerkezet
Frissítés gyakorisága
Súgó

33. ábra: Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET külsı megjelenésével?

Mint az a diagramból kitőnik, a nEtSZKÖZKÉSZLET felépítése és szerkezete, valamint a színei tetszenek legjobban a földrajztanároknak. Ezt követik a funkciógombok és a
navigáció helyezései. A frissítés gyakoriságával a legkevésbé elégedettek, de ennek értéke
is eléri a 4 pontot.
Arra a kérdésre, hogy Miben segít Önnek a honlap?, több választ is megjelölhettek
a válaszadók (34. ábra). A nEtSZKÖZKÉSZLET-et az órai munkája során a válaszadók
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63%-a alkalmazza. Szemléltetıeszközök győjtésére a tanárok 98%-a használja. Szakmai
mőveltsége és tájékozottsága bıvítésére a földrajztanárok 74%-a hasznosítja. A legfrissebb
szakmai hírekrıl való értesülés forrása 71%-uk számára. 47%-uk a földrajzi játékokkal is
szívesen játszik. Kedvtelésbıl 28%-uk nézegeti a földrajzos internetes oldalakat és 68%-uk
állította azt, hogy kellemes és hasznos idıtöltés számára. A nEtSZKÖZKÉSZLET jövıbeni használatára vonatkozóan egyhangúan (100%!) állították, hogy rendszeresen fogják
használni a tanítási órán és az arra való felkészüléskor.
Miben segít Önnek ez a honlap?
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Beépítem az órai munkámba,
közvetlenül használom a
tanórán
Szemléltetıeszközöket
győjtök a tanítási órára
Szakmai mőveltségem,
tájékozottságom bıvítem
Értesülök a legfrissebb
szakmai hírekrıl
Játszom a földrajzi játékokkal

74

63
98

47
71

68
28

Kedvtelésbıl nézegetem a
földrajzos internetes oldalakat
Kellemes és hasznos
idıtöltés számomra

34. ábra: Miben segít a nEtSZKÖZKÉSZLET a tanároknak?

Érdeklıdtem afelıl, hogy Használta-e már a nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése funkciót? (35. ábra). A kérdıív kitöltéséig még senki sem küldött anyagot, de a válaszadók
55%-a tervezi, hogy majd küld. 42%-uk rendszeresen használja a Saját eszközeim mappákat; 57%-uk pedig eddig még nem használta, de tervezi, hogy használni fogja a mapparendszert. Nem volt olyan válaszadó, aki nem használta, és nem is tervezi használni egyik
lehetıséget sem.
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Használta-e már a nEtSZKÖZKÉSZLET
feltöltése funkciót?

55

60
50

Igen, már küldtem anyagot,
meg is jelent a honlapon
Igen, már küldtem anyagot,
de nem jelent meg a
honlapon

57

Rendszeresen használom a
Saját eszközeim mappát

42

40
Nem, de tervezem, hogy
küldök anyagot a honlaphoz

% 30
20
10

0

0

0

0

Nem, de tervezem, hogy
feltöltöm a Saját eszközeim
mappát
Nem használtam, nem is
tervezem

35. ábra: Használta-e már a nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése funkciót?

Tudakozódtam afelıl, hogy mit hiányolnak a nEtSZKÖZKÉSZLET-bıl. Sokan
üresen hagyták a válasz helyét. A választ adók a következı megjegyzéseket írták be:
– „Leginkább a vaktérképeket hiányolom. A munkánkhoz nagy segítséget jelentenek, mert a gyerekek topográfiai tudása nem igazán magas színvonalú, és a készen kapott vaktérképekkel ezen sokat lehetne javítani.”
– „Több óratervezetet és kidolgozott projekt terveket vagy esetleg vázlatokat.”
– „Sokkal több a gyakorláshoz és a számonkéréshez hasznosítható vaktérképet,
valamint különbözı feladatokat 7–8. osztályban.”
– „Kisebb filmbejátszásokat. Nem érdeklıdést felkeltı filmeket keresek, hanem a
tananyagról szólókat, melyekkel összefoglalhatok egy-egy anyagrészt röviden.
A szokásos problémáról van szó. Nem lehet találni olyan kisfilmeket, amelyek 510-15 percben összefoglalnak részeket, és órán is le lehetne játszani a gyerekeknek.”
– „Sokkal több képet, óratervet”
– „Néhány menüponton belül lehetne több információ. Pl.: ásvány- és kızetgyőjtemény.”
– „Nekem így tetszik, ahogy van!”
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Megkérdeztem a kollégákat, hogy mit tartanak a legjobbnak a honlapon. Néhány
idézet a vélemények közül:
– „Azt, hogy van egyáltalán egy ilyen honlap. Talán a sokrétősége a legjobb, az,
hogy sokféle információ található itt (képek, térképek, adatok stb.).”
– „Jó, hogy egy, a földrajztanítással kapcsolatos linkgyőjtemény is rendelkezésre
áll.”
– „Megkönnyíti számomra a szemléltetıanyagok elkészítését, mert összegyőjtve
találom meg a szükséges információkat. Ötleteket adnak a már elkészített anyagok (feladatlap, PPt-bemutatók stb). Segít a friss információkhoz jutásban.”
– „Áttekinthetı. Nagyon jól használhatom a tanítási órákra való felkészüléshez.”
– „Azt, hogy egyáltalán van egy olyan honlap, mely tantárgyspecifikusan segíti a
munkánkat és a tanulói munkát is egyben!”
– „Gyorsan, sokféle információhoz juthatok különbözı kérdéskörökben.”
– „A legtöbb segítséget a földrajzi játékok és a térképek jelentenek. A gyerekek
motiválását segítik a képek, videóklipek. Sajnos arra még nincs lehetıségem,
hogy minden órán használjam, de a következı tanévtıl tervezem, mert kapunk
egy projektort.”
– „Egy csokorba van győjtve mindaz, amire szükség lehet órai felkészüléshez,
vagy órára.”
– „Szemléletes, gazdag az adatbázisa, jól beépíthetı az órai munkába.”
– „Rengeteg információ található meg, jól strukturált formában, ezért hatékonyan használható az órai felkészüléshez.”
– „A szakmódszertannal kapcsolatos oldalakat, nagyon jól lehet használni.”
–

„A PowerPoint-bemutatók, videoklipek, térképek tetszenek legjobban.”

– „Sok minden egy helyen van és mindent, amit keresek, megtalálok!!!”
–

„Ezen a honlapon egy helyen lehet megtalálni mindent, ami egy eredményes
órára való felkészüléshez szükséges. Nem kell több helyen keresgélni, ahhoz,
hogy felfrissítsük ismereteinket.”

– „Minden, ami földrajzzal kapcsolatos, együtt van.”
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–

„Széles látókörő a honlap, érdekes.”

–

„Mindent!”

–

„Széles körben nyújt érdekességeket és alapismereteket, melyek a tanítási órán
is jól felhasználhatóak, és sok földrajzzal kapcsolatos honlap elérhetı errıl az
oldalról.”

– „Örülök, hogy ilyen honlap is van.”
– „Nagyon szimpatikus, hogy nem kell órákat töltenem az Internet elıtt mire egyegy tanórára felkészülök, hanem egy helyen megtalálok minden eddig használt
oldalt, sıt egyre több újdonságot fedezek fel. Frissen tartom és bıvítem a szakmai tudásom.”
– „Hiánypótló!”
– „Nagyon jó honlap. Örülök, hogy létezik. Köszönet érte. Örülök, hogy bıvíthetı, más is bele tud dolgozni.”
Az Egyéb megjegyzés rovatba a következı észrevételek érkeztek:
– „Köszönöm a munkáját, és további sikereket kívánok!”
– „Nagyon hosszú a kérdıív!”
– „Sok sikert és kitartást a további munkákhoz!”
– „Bízom benne, hogy folyamatos bıvüléssel nagyon nagymértékben segít a napi
munkámban, lehetıvé téve, hogy a mai kor kihívásának megfelelıen a számítógépet használva fedeztethessem fel a világot tanítványaimmal.”
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7.2. A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET alkalmazása a tanárképzésben
7.2.1. A földrajztanár elektronikus eszközkészlete címő szakmódszertani tárgy
tartalma, tematikája, módszerei
A kurzus új, a földrajztanár számára olyan testre szabható, dinamikus, interaktív tanítási technikát nyújt, amely a megújuló tanítási-tanulási módszertani követelményeknek is
megfelel. Minıségi változást jelent továbbá az elektronikus oktatási anyagok, szemléltetıeszközök elıállítása terén is. Fontosabb földrajzos internetes oldalak, digitális taneszközök
elérése, tanulmányozása, alkalmazása a földrajzórára történı felkészülésben és a földrajzórán. A megváltozott tanulási környezet alkalmazásának megtanulása. Hálózat alapú földrajztanítás. Interaktív szoftverek kiválasztása, alkalmazása a földrajz órán.
A tantárgy idıterve: tizennégy hét, heti kilencven perc.
A tantárgy tematikája61:
1. óra: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET honlapbemutatása. Követelmények, Az órák menetének, módszereinek
és a kötelezı, illetve ajánlott szakirodalomnak az ismertetése.
Követelmények:
a) Gyakorlaton való részvétel
b) Saját készítéső elektronikus eszközkészlet összeállítása
c) Számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezése általános és középiskolai
osztály részére: óratervezet készítése, alkalmazandó digitális eszközök, forgalomban levı, földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kiválasztása, alkalmazása a
FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET és a saját készítéső elektronikus eszközkészlet
alapján.
A saját készítéső elektronikus eszközkészlet elemei lehetnek:

61



Óratervezet 50 pont



Kirándulástervezet 25 pont



Szakköri program 25 pont



Ábra (saját készítéső) 10 pont



Animáció (saját készítéső) 20 pont

Az egyes órák részletes óratervezeteit, feladatleírásait a 2. mellékletben olvashatjuk.
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Videoklip 5 pont



Zenei részlet 5 pont



Digitális feladatlap (saját készítéső) 50 pont



Digitális földrajzi játék (saját készítéső) 50 pont



PowerPoint-bemutató 20 pont



Diagram (saját készítéső) 5 pont



Kép (saját) 2 p



Digitális ásványgyőjtemény, ásványonként 2 pont



Szakmai tartalmú honlap (nEtSZK.-ben még nem szereplı) megtalálása 2
pont



Hiba észrevétele a nEtSZKÖZKÉSZLET-ben 1 pont

Az említett elemeknek konkrét tananyagokhoz kell kapcsolódniuk, s a tananyag
megjelölésével teljes értékőek. A hallgatónak az elkészített óratervezetet és a saját
készítéső elektronikus eszközkészletet be kell mutatni a tanárnak, és CD-n be kell
adni.
Értékelés: gyakorlati jegy
Az elégséges gyakorlati jegy feltételeként minimum 75 pontot kell összegyőjteni
75–84 pont elégséges (2)
85–94 pont közepes (3)
95–104 pont jó (4)
105–

pont jeles (5)

