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1. A témaválasztás indoklása – a kutatás elızményei 

1985 óta dolgozom pedagógusként. Pályám elsı öt évét földrajz–biológia szakos ta-

nárként a középfokú oktatásban töltöttem, az ezt követı 17 évben pedig jelenlegi munkahe-

lyemen, az egri Eszterházy Károly Fıiskola Földrajz Tanszékén, a diszciplináris tantárgyakon 

kívül szakmódszertant tanítottam. 2000-ben hollandiai tanulmányutam során felkeltette érdek-

lıdésemet egy új, „A földrajztanár szerszámkészlete” módszertani kurzus, amely számítógé-

pes teremben zajlott le. A lényege az volt, hogy a hallgatók különféle elektronikus szemlélte-

tıanyagot győjtöttek a földrajztanításhoz. Elgondoltam, milyen hasznos lehet egy ilyen kész-

letet megalkotni: évek múltán egyre tartalmasabb számítógépes földrajzi szakmódszertani 

anyag épülhet fel, amelynek segítségével a földrajztanár könnyedén szemléltethet, vizualizál-

hat, megszemélyesíthet, aktualizálhat, kvantifikálhat (diagramokon bemutathat), szimulálhat 

földrajzi témákat stb.  

Tapasztalataimat – Új módszerek, munkaformák a földrajztanításban címő kurzus ke-

retében – beépítettem az Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskolán végzett módszertani mun-

kámba, és összegyőjtöttem azokat az elektronikus eszközöket, amelyekre a földrajzórára való 

felkészülés során egy tanárnak szüksége lehet. 

A számítógépek elterjedése és a Hollandiában szerzett tapasztalatok motiváló hatására 

érett meg bennem az elhatározás, hogy földrajztanár és tanárjelölt kollégáim számára megal-

kossak egy olyan elektronikus eszközkészletet, amely funkcionalitásában, esztétikai megjele-

nésében, koncepciójában, eredetiségében egységes egészként komoly segítséget nyújt minden 

tanítási szituációban.  

2004-ben oktatás informatikusi végzettséget szereztem, hogy jártasabb legyek az in-

formatika oktatási alkalmazásában, és magam készíthessem el a megálmodott eszközkészletet. 

2. A dolgozat célja, felépítése 

Munkámmal kettıs célt kívánok elérni: 1. Szeretném bebizonyítani, hogy a földrajz-

tanításban a számítógéppel segített tanítás-tanulás módszere új igényként és lehetıség-

ként jelenik meg. 2. A fenti elvekbıl kiindulva saját fejlesztéső elektronikus taneszköz 

bemutatásával és annak alkalmazhatósági vizsgálatával igazolom, hogy a komplex digi-

tális 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. 
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Dolgozatom felépítése ezeket a célkitőzéseket követi. A földrajz tantárgy új oktatási 

paradigmái címő fejezetben (2.) rávilágítok arra, hogy a hazánkban zajló, a földrajztanítást 

érintı koncepcióváltást (tartalmi és módszertani megújulást) az új közoktatási dokumentu-

mokban is megjelenı paradigmák jelzik. Bemutatom ezek megvalósulásának körülményeit.  

A számítógép mint taneszköz jelentısége a földrajztanításban címő fejezetben (3.) interpretá-

lom az új igények megjelenését a földrajz taneszközellátásban: a számítógép, illetve a komp-

lex digitális taneszközrendszerek jelentıségét a földrajztanításban. A Sulinet