2. óra: Földrajzos internetes oldalak tanulmányozása. Ismerkedés magyar és külföldi
internetes oldalakkal, tudásbázisokkal, virtuális eszközkészletekkel, földrajzos portálokkal, hírportálokkal.
3. óra: Digitális képek, földrajzi témájú ábrák, illusztrációk tanulmányozása, letöltése
a földrajzórához.
4. óra: Térképek tanulmányozása. Térképészeti alapismeretek, térképforrások az Interneten. Légi és őrfelvételek tanulmányozása, letöltése. GPS a földrajzórán. Digitális menetrendek tanulmányozása és használata. Webkartográfia. Digitális térképek tanulmányozása, letöltése. Vaktérképek, domborzati térképek, tematikus térképek tanulmányozása, letöltése. Webatlaszok használata. Interaktív térképkészítés.
Útvonal- és helykeresık tanulmányozása és használata. Térinformatika és földrajztanítás. Térképes játékok a földrajzórán.
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5. óra: Forgalomban lévı, földrajzi tartalmú multimédiás CD-k, interaktív szoftverek
tanulmányozása.
6. óra: Ismerkedés magyar és külföldi elektronikus könyvtárakkal és adatbázi-sokkal.
Adatok győjtése a földrajzórához elektronikus adatbázisok felhasználásával. Virtuális enciklopédiák, egyéb földrajzi témájú lexikonok információs oldalainak a tanulmányozása, alkalmazása a földrajzórán.
7. óra: Ismeretterjesztı könyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok információs oldalainak,
szakcikkek győjteményének tanulmányozása.
Információkeresés a geográfia különbözı tudományágaihoz kapcsolódó honlapokon.
8. óra: Videoklipek, animációk, zenei anyagok tanulmányozása, keresése, letöltése a
földrajzórához.
9. óra: Ásvány- és kızetgyőjtemények az interneten. Digitális ásvány- és kızettárak
tanulmányozása, képek letöltése a földrajzórához.
10. óra: Digitális földrajzi feladatlapok és játékok tanulmányozása.
11. óra: Digitális óratervezetek, földrajzi tanulmányi kirándulástervezetek, szakköri és
erdei iskolai programok tanulmányozása.
12. óra: A földrajztanár számára nélkülözhetetlen tantervek, dokumentumok, pedagógiai témájú honlapok információs oldalainak a tanulmányozása.
13. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezése az általános és a középiskolában. Forgalomban levı, földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kiválasztása,
alkalmazása. FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET alkalmazása a földrajzórán.
14. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra óratervezetének és saját készítéső
Elektronikus eszközkészlet bemutatása.
A kurzus tanóráin alkalmazott módszerek: Minden gyakorlat rövid (5-7 perces) bevezetı tanári magyarázattal kezdıdik, ahol a tanár az adott eszközökrıl és azok
tanórai használatáról tart ismertetıt, és bemutatja az eszközt a
nEtSZKÖZKÉSZLET-ben. Ezután a tanárjelöltek változatos munkaformában oldják meg a feladatokat, amelyek lehetnek egyszerő információkeresési, összetett
gondolkodtató és alkotó projektfeladatok. A feladatok elvégzése után a diákok beszámolnak társaiknak az elvégzett munkáról. Az óra végén a tanár értékeli a hallgatók munkáját. A tanári bevezetıt és a diákok feladatait, illetve a rendelkezésre álló
idıt a tanulók PowerPoint-prezentáción követhetik nyomon (lásd 3. elektronikus
melléklet).
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7.2.2. A tanárképzı program segédeszközei
A kurzust olyan teremben tartottuk, ahol minden hallgató számára külön számítógép állt rendelkezésre. Mivel a számítógéptermeket az informatika
szakos hallgatóink lefoglalják, ezért a fıiskolánk vezetésétıl külön engedélyt kaptunk arra, hogy a kurzus
óráit a Hallgatói Információs Központban tartsuk (36.
36. ábra: A földrajztanár elektronikus
eszközkészlete címő kurzus helyszíne

ábra). Itt 40 multimédiás számítógép állt a tanítványaim rendelkezésére. A gépek hardver-62 és szoft-

verfelszereltsége megfelelt a követelményeknek. A korlátlan internethozzáférés állandóan
biztosított volt. A tanórákat három tanulócsoportban, összesen 55 hallgató részvételével
bonyolítottam le.
7.2.3. A kísérleti kipróbálás tapasztalatai
Az elızı fejezetben leírt tematikából kitőnik, hogy a nEtSZKÖZKÉSZLET-ben elhelyezett eszközöket sorra vettük (minden órán egy vagy két eszköz került terítékre), és a
kurzus foglalkozásain a feladatok segítségével gyakoroltuk azokat a tevékenységeket, amelyek a tanítási órára történı felkészülés során és a tanítási órán adódhatnak az elektronikus
taneszközök használatával kapcsolatban.
A feladatokat úgy állítottam össze, hogy a kurzus elırehaladtával nehezebbé, összetettebbé váltak, az infokommunikációs technológiák alkalmazásában egyre több jártasságot
igényeltek. Igyekeztem olyan feladatsorokat összeállítani, amelyek mintájára a leendı tanárok maguk is alkothatnak hasonló feladatokat.
A tanárjelölt hallgatók többsége képzett a számítógép használatában, ám néhányan
csak alapszinten kezelik azt. Ezt a problémát kiküszöbölendı, kértem, hogy úgy foglaljanak egymás mellett helyet, hogy alkalomadtán tudják egymást segíteni. Mivel az órákon
62
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* 1,6GHz Pentium 4 processzor
* 40GB HDD
* 10/100 hálózati kártya
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rendelkezésre álló idı 90%-ában a diákok önállóan, párokban vagy csoportosan dolgoztak
(2. melléklet), így az én feladatom az irányítás, segítés volt. Nem jelentett tehát gondot, ha
valakinek rögtön nem sikerült letöltenie egy fájlt vagy megtalálnia a szükséges információt. Ezek a problémák a félév végére megoldódtak.
A követelményeknek mindenki megfelelt. 31 hallgató jeles, 17 hallgató jó, 5 fı közepes, két fı elégséges osztályzatot szerzett. Kiváló óratervezetek születtek, amelyekben a
tanárjelöltek is elıtérbe helyezték az IKT alkalmazását a tanítási órákon. A legjobb óratervezetek bekerülnek a nEtSZKÖZKÉSZLET-be. Saját eszköztárakat alkottak gazdag tartalommal, amelyeket gyakorló tanárként tovább gazdagíthatnak majd.
A kipróbálás elsı lépése során nem készült ugyan kompetenciamérés (a következı
félévben tervezem), de az utolsó órán megkértem hallgatóimat, anonim módon írják le tapasztalataikat, véleményüket a kurzussal kapcsolatban: mit jelentett nekik a gyakorlat, mi
tetszett a legjobban, mit csinálnának másképpen, mire lenne még szükség, hogy jártasabbak legyenek a számítógép alkalmazásában stb. Egyetlen negatív ítéletet sem fogalmaztak
meg. Íme néhány vélemény a sok közül:
„Jó volt, hogy érdekes feladatokat oldottunk meg.”
„Megtanultam, hogy hogyan építsem be tanári munkámba a számítógép használatát. Ennél több nem is kell.”
„A legjobb az volt, amikor virtuális kirándulásra mentünk a Kilimandjaróhoz.”
„Nagyon kellenek az ilyen típusú gyakorlatok, ahol azt tanulhatjuk meg, hogy éles
helyzetekben a tanítás alkalmával mit kell tenni.”
„ A projektfeladatok tetszettek nagyon, amikor szakértıként dolgoztunk. Én is csinálok majd hasonló feladatokat a tanítványaimnak, ha tanítani fogok.”
„Klassz volt!”
„A tanterveket kihagynám a programból, és helyette a földrajzi játékokkal játszanék.”
„Jó, hogy most már nekem is van egy saját eszközkészletem. Eszembe sem jutott
volna így rendszerbe győjteni a szemléltetıeszközöket. Ha tanítok, csak egy-két
kattintás, és máris rendelkezésemre áll.”
„Végre egy olyan óra, amin nem lehet unatkozni!”
„Többet tanultam ezen az órán, mint az okitekin (az oktatástechnológia órán –
Pajtókné). Most már tudom, hogy töltsek le egy videoklipet vagy animációt és
nem utolsósorban azt is, hogyan használjam a földrajzórán.”
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„Nagyon tetszett a gyakorlat. Sok mindent megtanultunk a digitális eszközök használatáról, és az is jó, hogy most már tudjuk, hogyan szervezzünk meg egy olyan
órát, amelyen a számítógépet használjuk. Tudjuk, hogy milyen feladatot adjunk
a diákjainknak, hogy érdekes, játékos legyen számukra az óra.”
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8. EREDMÉNYEK – TÉZISEK

8.1. Az eredmények a hipotézisek tükrében – tézisek
Vizsgálatom eredményei alátámasztják az 1.2. fejezetben megfogalmazott hipotéziseimet.
1. Hipotézis: A földrajztanároknak az otthonukban bármikor, a munkahelyükön pedig – ha
nem is korlátlanul, de – rendszeresen van lehetıségük számítógép- és internethasználatra a
tanítási órára való készüléshez, illetve az órai munkához.
1. Eredmény: A földrajztanárok 97%-ának, amikor igényli, van számítógép-, 88%-ának
internethozzáférése otthonában. A munkahelyükön, az iskolában 87%-uk jut számítógéphez és internetkapcsolathoz bármikor, amikor szeretné. Ez a hipotézisnek megfelelı, de a
vártnál még nagyobb szám, hiszen a vizsgálati minta a honlapomra látogató, tehát digitális
tananyagokat keresı pedagógusok körébıl került ki.
1. Tézis: A feltételek adottak ahhoz, hogy a földrajztanárok használják a komplex taneszközöket a tanítási órára történı felkészüléshez, és alkalmazzák a digitális médiumokat a
tanítási órákon.
2. Hipotézis: A tanárok nagy része rendelkezik a modern taneszközök kezeléséhez szükséges pedagógiai és IKT-kompetenciákkal. Messzemenıen érvényes ez a fiatalabb korosztály
tagjaira, akik már iskoláskorukban tanultak informatikát.
2. Eredmény: A vizsgálatban részt vevı földrajztanárok kétharmad részének van valamilyen informatikai képzettsége (OKJ-képzés, ECDL-vizsga, egyéb). Ezzel az aránnyal is
elégedettek lehetünk, tekintettel arra, hogy ez az arány a jövıben növekedni fog. A fiatal
nemzedék, a leendı tanárok informatikai tudása gyerekkorukból ered, mely feltételezhetıen készségszinten jelentkezhet az információs és kommunikációs technológiák gyakorlati
alkalmazásában.
2. Tézis: A földrajztanárok képzettségüket tekintve készek állnak arra, hogy használják a
korszerő taneszközöket. A fiatal nemzedék, a leendı tanárok informatikai tudása már gyerekkorukból ered, ami feltételezhetıen készségszinten jelentkezik az információs és kommunikációs technológiák gyakorlati alkalmazásában. Ma már egy jó földrajztanár jellemzıje, hogy alapos szaktudásán, pedagógiai és pszichológiai ismeretein, oktatástechnológiai
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alapismeretein túlmenıen birtokában van a legújabb információs és kommunikációs technológiáknak.
3. Hipotézis: Az oktatási portálként mőködı FÖDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése után a tanárok gyakrabban használják a számítógépet és az interneten elérhetı szemléltetıeszközöket, multimédiás anyagokat mind a tanítási órán, mind az arra való felkészülés során.
3. Eredmény: A megkérdezett tanárok a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése
elıtt is használták az internet földrajzos oldalait mind a tanítási órán, mind a felkészülés
során. A nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése után, mint azt a 7.1.2. fejezetben kifejtettem,
mindkét esetben megemelkedett az internet földrajzos oldalait, a multimédiás taneszközöket használók aránya. Figyelemre méltó, hogy legnagyobb mértékő (ötszörös) a növekedés
a minden alkalommal és a tanítási órán kategóriákon belül. Ez arra enged következtetni,
hogy a kollégák elıszeretettel használják a munkájukat megkönnyítı, tantárgyspecifikusan
összegyőjtött, szakmailag strukturáltan rendezett szemléltetıanyagokat, tanítási segédleteket, mint ahogyan azt meg is fogalmazták a Mit tart a legjobbnak a honlapon? kérdésre
válaszolva (7.1.2. fejezet).
3. Tézis: A gyakoribb és színvonalasabb IKT-használat következménye egyrészt az lesz,
hogy a tanár a tanórai munkája során mentesül a különféle információhordozók (diavetítı,
videolejátszó, falitérkép stb.) tanterembe szállításától, ezek körülményes kombinálásától, s
támogatja a pedagógiai tevékenység hatékonyságát, megújulását. Másrészt – szakirodalmi
adatokra (Forgó–Hauser–Kis-Tóth 2001) és gyakorlati tapasztalataimra (7.2.3. fejezet)
alapozva állíthatom, hogy – a komplex digitális taneszközök, multimédiás anyagok tanórai
alkalmazása növeli a tanulás eredményességét; tartósabb a mentális reprezentáció, ha a
közvetített tudástartalom verbális és képi kódolással egyaránt megjelenik, ezáltal az operatív tudás fejlesztésének eszközévé válik.
4.1. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órára történı felkészülés során gyakran használja
a szakkönyveket, szemléltetıeszközöket (képek, videoklipek, ábrák), földrajzi tartalmú
érdekességeket győjt, óratervezetet készít; ezeket az eszközöket hasznosítja leginkább.
4.2. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órán képekkel, videoklipekkel, ábrákkal, animációkkal szemléltet, PowerPoint-bemutatóval prezentál, térképeken, adatbázisokban feladatot
ad tanítványainak.
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4.1–4.2. Eredmény: A nEtSZKÖZKÉSZLET-ben megtalálható digitális eszközök használati gyakorisága a földrajzórára történı felkészülésben és a tanítási órán megegyezik az
elvárásaimmal. Nincs olyan eszköz, melyet a tanárok egyáltalán nem használnak, leggyakrabban azonban mégis a Térképeket, az Ábrákat, az Érdekességek és a Földrajzos internetes oldalak eszköztárakat hasznosítják a tanítási órákon (3,5 pont feletti érték 1–5-ig terjedı skálán). Biztató jelként értékelem, hogy a tanítási órára történı felkészülésben az átlagnál nagyobb gyakoriságot ér el az Ismeretterjesztı könyvek, a Tankönyvek, a Szakfolyóiratok, a Szakcikkek győjteménye, a Lexikon, a PowerPoint-bemutatók és a Sulinet Digitális
Tudásbázis taneszközök használata.
4.1.–4.2. Tézis: A számítógép, a digitális taneszközök és tudásbázisok használata új távlatokat nyit meg az elektronikus oktatási anyagok online elérését illetıen és a tanulási környezet kialakításában.
5.1. Hipotézis: A nEtSZKÖZKÉSZLET esetében a földrajztanárok nemcsak felhasználóként, hanem bírálóként is viselkednek. Reményeim szerint alapvetıen elégedettek lesznek
a nEtSZKÖZKÉSZLET tartalmával és külsı megjelenésével. Noha az eszköztár hatalmas
adatbázissal bír, egyes eszközei még fejlesztésre várnak (vaktérképek, ábrák, óratervezetek
stb), s ezt a kollégák jelezni is fogják.
5.1. Eredmény: A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeivel és külsı megjelenésével elégedettek
a felhasználók. Az eszközök között az elsı helyezést a Földrajzi játékok, a másodikat a
Térképek, a harmadikat az Érdekességek, a negyediket az Animációk nyerték el. A külsı
megjelenés tekintetében a felépítés, szerkezet kapta az elsı helyet, a színek a második helyezést a tetszésnyilvánításban. A navigáció és a funkciógombok kezelése is magas pontszámot ért el. A frissítés gyakorisága kapta a legkevesebb pontszámot, ami azt jelzi számomra, hogy az eddigi, átlagosan havonta történı frissítést még gyakoribbá kell tenni. A
megkérdezett szempontok (színek, funkciógombok, navigáció, felépítés – szerkezet, frissítés
gyakorisága, súgó) alapján az átlagos elégedettségi index 4,3, mely igen jónak mondható
(Az 5-ös szám azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem elégedett, a köztes értékekkel árnyalhatták véleményüket.). Mind a tartalommal, mind a külsı
megjelenéssel való elégedettséget igazolják azok a szöveges megjegyzések, melyeket a Mit
hiányol a nEtSZKÖZKÉSZLET-bıl?és Mit tart a legjobbnak a honlapon? rovatokba írtak
kollégáim.
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5.1. Tézis: Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a kollégáink – az igényes
kivitelő, multimédiás elemeket tartalmazó szemléltetıeszközök használatán túl – igénylik
azokat a tevékenységi formákat, amelyek földrajztanításunk megújítását célozzák: szemléletükben az ismeretközlı frontális tanárközpontú földrajztanítás helyett a játékos munkaformákat alkalmazó, az eddigi pedagógiai gyakorlatot megváltoztató, diákközpontú tanítástanulás kerül elıtérbe.
5.2. Hipotézis: A portál tartósabb használata azt eredményezi, hogy a tanárok fejlesztıként
is bekapcsolódnak a munkába, ami tudásteremtı közösség létrehozását segíti.
5.2. Eredmény: A nEtSZKÖZKÉSZLET még nem túl régen áll a felhasználó földrajztanárok rendelkezésére. Eddig ugyan nem járultak hozzá a tartalom bıvítéséhez, de a Használta-e már a nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése funkciót? kérdésre adott válaszok jelzik, hogy a
kollégák aktívak a digitális taneszközök használatát illetıen; 42%-uk rendszeresen használja a nEtSZKÖZKÉSZLET felépítésének megfelelı – onnan letöltött – mapparendszerben elhelyezett, saját maguk által összegyőjtött eszközöket. 57%-uk tervezi, hogy ezt rendszeresen fogja használni, 55%-uk pedig saját eszközeivel, tananyagaival is hozzá kíván
járulni majd a portál tartalmi gazdagodásához.
5.2. Tézis: A tanároknak a nEtSZKÖZKÉSZLET-tel (digitális taneszközökkel) kapcsolatos, jövıre vonatkozó terveit jelzı százalékos adatok kifejezik a tanárok abbéli igényét,
hogy a számítógéppel segített tanításon túlmenıen alkotó, tudásteremtı közösség munkájában is részt kívánnak venni.
6. Probléma: Az oktatási portál felhasználóinak értékelése és a kísérleti kipróbálás tapasztalatai szerint vajon a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hasznos és szükséges segédeszköz a földrajztanításban-tanulásban?
6. Hipotézis: Az alkalmazhatósági vizsgálat eredményei igazolni fogják, hogy a
FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hiánypótló eszköze a földrajztanításnak.
6. Eredmény: A kérdıívben szereplı Miben segít Önnek ez a honlap? és Milyen tervei
vannak a nEtSZKÖZKÉSZLET jövıbeni használatára vonatkozóan? kérdésekre adott válaszok is optimizmusra adnak okot: a tanárok 98%-a használja szemléltetıeszközök győjtésére, 63%-a alkalmazza az órai munkája során, és 74%-a a szakmai mőveltsége, tájékozott-
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sága bıvítésére is használja, és végül mindegyikük tervezi, hogy a jövıben rendszeresen
felhasználja a tanítási órán és a felkészülés során.
6. Tézis: A kérdıív fenti kérdéseire adott válaszok és a kipróbálás elsı tapasztalatai alapján
állítom, hogy a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET rendszeres használata növeli a tanárok
és diákok IKT-kompetenciáját, hasznossága és szükségessége a földrajztanításban, -tanulásban megkérdıjelezhetetlen.

8.2. Az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága
Vizsgálatom eredményei alátámasztották azt a feltevésemet is, ami szerint a
FÖLDRAZ nEtSZKÖZKÉSZLET szükséges és hasznos segédeszköz a földrajztanításbantanulásban.
A tanár sokoldalúan alkalmazhatja szakmai munkájában többek között:
•

értesülhet a legfrissebb szakmai hírekrıl;

•

szakmai mőveltségét, tájékozottságát bıvítheti;

•

a tanórára történı felkészülés során információkat, adatokat tanulmányozhat;

•

kész óratervezeteket, kirándulástervezeteket, szakköri programokat adoptálhat;

•

hozzájuthat a nEtSZKÖZKÉSZLET-ben elhelyezett komplex taneszközökhöz,
multimédiás prezentációs anyagokhoz, amelyekbıl, igénye szerint válogathat;

•

a nEtSZKÖZKÉSZLET közvetítésével hazai és nemzetközi tudásbázisokba is
eljuthat, ahol kész tananyagokat tanulmányozhat, szerkeszthet, ötleteket szerezhet az órai munkához;

•

szemléltetıeszközöket győjthet a tanítási órára (képek, videóklipek stb.);

•

közvetlenül beépítheti az órai munkájába, sokoldalúan használhatja a tanítási
(pl. projektmunka, térképes feladatok stb.) órán.

A diák számára is hasznos eszköz mert:
•

játszhat a földrajzi játékokkal, szoftverekkel;

•

kedvtelésbıl nézegetheti a földrajzos internetes oldalakat, érdekességeket (mőholdképek, képek, animációk, videók, földrajzi humor stb.);

•

híreket, információkat (pl. menetrend);

•

webatlaszokat tanulmányozhat;

•

a nEtSZKÖZKÉSZLET közvetítésével hazai és nemzetközi tudásbázisokba is
eljuthat, ahol kész tananyagokat tanulmányozhat;
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•

a földrajzórára történı tanulás során többletinformációkat szerezhet, kiselıadásokhoz anyagot győjthet.

A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET rendszeres használata fejleszti a tanárjelöltek, tanárok és diákjaik IKT-kompetenciáját. A kísérleti kipróbálás tapasztalatai alapján
meggyızıdésem, hogy az eszközkészlet a pedagógusok és leendı tanítványaik számára
egyaránt további fontos kompetenciákat fejleszt, amelyek az alábbi konkrét tevékenységek
során valósultak meg a kurzuson, illetve valósulhatnak meg a tanítás-tanulás folyamatában:
•

proaktivitás – lehetıségek feltárása, kezdeményezıkészség az új típusú feladatok megoldása során;

•

kooperatív munka képességei – a páros és csoportmunka feladatai során;

•

kommunikációs készség – páros és csoportmunka során, projektfeladatok elvégzésekor;

•

információfeldolgozás képessége – célirányos feladatok (adatbázis-elemzések,
webatlaszok tanulmányozása) megoldásával;

•

problémamegoldó képesség – konkrét események összefüggésbe helyezése a
célirányos feladatok megoldása során (12. óra, 3/A, B, C feladat);

•

stratégia felállítása – projektmunka keretében;

•

kifejezıkészség – képek, dokumentumok interpretálása, a társaknak történı beszámolók során;

•

prezentációs készség – multimédiás bemutató készítése; beszámoló az elvégzett
feladatokról;

•

kreativitás – rendelkezésre álló új források újszerő felhasználása a projektmunkák, illetve prezentációkészítés során;

•

tanítványok motiválása – szemléltetıanyagok (képek, zenék, videoklipek stb.)
győjtése, prezentáció készítése során;

•

munkához való hozzáállás – új típusú feladat megoldása során;

•

térszemlélet – pl. kétdimenziós információ alapján háromdimenziós mentális
kép készítése térképes feladatok, légi és őrfelvételek tanulmányozásakor;

•

vizualizáció – képi memória, rekonstruáló- és felismerıképességek fejlesztése a
kurzus minden óráján.

A kipróbálás elsı tapasztalatai és a vonatkozó szakirodalmak tanulmányozása alapján úgy vélem, hogy a nEtSZKÖZKÉSZLET rendszeres használata által kialakított IKT és
egyéb kompetenciák átalakítják az eddigi pedagógiai gyakorlatot. A gyakorlatban személyre szabott képzés valósítható meg, és segítségével a tanár számára a tanítás örömforrássá, a
diák számára a tanulás felfedezı aktivitássá válik.

98

ÖSSZEGEZÉS

9. ÖSSZEGEZÉS
A földrajztanításunkban tartalmi és módszertani megújulás van folyamatban.
Dolgozatomban beigazolódott, hogy a nemzetközi és a hazai közoktatási dokumentumokban deklarált új paradigmák és célkitőzések megvalósulásának körülményei adottak
hazánkban.
Rámutattam, hogy a komplex digitális taneszközrendszerek, tudásbázisok megléte
új utakat nyit meg a számítógéppel segített földrajztanításban.
A számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezéséhez, a forgalomban levı,
földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kiválasztásához és alkalmazásához adtam konkrét
instrukciókat tanárkollégáimnak.
Az említett fejezetek tartalma bizonyítja, hogy a földrajztanításban a számítógéppel segített tanítás-tanulás módszere új lehetıségként jelenik meg hazánkban.
Bemutattam azt a saját fejlesztéső A földrajztanár elektronikus eszközkészlete –
FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET nevő taneszközt, amely további lehetıséget teremt a
földrajztanár számára, hogy munkáját a mai kor követelményeinek megfelelıen tudja ellátni.
A nEtSZKÖZKÉSZLET kétirányú alkalmazhatósági vizsgálatával (a Vélemény rovat elemzése; a portál alkalmazása a tanárképzésben) igazoltam, hogy a FÖLDRAJZ
nEtSZKÖZKÉSZLET, illetve a számítógép mint taneszköz (komplex digitális taneszközök) növelik a tanárok és diákok infokommunikációs és egyéb (módszertani, intellektuális,
személyes és társadalmi) kompetenciáit.
Eredményeim bizonyítják, hogy a számítógéppel segített tanítást igénylik a tanárok. Egyértelmővé vált az az állítás is, hogy a komplex digitális taneszközök rendszeres használata során a tanárok és a diákok által megszerzett kompetenciák átalakítják a pedagógiai gyakorlatot. Elıtérbe kerül a diákközpontú készségfejlesztı és problémaorientált tanítási-tanulási folyamat.
Ennek következménye az lesz, hogy kialakulnak a közoktatáson kívüli tudásszerzés, tudásépítés készségei, megvalósul az élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning)
módszereinek elsajátítása. Földrajztanításunk ezáltal hozzájárul a XXI. század európai és
magyar polgárától elvárható mőveltség megalapozásához.
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SUMMARY

SUMMARY
The content and methodology of teaching Geography have been progressing a
renewal.
It is proved in my dissertation that the new paradigms and targets declared in the
international and national public education documents can be accomplished because the
circumstances are proper in our country.
I have pointed out the fact that the system of complex digital school equipment
opens new ways in teaching Geography with the help of computers.
I have given exact instructions to my colleagues in order to organize Geography
lessons with the help of computers, choose and use interactive software with Geographical
content.
The content of the mentioned chapters proves that the methodology of teaching
and learning Geography with the help of computers appears as a new opportunity in
our country.
I presented The electronic equipment of the Geography teacher – entitled
GEOGRAPHY nEtQUIPMENT, which offers further possibilities

for the Geography

teachers to fulfill their job according to the demands of our days.
Observing the use of nEtQUIPMENT in two directions (the study of Opinion side;
the use of portal in teacher training) I have proved

that the GEOGRAPHY

nEtQUIPMENT and the computer as a school equipment (complex digital school
equipments) increase the infocommunication and other (methodological, intelectual,
personal and social) competences between teachers and students.
My results prove that teachers call for teaching with the help of computers.The
following statement has been proved as well: the competences achieved through the
systematic use of complex digital euipments can transform the pedagogical practice.
The student centered skill development, problem oriented teaching and learning
process are emphasized.
As a consequence the knowledge achieved beside public education, the skills of
developing knowledge, the methodology of Life Long Learning will be fulfilled. Our way
of teaching Geography will contribute to the cultural establishment of the European and
Hungarian citizen in the XXIst century.
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110

MELLÉKLETEK

MELLÉKELTEK

1. Kérdıív a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET értékeléséhez
(A honlap „Vélemény” rovatában jelenik meg.)
http://netszkozkeszlet.ektf.hu/html_files/velemeny/index.php

Kedves Kollégám! Arra törekszem, hogy a nEtSZKÖZKÉSZLET funkcionalitásában, esztétikai megjelenésében, koncepciójában, eredetiségében egységes egészet képezzen, és a földrajztanár komoly segítıje legyen minden tanítási szituációban.
Fontos számomra az Ön véleménye is. Kérem, tiszteljen meg azzal, hogy kitölti a
nEtSZKÖZKÉSZLET-rıl készült kérdıívet, és megosztja velem az arról alkotott véleményét. A kérdıív segítségével szeretném tovább bıvíteni, gazdagítani az oldalt. Válaszaival
ezt a kutatómunkát segíti, ezért kérem, alaposan olvassa el a kérdéseket, és megfontoltan
válaszoljon rá!
Köszönettel: Pajtókné Tari Ilona

A kérdıívet kitöltı
Kora:
Neme:
Foglalkozása:
Szakja(i):
Hány éve tanít:
Informatikai képzettsége (30 órás alaptanfolyam, OKJ-képzés, ECDL-vizsga, egyéb):
1. Hogyan talált rá erre a honlapra?
-

Kollégától/baráttól hallottam róla

-

Kollégától/baráttól e-mailben kaptam a honlapcímet

-

Az iskolaigazgatómtól kaptam a honlapcímet

-

Szakmai rendezvényen/továbbképzésen értesültem róla

-

Szakmai folyóiratban olvastam róla (nyitott sor) ebben:

-

Véletlenül találtam rá

2. Van-e lehetısége számítógép-hozzáféréshez a munkahelyén?
-

Igen, bármikor, amikor szükségem van rá

-

Igen, rendszeresen (hetente, kéthetente)
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-

Igen, alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Nem, nincs lehetıségem rá

3. Van-e lehetısége internet-hozzáféréshez a munkahelyén?
-

Igen, bármikor, amikor szükségem van rá

-

Igen, rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Igen, alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Nem, nincs lehetıségem rá

4. Van-e lehetısége számítógép-hozzáféréshez otthon?
-

Igen, bármikor, amikor szükségem van rá

-

Igen, rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Igen alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Nem, nincs lehetıségem rá

5. Van-e lehetısége internet-hozzáféréshez otthon?
-

Igen, bármikor, amikor szükségem van rá

-

Igen, rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Igen alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Nem, nincs lehetıségem rá

6. A nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése elıtt, a tanítási órán milyen gyakorisággal
használta az internet földrajzi tartalmú oldalait?
-

Minden alkalommal

-

Rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Soha nem használtam

7. A nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése elıtt, a tanítási órára történı felkészüléshez milyen gyakorisággal használta az internet földrajzi tartalmú oldalait?
-

Minden alkalommal

-

Rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Soha nem használtam

8. A nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése óta, a tanítási órán milyen gyakorisággal
használja azt?
-

Minden alkalommal

-

Rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)
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-

Eddig még nem használtam, de tervezem

-

Eddig még nem használtam, és nem is tervezem

9. Megismerése óta, a tanítási órára történı felkészüléshez milyen gyakorisággal
használja a nEtSZKÖZKÉSZLET-et?
-

Minden alkalommal

-

Rendszeresen (hetente, kéthetente)

-

Alkalmanként (egy hónapnál ritkább idıközönként)

-

Eddig még nem használtam, de tervezem.

-

Eddig még nem használtam, és nem is tervezem.

10. Mióta használja a nEtSZKÖZKÉSZLET-et a tanítási órán vagy a tanítási órára történı felkészüléshez?
-

Nem használom

-

Egy hónapnál nem régebben

-

Fél éve

-

Egy éve

-

Több éve

11. Kérem, értékelje a nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakoriságát
a tanítási órán 1-tıl 5-ig terjedı skálán! (Az 5-ös azt jelenti, hogy gyakran használja, szüksége van rá, az 1-es azt, hogy nem használja, nincs is szüksége rá. A
közbülsı értékekkel tudja árnyalni a véleményét.)
-

Térképek

-

Képek

-

Videoklipek

-

Animációk

-

Zene

-

Földrajzi játékok

-

Feladatlapok

-

Óravázlatok

-

Tanulmányi kirándulás – Szakkör

-

Adatbázis

-

Ábrák

-

Diagramok

-

Érdekességek

-

Táblázatok
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-

Ismertterjesztı könyvek

-

Tankönyvek

-

Szakfolyóiratok

-

Szakcikkek győjteménye

-

Lexikon

-

Könyvtárak

-

A geográfia tudományágai

-

Földgömb (kontinensek)

-

Ásvány- és kızetgyőjtemény

-

Földrajzos internetes oldalak

-

Multimédiás CD-k

-

PPt-bemutatók

-

Google Earth

-

Sulinet Digitális Tudásbázis

-

Hírek

12. Kérem, értékelje a nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakoriságát
a tanítási órára történı felkészülésben 1-tıl 5-ig terjedı skálán! (Az 5-ös azt jelenti, hogy gyakran használja, szüksége van rá, az 1-es azt, hogy nem használja,
nincs is szüksége rá. A közbülsı értékekkel tudja árnyalni a véleményét.)
-

Térképek

-

Képek

-

Videoklipek

-

Animációk

-

Zene

-

Földrajzi játékok

-

Feladatlapok

-

Óravázlatok

-

Tanulmányi kirándulás – Szakkör

-

Adatbázis

-

Ábrák

-

Diagramok

-

Érdekességek

-

Táblázatok

-

Ismertterjesztı könyvek
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-

Tankönyvek

-

Szakfolyóiratok

-

Szakcikkek győjteménye

-

Lexikon

-

Könyvtárak

-

A geográfia tudományágai

-

Földgömb (kontinensek)

-

Ásvány- és kızetgyőjtemény

-

Földrajzos internetes oldalak

-

Multimédiás CD-k

-

PPt-bemutatók

-

Google Earth

-

Sulinet Digitális Tudásbázis

-

Hírek

13. Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET-ben található eszközökkel? Kérem,
pontozással jelezze véleményét 1-tıl 5-ig terjedı skálán! (Az 5-ös azt jelenti, hogy
nagyon elégedett, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem elégedett. A közbülsı értékekkel tudja árnyalni a véleményét.)
-

Térképek

-

Képek

-

Videoklipek

-

Animációk

-

Zene

-

Földrajzi játékok

-

Feladatlapok

-

Óravázlatok

-

Tanulmányi kirándulás – Szakkör

-

Adatbázis

-

Ábrák

-

Diagramok

-

Érdekességek

-

Táblázatok

-

Ismertterjesztı könyvek

-

Tankönyvek
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-

Szakfolyóiratok

-

Szakcikkek győjteménye

-

Lexikon

-

Könyvtárak

-

A geográfia tudományágai

-

Földgömb (kontinensek)

-

Ásvány- és kızetgyőjtemény

-

Földrajzos internetes oldalak

-

Multimédiás CD-k

-

PPt-bemutatók

-

Google Earth

-

Sulinet Digitális Tudásbázis

-

Hírek

14. Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET külsı megjelenésével? Kérem, pontozással jelezze véleményét 1-tıl 5-ig terjedı skálán! (Az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon elégedett, az 1-es azt, hogy egyáltalán nem elégedett. A közbülsı értékekkel
tudja árnyalni a véleményét.)
-

Színek

-

Funkciógombok

-

Navigáció

-

Felépítés, szerkezet

-

Frissítés gyakorisága

-

Súgó

15. Miben segít önnek ez a honlap (nEtSZKÖZKÉSZLET)? Több választ is megjelölhet.
-

Beépítem az órai munkámba, közvetlenül használom a tanórán (pl. projektmunka)

-

Szemléltetıeszközöket győjtök a tanítási órára

-

Szakmai mőveltségem, tájékozottságom bıvítem

-

Értesülök a legfrissebb szakmai hírekrıl

-

Játszom a földrajzi játékokkal

-

Kedvtelésbıl nézegetem a földrajzos internetes oldalakat

-

Kellemes és hasznos idıtöltés számomra
116

MELLÉKLETEK

-

Egyéb (nyitott sor)

16. Milyen tervei vannak a nEtSZKÖZKÉSZLET jövıbeni használatra vonatkozóan?
-

Rendszeresen fogom használni a tanítási órán és a tanítási órára készülés során

-

Alkalmanként fogom használni a tanítási órán és a tanítási órára készülés során

-

Ha lesz idım, belenézek néhány érdekes oldalba

-

Nem fogom a jövıben használni, mert (nyitott sor)

17. Használta-e már nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése funkciót? Több választ is megjelölhet.
-

Igen, már küldtem anyagot, meg is jelent a honlapon

-

Igen, már küldtem anyagot, de nem jelent meg a honlapon

-

Rendszeresen használom a Saját eszközeim mappát.

-

Nem, de tervezem, hogy küldök anyagot a honlaphoz

-

Nem, de tervezem, hogy feltöltöm a Saját eszközeim mappát

-

Nem használtam, nem is tervezem

18. Mit tart a legjobbnak a honlapon? Kérem, néhány mondatban fogalmazza meg
véleményét!
19. Mit hiányol a nEtSZKÖZKÉSZLET-bıl?
20. Egyéb megjegyzések

Küldés (netszk@ektf.hu címre)
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2. A földrajztanár elektronikus eszközkészlete címő szakmódszertani
tárgy tanóráinak óratervezetei
Az óratervezetekben és a PowerPoint-prezentációban használt ikonok:

A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET jelölése:
A munkaformák jelölései:

–

Tanári elıadás:

– Keresés a nEtSZKÖZKÉSZLET-ben:

– Egyéni munka:

– Páros munka:

– Csoportmunka – Kreatív projektmunka:

– Beszámoló a társaknak

– Rendelkezésre álló idı jelölése:
1. óra: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ
nEtSZKÖZKÉSZLET honlap bemutatása.
A követelmények, az órák menetének, módszereinek ismertetése.
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A kötelezı és ajánlott szakirodalom bemutatása.
(lásd 3. melléklet: 1. sz. PowerPoint-bemutató)
2. óra: Földrajzos internetes oldalak tanulmányozása. Ismerkedés magyar és külföldi
internetes oldalakkal, tudásbázisokkal, virtuális eszközkészletekkel, földrajzos
portálokkal, hírportálokkal.
(5 perc) Az információs és kommunikációs technológia (IKT) lehetıvé teszi a
tanár számára a legfrissebb szakmai információkhoz való azonnali hozzájutást. Olykor
nehéz eligazodni az elképesztı információhalmazban, nehéz megtalálni a számunkra
fontos és szükséges információkat. Ezt hivatott segíteni a FÖLDRAJZ
nEtSZKÖZKÉSZLET/Földrajzos internetes oldalak győjteménye.
Földrajzos internetes oldalainak bemutatása. (5 perc)

A

1. feladat:
–

Keresse ki a

Földrajzos internetes oldalak címő oldalon a Földrajztanárok

egylete honlapot! Informálódjon!
–

Milyen szakmai napokra látogathat el a közeljövıben?

–

Milyen tanfolyamok vannak jelenleg meghirdetve földrajztanároknak? Melyiken venne részt szívesen?

–

Talál-e pályázati, ill. versenykiírásokat a honlapon, és ha igen, melyek azok?
10 perc

5 perc

2. feladat:
–

Keresse ki a

Földrajzos internetes oldalak címő oldalon a NASA és a

National Geographic magyar és angol nyelvő honlapjait!
–

Keressenek ezekben olyan információkat (minimum hármat), amelyek általános, ill. középiskolai diákok érdeklıdésére számot tarthatnak!

–

Jegyezzék ezt fel, s a beszámoló során meséljék el társaiknak!
20 perc

5 perc
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3. feladat:
–

Keresse ki a

Magyar tudásbázisok internetes oldalain a Sulinet Digitális

Tudásbázis, Földünk és környezetünk oldalát!
Ön a Vulkánosságot fogja tanítani a következı órán.
–

Tanulmányozza át a SDT ide vonatkozó oldalait!

–

Készítsen rövid óravázlatot a tudásbázis segítségével!

–

A beszámoló során ossza ezt meg társaival!
20 perc

5 perc

(5 perc) Számos földrajzi probléma (pl. a savas esık vagy a globális felmelegedés oka) különbözı nézıpontból különfélének látszik. Mint a geográfusoknak, a földrajztanároknak is az a feladatuk, hogy a diákok számára különbözı nézıpontokat mutassanak be, és segítsék ıket abban, hogy el tudjanak igazodni az információk halmazában; lehetıvé kell tenni számukra azt, hogy megértsék, méltányolják és elfogadják a
különbözı véleményeket. Ehhez szükség van arra, hogy a tanár maga is nyomon kövesse az aktuális földrajzi eseményeket, tájékozott legyen a környezete és a világ természeti és társadalmi folyamatainak idıszerő változásairól.
4. feladat:
–

Alakítsanak négyfıs csoportokat! Olvassák el a

Hírek oldalán az Aktuális

híreket!
–

Válasszanak ki egyet, és mondják el véleményüket a hír tartalmával kapcsolatban!

–

Vitassák meg annak valós vagy valótlan tartalmát!
10 perc

(lásd 3. melléklet, 2. sz. PowerPoint-bemutató)
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3. óra: Digitális képek, földrajzi témájú ábrák, illusztrációk tanulmányozása, letöltése
a földrajzórához.
(5 perc) Az új évezred a legszélesebb értelemben vett vizualitást, a látni és olvasni tudást követeli meg. Erısen vizuális társadalomban élünk, televízióval, mozival,
hirdetıtáblákkal és magazinképekkel körülvéve, és tartozunk annyival a tanítványainknak, hogy segítsünk nekik megfejteni a médiából származó információkat. A tankönyvek tele vannak fényképekkel.
A fényképeket a tankönyvekben általában csak illusztrációként használják, sokszor
csak az az egyetlen funkciójuk, hogy megszakítsák a szöveget, és színesebbé tegyék a
könyvet. Ma már nyilvánvaló, hogy a képek segítik az olvasott szöveg megértését és a
tartalmára való emlékezést, sıt helyettesíthetik is a szöveget, ill. további információkat
nyújtanak. Segítik továbbá a gyengébb verbális képességő tanulókat, beszéltetik a gyereket, összefüggéseket láttatnak meg. Alkalmazásuk különösen indokolt, ha a tanulók
közvetlen tapasztalattal nem rendelkeznek (távoli tájakról, országokról).
Képek oldalainak bemutatása. (5 perc)
1. feladat:
–

Keressen a

Képgaléria oldalain olyan képeket (minimum ötöt), amelyek a

Külsı erık felszínformáló folyamatait szemléltetik!
–

Töltse le a kiválasztott képeket, és helyezze el Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
15 perc

2. feladat:
–

Keressen a

Képgalériák az Interneten címő oldalán olyan képeket (mini-

mum ötöt), amelyek India földrajzának tanításához használhatók fel szemléltetésként!
–

Töltse le a kiválasztott képeket, és helyezze el Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
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10 perc
3. feladat:
–

A

-ben a Képgalériák az Interneten/ A Föld képei/ Images of Bali honla-

pon keressék meg a Rice terraces címő képet!
–

Alkossanak négyfıs csoportokat!

–

A csoport minden tagja mondja el, hogy milyen információt közöl számára a
kép!

–

Melyik tananyag tárgyalása során lehetne felhasználni a földrajztanításban?
10 perc

4. feladat:
–

A

-ben a Képgalériák az Interneten/ Paul Jeffrey fotói címő honlapon ke-

resse meg az Angoláról készült képeket!
–

Alkossanak négyfıs csoportokat!

–

A csoport tetszés szerint válasszon ki egy képet, és mindenki mondja el, milyen
információt közöl számára a kép!

–

Melyik tananyag tárgyalása során lehetne felhasználni a földrajztanításban?
10 perc

5 perc

(3 perc) Az ábrák a földrajztanításban legalább olyan fontos információhordozók, mint a szövegek vagy a képek. Sıt, sokat segíthetnek a tanulóknak a földrajzi jelenségek megértésében, mert leegyszerősítve ábrázolják a világot. A rajzoló már kiemelte és szemléletessé tette bennük a földrajzi tartalom lényegét…
Segítségükkel könnyebben elképzelhetik a világot vagy annak egy részét, amelyrıl
éppen most tanulnak, érthetıbbek lesznek számukra a folyamatok, jelenségek és az
azok közötti kapcsolatok (Makádi 2006).
A

Ábrák oldalainak bemutatása. (2 perc)
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5. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Ábrák/Illusztrációk tára oldalon keressék meg a

Kontinentális és óceáni lemez ütközése címő illusztrációt!
–

Töltsék le és helyezzék a Saját elektronikus eszközkészletük megfelelı mappájába!

– Nézzék meg jól az ábrát! Mondják el egymásnak, hogy milyen információt közöl Önök számára az ábra?
–

Melyik tananyag tárgyalása során lehetne felhasználni a földrajztanításban?
10 perc

6. feladat:
–

Alkossanak párokat! A

Ábrák/Ábrák az Interneten/Földrajzi illusztrációk

(International Mapping) oldalon keressék meg a Landforms illustration címő illusztrációt!
–

Töltsék le és helyezzék a Saját elektronikus eszközkészletük megfelelı mappájába!

– Nézzék meg jól az ábrát!
–

Vegyék számba, hogy milyen információkat olvashatunk le az ábráról!

–

Melyik tananyag tárgyalása során lehetne felhasználni a földrajztanításban?
10 perc

5 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 3. sz. PowerPoint-bemutató)
4. óra: Térképek tanulmányozása. Térképészeti alapismeretek, térképforrások az Interneten. Légi és őrfelvételek tanulmányozása, letöltése. GPS a földrajzórán. Digitális
menetrendek tanulmányozása és használata. Webkartográfia. Digitális térképek tanulmányozása, letöltése. Vaktérképek, domborzati térképek, tematikus térképek tanulmányozása, letöltése. Webatlaszok használata. Interaktív térképkészítés. Útvonal- és helykeresık tanulmányozása és használata. Térinformatika és földrajztanítás. Térképes játékok a földrajzórán.
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(5 perc) „A térkép a föld vagy más égitest felszínére vonatkozó, perspektív torzulásoktól mentes, kétdimenziós kartográfiai ábrázolásforma” (Klinghammer, 1980)
„A tér-kép szó jól fejezi ki a lényegét, a térnek a képe, azaz a valóság kisebbített tükörképe.” (Klinghammer 1983)
Térképek oldalainak bemutatása (5 perc)

A

1. feladat:
–

Tanulmányozza át a

Térképek oldalain a Térképészeti alapismeretek címő

részt! Milyen információkat szerezhet innen?
10 perc
2. feladat:
–

Alakítsanak párokat! Önök tanulmányi versenyre utaznak Egerbıl Mosonmagyaróvárra. A verseny 11 órakor kezdıdik. Átszállás nélkül, esetleg egyszeri átszállással szeretnének utazni.

–

Milyen lehetıségeik vannak?

–

Mennyibe fog kerülni a menetjegy 2. osztályon?

Segít a

Térképek/Menetrendek oldala!

10 perc
3. feladat:
–

A

Térképek/Domborzati térképek eszköztárban keressen Afrikáról egy

domborzati és egy országtérképet!
–

Töltse le és helyezze el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
10 perc
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4. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Térképek/Tematikus térképek oldalon lépjenek be

a Great Globe Galery honlapjára. Keressék meg a 46. számmal jelölt térképet!
–

Töltsék le és helyezzék el a Saját elektronikus eszközkészletük megfelelı mappájába!

–

Milyen adatokat közölnek a letöltött térképek?

–

Mely tananyagrész tanításánál használhatnák és milyen formában?

10 perc

3 perc

5. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Térképek oldalán található webatlaszokban keres-

senek térképet és adatokat Myanmar-ról!
–

Töltsék le ezeket és helyezzék el a Saját elektronikus eszközkészletük megfelelı
mappájába!

–

Mennyi az egy fıre jutó nemzeti jövedelem ebben az országban?
10 perc

2 perc

6. feladat:
–

Ön a Vulkanizmus jelenségét tanítja a földrajzórán. Őrfelvételeket szeretne mutatni híres vulkánokról.

–

Keressen a

Térképek/Őrfelvételek oldalain legalább három fotót!

–

Töltse le és helyezze a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
5 perc
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7. feladat:
–

Térképes kirakós játékot keres tanítványai motiválására.

Segít a

Térképek/Oktatási eszközök/Térképes játékok oldala!

20 perc
Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 4. sz. PowerPoint-bemutató)
5. óra: Forgalomban levı, földrajzi tartalmú multimédiás CD-k, interaktív szoftverek
tanulmányozása.
(5 perc)A multimédiás CD-ROM-ok tanórán való felhasználásának számos
elınye van. Támogatja az egyéni tanulást, és növeli a kreativitást. A jelenleg forgalomban levı CD-k jelentıs része az adott témára vonatkozóan rendkívül bıséges információt tartalmaz, többnyire gazdag képanyaggal és illusztrációval színezve. Egyes
CD-ket kifejezetten oktatási célokra terveztek. Léteznek multimédiás oktatóprogramok,
amelyek használata a felhasználótól nem igényel számítástechnikai ismereteket. Az interaktív szoftverek demonstrációs és szimulációs programok, lehetıvé teszik, hogy a
világ bármely szegletébe bekukkantsunk, onnan információt szerezzünk. Kiválóan alkalmazhatók a földrajzórán.
A

Multimédiás CD-ROM-ok oldalainak bemutatása. (2 perc)

1. feladat:
–

Tanulmányozza át a

Multimédiás CD-ROM-ok oldalait! Szakmódszertani

segédletet szeretne vásárolni CD formájában.
–

Melyik CD-t lenne érdemes megvennie?

–

Milyen szakmai tartalommal bír a CD-ROM?
10 perc

3 perc
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2. feladat:
–

Tanulmányozza át a

Multimédiás CD-k oldalait! Térképekkel kapcsolatos

CD-ROM-ot keres.
–

Talál-e ilyen jellegő CD-t, és ha igen, mennyiért tudná megvenni?

–

Milyen tartalommal bír a CD?
5 perc

3 perc

(5 perc) A prezentációk széles körben elterjedtek, mert egyszerően kezelhetık.
A hagyományos diabemutatókkal szemben a számítógépes prezentációs programok
számos többletszolgáltatást nyújtanak. Az elkészített bemutatók tárolhatók, módosíthatók, késıbb is felhasználhatók.
A dián levı szövegek, ábrák megjelenítése idızíthetı, a bemutatók könnyen kinyomtathatók. Lehetıség van animációs effektusokra, a diarendezı nézetben gyors áttekintésre, hangokat rendelhetünk álló- és mozgóképekhez, elágazásokat tehetünk a
prezentációba.
Az interaktív prezentáció a szemléltetésen túlmenıen alkalmas egyéni tanulásra is,
mivel a tanuló szabadon barangolhat az információk között.
3. feladat:
–

A

PPt-prezentációk oldalán keressen olyan prezentációt, amely a csillagá-

szati földrajz tanításában segítené munkáját!
–

Töltse le és helyezze el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!

–

Alakítsanak párokat!

–

Segítségével magyarázza el társának a napfogyatkozást és a Hold fázisváltozásait!
15 perc
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(2 perc) Google Earth – Virtuális földgömb nagy felbontású mőholdképekkel,
amelyekkel a Föld legeldugottabb szegleteibe is „bekukkanthatunk”. Részletes keresést
tesz lehetıvé. Adatbázis és tucatnyi extra szolgáltatás áll rendelkezésre. A Get Google
Earth hivatkozásra kattintva a program ingyenesen letölthetı a honlapról.
4. feladat:
–

A

Google Earth oldalán ugyanilyen nevő hivatkozásra kattintva eljut a

Google Earth honlapjára. Töltse le a programot!
5 perc
5. feladat:
–

A Google Earth program segítségével virtuális utazásra indul. Párizsba szeretne
eljutni, az Eiffel-tornyot akarja megnézni.

– Nézze meg azt is, hogy tartózkodnak-e emberek a toronyban?
–

Kalandra fel!
10 perc

6. feladat:
–

A Google Earth program segítségével virtuális utazásra indul. Afrikába utazik.
A Kilimandzsárót szeretné megnézni.

–

A csúcs melyik égtáj felé nézı oldalán olvadt el a jégsapka?
5 perc

7. feladat:
–

A Google Earth program segítségével virtuális utazásra indul KözépAmerikába. A Panama-csatornát szeretné megnézni.

– Nézze meg, hogy tartózkodik-e hajó a zsilipkamrában?
5 perc
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8. feladat:
–

Utazzon el virtuális kirándulásra a Google Earth program segítségével!

–

Utazásairól beszámol majd tanítványainak.

–

Mely anyagrész motiválására használhatja fel élménybeszámolóját?
10 perc

5 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 5. sz. PowerPoint-bemutató)
6. óra: Ismerkedés magyar és a külföldi elektronikus könyvtárakkal és adatbázisokkal. Adatok győjtése a földrajzórához elektronikus adatbázisok felhasználásával. Virtuális enciklopédiák, egyéb földrajzi témájú lexikonok információs oldalainak a
tanulmányozása és alkalmazása a földrajzórán.
(2 perc) „Elektronikus könyvtár – digitális könyvtár, olyan virtuális intézmény, amely az infokommunikációs technológiák felhasználásával a hagyományos
könyvtárak mintájára nagy mennyiségő, elsısorban szöveges dokumentumot tesz egy
helyrıl, rendszerezett formában elérhetıvé az olvasók számára…
Lényeges újdonságuk, hogy közvetlen kapcsolat építhetı ki a katalógus és az állomány egyes elemei között, ami jelentısen meggyorsítja és kényelmesebbé teszi az információkhoz való hozzájutást.
Könyvtárak oldalainak bemutatása. (3 perc)

A

1. feladat:
–

Ön az Sarkvidékek földrajzát tanítja. A

Elektronikus könyvtárak/Magyar

Elektronikus Könyvtár oldalain keressen olyan kiadványt, amely segítené a

munkáját!
–

Milyen könyveket talált?

–

Elolvashatja-e elektronikus formában a talált kiadványt?
10 perc

3 perc
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2. feladat:
–

A Földünk éghajlata címő tananyagot tanítja. Az internet használatát beépíti
munkájába.

–

A következı feladatot adja tanítványainak:
 A

Magyar Könyvtárak/Magyar Elektronikus Könyvtár oldalon, Láng

Attila Földi mesék címő elektronikus könyvében keressenek választ arra, a
kérdésre, hogy mi történne a Földön, ha lecsökkenne, ill. megnövekedne a
sarki jégtakaró kiterjedése?
 Milyen hımérsékleti változások idézik elı ezt a jelenségeket?
–

Milyen információt olvashatnak ki diákjai a könyvbıl?
10 perc

5 perc

(2 perc) Azzal, hogy az elektronikus könyvtárak a felhasználók széles tömegeinek mindenféle (anyagi, idıbeli stb.) korlátozás nélkül állnak rendelkezésére, az informális tanulás kitüntetett eszközeivé is váltak.” (Magyar Virtuális Enciklopédia).
Virtuális Enciklopédiák – az internet közegében törekszenek az enciklopédiák régi álmát, a világra vonatkozó tudás egészének bemutatását megvalósítani. Szemben a
könyvnyomtatás korának enciklopédiáival és lexikonjaival, a virtuális enciklopédiák
tartalmai – csakúgy, mint az egyes címszavak közötti kapcsolódások – folyamatosan
frissíthetık; a szakirodalmi hivatkozások, a világháló egyre növekvı gazdagságát kiaknázva, nyomban hozzáférhetıvé tehetık; s nemcsak a szövegekben átadható tudás, de
az ismeretek széles multimediális spektruma – hangok, képek, animációk – is közvetíthetık.
Az interneten ma található enciklopédiák részben a digitális közegbe áttett hagyományos szakszótárak – ilyen például az Encyclopedia Britannica ragyogó 1911-es kiadásának webes változata –, részben az internet közösségi szellemének megfelelı, alulról építkezı lexikonok – ilyen a például a Wikipédia –, részben azonban valódi enciklopédiák, mint amilyen a német wissen.de, s mint amilyen persze a most épülı Magyar
Virtuális Enciklopédia” (Magyar Virtuális Enciklopédia).
A

Enciklopédiák, lexikonok oldalainak bemutatása. (3 perc)
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3. feladat:
–

Ön a Csillagászat fejezetet tanítja a középiskola elsı osztályában. Állítson össze
tanítványainak egy tíz szóból álló fogalomgyőjteményt, amely a legfontosabb
fogalmakat tartalmazza!

Segít a

Virtuális enciklopédiák oldala!

10 perc
(5 perc) A földrajzi tudásanyag legegyszerőbb elemei a tények és az adatok. A
tények önmagukért beszélı kijelentések, amelyeket látszólag csak meg kell tanulni és
reprodukálni kell. Ilyen adatok például az országok és a fıvárosok, a földrajzi szuperlatívuszok (leghosszabb folyó, legmagasabb hegycsúcs, legkisebb sziget stb.).
A legfontosabb adatok, adatsorok nagyságrendjét is érzékelnünk kell. Az adatok között
összefüggések rejlenek, amelyeket fel kell ismernünk. Ezáltal közvetett információhoz
juthatunk az adott témában. Tanítványaink a földrajzórán többnyire a tankönyvekbıl,
atlaszokból olvassák le az adatokat. Ilyenkor nincs szükségük különösebb odafigyelésre, gondolkodásra. Ösztönözzük diákjainkat, hogy önmaguk is megkereshetik a szükséges forrásokat az internet segítségével.
A tanuló számára összetett feladat az adatok kezelése, elemzése, az információk feldolgozása. Ehhez nyújt segítséget, ha a földrajztanár rendszeresen alkalmazza a
nEtSZKÖZKÉSZLET adatbázisát a földrajzórán.
Adatbázis oldalainak bemutatása. (2 perc)

A

4. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Adatbázisok az Interneten/Atlapedia Online hon-

lapon válasszanak ki tetszés szerint egy országot, és nézzék meg, milyen információkat szerezhetnek az országról ebbıl az adatbázisból!
15 perc

2 perc
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5. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Adatbázisok az Interneten oldalán keressenek

olyan honlapot, amelyen 2005-ös vagy annál frissebb adatokat találnak a világ

országairól!
–

Melyik országban volt magasabb az egy fıre jutó nemzeti jövedelem 2005-ben:
Magyarországon vagy Horvátországban?
15 perc

3 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 6. sz. PowerPoint-bemutató)
7. óra: Ismeretterjesztı könyvek, tankönyvek, szakfolyóiratok információs oldalainak, szakcikkek győjteményének tanulmányozása.
Információkeresés a geográfia különbözı tudományágaihoz kapcsolódó honlapokon.
(3 perc) „A ma Magyarországon forgalomban lévı tankönyvek maximalizmusra törekednek, túlterhelik a diákokat megtanulandó ismeretekkel, szóhasználatuk
nem alkalmazkodik a gyerek életkori sajátosságaihoz, képi világuk illuzórikus szemléletet sugall, feladatrendszerük pedig elsısorban a megtanított ismeretanyag visszakérdezésére fókuszál, nem nyit teret az egyén kreativitásának” (OM 2006).
„A pedagógust munkakörénél fogva megilleti a jog, hogy a) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és a tanítás módszereit megválassza, b) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket.” (Törvény a közoktatásról)
A pedagógusnak nemcsak joga a tankönyvválasztás, hanem felelıssége is, hogy milyen tankönyvet választ tanítványainak.
Tankönyvek, ismeretterjesztı könyvek oldalainak bemutatása. (2 perc)
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1. feladat:
–

Tanulmányozza át a

–

Válasszon ki öt szempontot, amely Ön szerint a legfontosabb!

–

Alakítsanak csoportot!

–

Hasonlítsák össze a választott szempontokat!

–

Készítsék el az abszolút fontossági sorrendet!

–

Számoljanak be róla társaiknak!
15 perc

Tankönyvválasztás szempontjai oldalát!

5 perc

2. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Tankönyvek oldalán a Nemzeti Tankönyvkiadó

kínálatában keressen 8. osztályosoknak szóló földrajzkönyvet!
–

Hány különféle kiadványt talált?
10 perc

5 perc

(3 perc)A földrajzi témájú folyóiratok mind a tanár, mind a diák számára aktuális szakmai információk elérésének eszközei. A színvonalas hazai és külföldi nyomtatott és elektronikus formában megjelenı szakfolyóiratok tudományos eredményekrıl
számolnak be, feltárják a távoli tájak szépségeit, a különbözı országok kultúráját, csodás képanyagukkal ablakot jelentenek a világra.
A tanártól elvárható, hogy rendszeresen képezze tovább magát szakmailag. Kiváló
lehetıséget nyújt erre az aktuális szakirodalom és a – szakmai folyóiratokban megjelenı – szakcikkek tanulmányozása. Ezekben elmélyülve értesülhet a tanár a legfrissebb
szakmai kutatásokról, eredményekrıl. Segítséget kaphat mindennapi szaktanári munkájához. A szakcikkek rendszeres tanulmányozásával szélesítheti látókörét, gazdagíthatja
szaktudását.
A

Szakfolyóiratok és Szakcikkek oldalainak bemutatása. (2 perc)

133

MELLÉKLETEK

3. feladat:
–

Ön a hurrikánokról szeretne kiselıadás-anyagot adni tanítványainak.

Nem emlékszik rá, hogy melyik National Geographic folyóiratban olvasott errıl a
témáról.

–

Keresse meg a

- ben!

–

Olvassa el, melyik hurrikán okozta az Amerikai Egyesült Államok történetének
legsúlyosabb hurrikánkatasztrófáját!
10 perc

5 perc

4. feladat:
–

Keresse meg a

Szakcikkek győjteménye oldalán Kleininger Tamás: IKT-

eszközök a földrajzoktatásban címő cikkét.
–

Fussa át s válaszoljon a következı kérdésre!

–

Hogyan segíthet a tanároknak és a diákoknak
az internet?
10 perc

5 perc

(3 perc) A Geográfia tudományágai eszköztár a különbözı tudományterületek tanításához nyújt segítséget, a teljesség igénye nélkül. A nagyobb tudományágakon
(Általános természetföldrajz, Általános gazdaságföldrajz) belül résztudományágak, tudományterületek is megjelennek. A földrajz tantárgy számos természet- és társadalomtudomány egyedüli képviselıje a közoktatásban.
A geográfia tudományágai oldalainak bemutatása. (2 perc)

A

5. feladat:
–

Ön a Vulkanizmus fejezetet tanítja a középiskola elsı osztályában.

–

Képeket és videofelvételeket keres a szemléltetéshez.

–

Töltsön le minimum öt képet, és nézzen meg egy videoklipet!
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–

Segít a

A geográfia tudományágai/Vulkanológia oldala.

10 perc
Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 7. sz. PowerPoint-bemutató)
8. óra: Videoklipek, animációk, zenei anyagok tanulmányozása, keresése, letöltése a
földrajzórához.
(3 perc) Videoklipek segítségével nagymértékben felkelthetı a diákok érdeklıdése a földrajzórán. Mozgóképek közvetítésével olyan eseményeket mutathatunk be,
amelyek távoli országokat, azok életét, természeti szépségeit mutatják be. Érthetıvé tehetünk speciális feladatokat, amelyeket szavakkal csak körülményesen lehetne elmagyarázni, grafikusan pedig nem lehetne elég élethően ábrázolni.
A videobejátszások – az összes szemléltetı elınyükkel együtt – valóban akkor hatékonyak, ha információtartalmuk illeszkedik a tananyaghoz, és megfigyelési szempontokat adunk a megtekintéshez.
Videoklipek oldalainak bemutatása. (2 perc)

A

1. feladat:
–

Ön Afrika földrajzát tanítja az általános iskola 7. osztályában.

–

Keressen a

Videoklipek/Videoklip kollekció oldalán olyan videofelvételt,

amit az órán tanítványai motiválására használhatna!
–

Töltse le és helyezze el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
15 perc

2. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Videoklipek/Videoklip kollekció oldalán keressék

meg az Old Faithfull, Yellostone NP nevő videofelvételt!
–

Tekintsék meg!
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–

Milyen földrajzi jelenséget mutat be a klip?

–

Meséljék el egymásnak!

–

Tegyenek fel két-két kérdést a jelenséggel kapcsolatban, amelyekre a társuk
próbáljon válaszolni!

–

Töltsék le és helyezzék el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı
mappájába!
15 perc

5 perc

3. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Videoklipek/Videoklipek az interneten címő olda-

lán a National Geographic Channel videoklip-győjteményében keressék meg a
Kannibál tradíciók címő klipet!
–

Ezt fogják tanítványaiknak motivációként levetíteni a földrajz órán.

– Nézzék meg és alkossanak legalább öt kérdést vagy megfigyelési szempontot,
melyet tanítványaiknak fognak majd feltenni!
–

Melyik tananyag tárgyalásánál vetítenék le ezt a felvételt?

–

Munkájukról számoljanak be társaiknak is!
20 perc

5 perc

(3 perc) Alapvetı célkitőzés, hogy a tanulást élményszerővé tegyük a multimédián felnıtt (tévé, számítógép stb.) diákok számára. Ezt segíti elı az animációk tanórai
alkalmazása is. Az animációk segítik a tananyag jobb megértését, látványossá teszik
bemutatását. Segítségével megfigyelhetık azok a jelenségek, melyeket a valóságban
nem láthatunk. Ilyenek: pl. az égitestek mozgása, a Föld belsejében lejátszódó folyamatok stb. Illusztrálhatók elvont szabályok és törvények, amelyek nehezen érthetık meg.
A

Animációk oldalainak bemutatása. (2 perc)

4. feladat:
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–

Alakítsanak párokat!

A

Animációk oldalán a ESA (European

Space Agency) multimédia galériájában tetszés szerint válasszanak ki egy animációt!
–

Melyik tananyagrész tanításánál használnák fel?

–

Fogalmazzanak meg legalább három kérdést az animációhoz kapcsolódóan,
amelyeket a tanítványaiknak is feltennének, amikor bemutatják nekik az animációt!

–

Munkájukról számoljanak be társaiknak is!
15 perc

5 perc

Az óra értékelése.
(lásd 3. melléklet, 8. sz. PowerPoint-bemutató)
9. óra: Ásvány- és kızetgyőjtemények az interneten. Digitális ásvány- és kızettárak
tanulmányozása, képek letöltése a földrajzórához.
(3

perc) A földrajzórán bemutatott szemléltetıeszközök egyik fontos eleme az

ásvány- és kızetgyőjtemény. A győjtemények anyagával a valóságnak egy-egy tárgya
kerül be a tanterembe, amivel közvetlenül szemléltethetı a természet. A tanulók a kezükbe vehetik, megtapogathatják.
Az elektronikus formában „összegyőjtött ásványok és kızetek” nem helyettesítik a
valóság közvetlen bemutatását, de számos elınnyel rendelkeznek.
Alkalmazásukkal nem kell a nehéz darabokat a tanterembe cipelni. Bemutathatók
olyan kızetek is, amelyek egyébként nem találhatók meg az iskolai győjteményben. A
számítógéphez csatlakoztatott projektor segítségével a tanulók kivetítve (szükség szerint kinagyítva) láthatják a tanár által elıkészített szemléltetıanyagot.
A

Ásvány- és kızetgyőjtemény oldalainak bemutatása. (2 perc)
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1. feladat:
–

A

Ásvány- és kızetgaléria oldalán keresse meg a bauxitot, a termésrezet

és a hematitot!
–

Mentse el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!

–

Melyik tananyag tárgyalásánál használhatná szemléltetésként a képeket?
5 perc

2. feladat:

–

Alakítsanak párokat!

A

Ásvány- és kızetgyőjtemények az Interne-

ten oldalán keressen egy portált!
–

Milyen érdekes ásványokkal és kızetekkel kapcsolatos honlapokra léphet innen?

–

Válasszon ki legalább hármat! Munkájának eredményét ossza meg társaival is!
10 perc

5 perc

3. feladat:
–

Tanítványait ásványbörzére, ill. -kiállításra szeretné vinni. Tájékozódjon!

– A

Ásvány- és kızetgyőjtemények az Interneten oldalon keressen egy olyan

oldalt, ahol ezt megteheti! Mikor lesz a következı börze?
10 perc

5 perc

4. feladat:
–

Gimnázium elsı osztályában Az ásványok és a kızetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk címő anyagrészt tanítja. Az iskolának, sajnos, nincs valódi kızetgyőjteménye.

–

Ön digitális kızetgyőjteményt szeretne összeállítani, amelyben a különféle keletkezéső kızetek jelen vannak.
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–

Segít a

Ásvány- és kızetgyőjtemények az Interneten/ Kép.Tár.hu. Ásvány

és Kızettan honlap.
–

Készítsen egy minimum tíz darabból álló digitális győjteményt!

–

A kiválasztott kızeteket mentse el a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába! Kızetgyőjteményét mutassa be társainak is!
25 perc

10 perc

5. feladat:
–

Keresse meg a

Ásvány- és kızetgyőjtemények az Interne-

ten/mindat.org/Magyar Galéria oldalon az Önnek tetszı öt legszebb ásványt!

–

Mentse a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájába!
15 perc

Az óra értékelése
(lásd .3. melléklet, 9. sz. PowerPoint-bemutató)
10. óra: Digitális földrajzi feladatlapok és játékok tanulmányozása.
(3 perc) A gyakorlás és a számonkérés hasznos eszköze lehet a számítógép. Ma
már az interneten számtalan olyan honlapot találunk, amelyek a földrajztanításban jól
használható tudáspróbákat, játékos fejtörıket, rejtvényeket tesznek közzé. Nem alkalmazható ugyan univerzálisan, de használatával játékos módon, minden erıfeszítés nélkül történhet a tananyag memorizálása, elmélyítése és ellenırzése.
Az interaktív földrajzi játékok új lehetıségek tárházát nyitják meg a földrajz tanításában–tanulásában. A földrajzi játékok javítják a térképhasználat készségét, hozzásegítenek a topográfiai ismeretek elmélyítéséhez. Motiválók és fejlesztik a tanulók gondolkodási és problémamegoldó képességét.
A

Feladatlapok és Földrajzi játékok oldalainak bemutatása. (2 perc)
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1. feladat:
–

Ön Magyarország földrajzát tanítja az általános iskola 8. osztályában. Válaszszon egy elektronikus tesztet, amellyel lemérhetné tanítványai topográfiai tudá-

sát!
–

Segít a

Feladatlapok az Interneten oldala.

Próbálja ki Ön is a feladatlapot! Hány %-os teljesítménnyel sikerült megoldania?
15 perc
2. feladat:
–

Felszínformáló folyamatokról tanít a gimnázium elsı osztályában. Keressen a
Feladatlapok az Interneten oldalán olyan tudáspróbát, amit házi feladat-

ként feladhatna tanítványainak gyakorlásra!
–

Próbálja ki Ön is a tudáspróbát! Sikerült hibátlanul megoldania?
20 perc

3. feladat:
–

Ön Európa földrajzát tanítja a gimnázium második osztályában! Gyakorlóórát
szeretne tartani. A

Földrajzi játékok/Térképes játékok a földrajz tanításá-

hoz oldalán keressen olyan játékokat, amelyeket használhatna az órán!
–

Oldja meg Ön is a játékos feladatokat? Hány % volt a legjobb teljesítménye?
20 perc

5 perc

4. feladat:
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–

Alakítsanak párokat!

Tanítványai motiválására földrajzi játékokat keres.

Segít a

Föld-

rajzi játékok oldala.
–

Próbálja ki ön is a játékokat!

–

Válassza ki az Önnek legjobban tetszı három játékot!

–

Mely tananyagrész tanításánál fogja felhasználni?

–

Munkájának eredményét ossza meg társaival is!
20 perc

5 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 10. sz. PowerPoint-bemutató)

11. óra: Digitális óratervezetek, földrajzi tanulmányi kirándulástervezetek, szakköri
és erdeiiskolai programok tanulmányozása.
(3

perc) Az óratervezet az egyes tanórák konkrét feladatterve, a tervezési fo-

lyamat utolsó láncszeme. Az óra eredményessége szempontjából óriási jelentıséggel
bír, ezen múlhat a tanóránk sikere vagy kudarca. Az óratervezet megírására semmilyen
írott szabály nem kötelezi a tanárokat, ám még a rutinos tanárok sem mellızhetik. Nem
szükséges, hogy merev formai elıírásoknak megfeleljen, azt azonban meg kell tervezni, hogy mely tananyagrészt dolgozzuk fel, milyen ütemezéssel, milyen módszerekkel.
El kell dönteni, hogy milyen tartalmat tervezünk megtanítani. Ettıl függ, hogy milyen
óratípusban akarunk dolgozni, milyen módszert és eszközrendszert, milyen idıbeosztással kívánunk alkalmazni. Sok más lényeges szempontot is figyelembe kell még venni, pl. mindenkori országos és helyi követelményrendszereket, a tanulócsoport adottságait, érdeklıdését stb.
A nEtSZKÖZKÉSZLET folyamatosan bıvülı óratervezet-kínálata motiváló, változatos munkaformákat felvonultató órákhoz nyújt segítséget. Ilyenek a csoportmunkát
alkalmazó, projektmunkát leíró óratervezetek, a digitális technikát igénylı tanórák vázlatai. Ma már a pedagógusok nem kételkednek abban, hogy a sikeres tanárnak az alapos szaktudásán túlmenıen a korszerő taneszközök hatékony alkalmazását is ismernie
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kell. Valószínőleg bátrabban vállalkoznak rá, ha konkrét óravázlatok állnak rendelkezésükre.
A

Óratervezetek oldalainak bemutatása. (2 perc)

1. feladat:
–

Keresse ki a

–

Töltse le és helyezze a Saját elektronikus eszközkészletének megfelelı mappájá-

Óratervezetek oldalán az Afrika vízrajza címő óratervezetet.

ba!
–

Tanulmányozza át az óratervezetet!

–

Milyen fıbb adatokat ad meg az óratervezet?

–

Milyen munkaformában dolgoznak a tanulók ezen az órán?

–

Egyezik-e ez elvárásaival?

–

Milyen elektronikus szemléltetıeszközöket vonultat fel az óratervezetben leírt
óra?

–

Egyezik-e ez elvárásaival?
15 perc

5 perc

(3 perc) A földrajzoktatásnak különleges formája a tantermen kívül végzett
munka, a terepgyakorlat. Kiváló lehetıséget kínál erre a tanulmányi kirándulás.
Sajnos, a terepgyakorlatot az általános iskolai földrajzórák során keveset alkalmazzák.
Pedig ez a legjobb olyan lehetıség, ahol a gyerekek konkrét tapasztalatokra tehetnek
szert. Az irányított információgyőjtést (konkrét tapasztalatok), ezen információk tanulmányozását (analízis), az információ átvitelét (fogalomformálás, generalizációk),
annak megvizsgálását, hogy e fogalmak között felfedezhetık-e összefüggések (szintézis), amelyek talán másutt is alkalmazhatók lehetnek (aktív alkalmazás) sokan a komplett tanulási folyamat példájaként értékelik. Mégis sok tanár habozik ezt kipróbálni. A
nEtSZKÖZKÉSZLET/ Tanulmányi kirándulás – Szakkör oldalak kirándulástervezeteinek tanulmányozása és az ide vonatkozó információs oldalak tanulmányozásával, új kirándulástervek készítésével a tanárjelöltek ez irányú készségeit fejleszti.
Tanulmányi kirándulás - szakkör oldalainak bemutatása. (2 perc)
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2. feladat:
–

Ön tanulmányi kirándulást szervez tanítványainak a Zempléni-hegységbe.

–

Segít a

–

Töltse le a talált kirándulástervezetet a Saját elektronikus eszközkészletének

Tanulmányi kirándulástervezetek oldala.

megfelelı mappájába! Tanulmányozza át a tervezetet! Tetszik-e Önnek a program?
–

Mivel egészítené még ki?
15 perc

3. feladat:
–

Alakítsanak párokat! Önök tanulmányi kirándulást szerveznek tanítványaiknak
a Visegrádi-hegységbe.

–

Tanulmányi kirándulás/Kirándulások tervezéséhez használható honla-

A

pok segítségével tervezzen meg egy kétnapos tanulmányi kirándulást!
–

Kirándulástervezetüket mutassák be kollégáiknak is!
15 perc

10 perc

4. feladat:
Ön erdei iskolát szervez tanítványainak. Segít a

Tanulmányi kirándulás – Szak-

kör/ Erdei iskola oldala.
–

Mire figyeljünk az erdei iskola megszervezésekor?

–

Fogalmazzon meg legalább öt szempontot!

–

Az erdei iskolai adatbázisban nézze meg a programkínálatot, és válasszon egy
Önnek tetszı ajánlatot, ahová szívesen elvinné tanítványait!

–

Munkájának eredményét ossza meg társaival is!
10 perc

5 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 11. sz. PowerPoint-bemutató)
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12. óra: A földrajztanár számára nélkülözhetetlen tantervek, dokumentumok, pedagógia témájú honlapok információs oldalainak tanulmányozása
(3 perc) A tanterv – általános megfogalmazásban – az a dokumentum, amely
szőkebb vagy tágabb közmegegyezés alapján az iskolai tanítást-tanulást meghatározó
értékrendet, cél- és követelményrendszert, mőveltségi tartalmakat, s azok elrendezését
írja elı (Kotschy 1998).
A magyar közoktatásban a Nemzeti alaptanterv (NAT) a tantervi szabályozás legmagasabb szintő dokumentuma.
A kerettantervek a NAT és az iskolák helyi tantervei közé ékelt szabályozók. Az
Oktatási Minisztérium központi kerettantervet adott ki, de akkreditálhatók alternatív
kerettantervek is. A helyi tantervek egy-egy iskola oktatási folyamatának konkrét szabályozó dokumentumai.
A tanmenet az egyes pedagógusok adott osztályokra konkretizált terve; általában
egy tanévre szól.
A

Tantervek, dokumentumok és Pedagógiai témájú honlapok oldalainak bemuta-

tása. (2 perc)
1. feladat:
–

A

Tantervek, dokumentumok oldalán tanulmányozza át a Nemzeti alaptan-

terv Földünk és környezetünk mőveltségi területet!
–

Milyen fejlesztési feladatokat tőz ki célul?
10 perc

2. feladat:
–

Alakítsanak párokat! A

Tantervek, dokumentumok/ Kerettantervek oldalán

tanulmányozza át a 9. osztálynak szóló kerettantervet, annak szerkezetét!
–

Válasszon ki tetszés szerint három tevékenységformát, és keressen hozzá olyan
témakört, amelyek tartalmához hozzáilleszthetık a kiválasztott tevékenységformák!
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10 perc

5 perc

3/A feladat:
–

Alakítsanak ki négyfıs csoportot! Ön egy szakértıcsoport tagja, aki a „Vad
Föld” természeti jelenségeit vizsgálja.

–

A következı kérdésre kell választ adnia:
 Most költöztem San Franciscóba, és kissé aggódom a földrengések miatt. Évekkel ezelıtt az emberek „egy óriási földrengésrıl” kezdtek beszélni, amely Kaliforniát fogja érinteni.
 Milyen reális veszélye van ennek?
 Melyik volt az emberiség történetének legnagyobb földrengés okozta katasztrófája?

–

Válaszát demonstrálja animációval is!

Segít

Érdekességek/Különleges honlapok oldala.
10 perc

5 perc

3/B feladat:
–

Alakítsanak ki négyfıs csoportot! Ön egy szakértıcsoport tagja, aki a „Vad
Föld” természeti jelenségeit vizsgálja.

–

A következı kérdésre kell választ adnia:
 Elfuthat-e az ember a lávafolyam elıl?
 Miért törnek ki egyes vulkánok, mint pl. a Vezúv és a Krakatau hatalmas
robbanással?
 Hogyan okozhat a vulkánkitörés pillanatok alatt pusztító katasztrófát?

–

Válaszát demonstrálja animációval is!

Segít

Érdekességek/Különleges honlapok oldala.
10 perc

5 perc

3/C feladat:
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–

Alakítsanak ki négyfıs csoportot! Ön egy szakértıcsoport tagja, aki a „Vad
Föld” természeti jelenségeit vizsgálja.

–

A következı kérdésre kell választ adniuk:
 Ha a cunamik energiavesztés nélkül terjednek át az óceánon, akkor miért
nincs cunamihatás mindenütt a tengerpartokon minden esetben, amikor a
tenger alatt kipattan egy földrengés?
 Válaszukat demonstrálják animációval is!
Érdekességek/Különleges honlapok oldala.

Segít

10 perc

5 perc

4. feladat:
–

Diáknap van az iskolában. Tanítványait szeretné meglepni a földrajzórán valamilyen nem mindennapi földrajzi témájú feladattal, humorral, játékkal.

–

Keressen ilyet a
10 perc

Érdekességek/Különleges honlapok oldalán

5 perc

Az óra értékelése
(lásd 3. melléklet, 12. sz. PowerPoint-bemutató)
13. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra megszervezése az általános és középiskolában. Forgalomban levı, földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kiválasztása, alkalmazása. FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET alkalmazása a földrajzórán
14. óra: A számítógéppel támogatott földrajzóra óratervezetének és saját készítéső
elektronikus eszközkészlet bemutatása
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3. A földrajztanár elektronikus eszközkészlete címő szakmódszertani tárgy
tanóáin használt PowerPoint-bemutatók digitális melléklete (csak
CD-n)
4. Ábrajegyzék
1. ábra: A földrajztanításban használható taneszközök
2. ábra: A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Névjegy
3. ábra: A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Súgó
4. ábra: A magmatizmus és vulkanizmus földrajzi jelenségei PPt.-bemutató: Fımenü
5. ábra: PPt.-bemutató: A vulkanizmus földrajzi elterjedése
6. ábra: Interaktív digitális tábla
7. ábra: Az e-tanulásra jellemzı tanulási formák (Komenczi, 2004 nyomán)
8. ábra: Az SDT webes tananyaglejátszó nyitó oldala
9. ábra: Az SDT-rendszer felépítése (SDT, 2006 alapján)
10. ábra: Az SDT-tananyagok felépítése (SDT, 2006)
11. ábra: A földrajz tantárgy számára kínált tananyagok témák szerinti csoportosítása
és helye a közismereti tárgyak rendszerében
12. ábra: A Földünk és környezetünk címő témán belül található témák és győjtemények
13. ábra: A Földünk és környezetünk téma tartalma az SDT-ben
14. ábra: A Calibrate magyar nyelvő nyitó oldala
15. ábra: Toolbox tananyagkészítı rendszer nyitó oldala
16. ábra: AmiGlobe 2006; nappal és éjszaka a Földön szeptember 23-án
17. ábra: A földrajztanár virtuális dolgozószobája
18. ábra: Faliújság
19. ábra: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – funkciógombok és digitális
eszközök
20. ábra: Telefon
21. ábra: Lap-top
22. ábra: Ismeretterjesztı könyvek, tankönyvek
23. ábra: Videóklipek, animációk
24. ábra: Kontinensek
25. ábra: A tanárok tanítási éveinek megoszlása
26. ábra: Hogyan talált rá a honlapra?
27. ábra: Számítógép-hozzáférés lehetısége a munkahelyen
28. ábra: Az internet használata a tanítási órán és a felkészülés során
29. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET használatának idıtartama
30. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakorisága a földrajzórán
31. ábra: A nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeinek használati gyakorisága a földrajzórára
történı felkészülésben
32. ábra: Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET eszközeivel?
33. ábra: Mennyire elégedett a nEtSZKÖZKÉSZLET külsı megjelenésével?
34. ábra: Miben segít a nEtSZKÖZKÉSZLET a tanároknak?
35. ábra: Használta-e már a nEtSZKÖZKÉSZLET feltöltése funkciót?
36. ábra: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete címő kurzus helyszíne
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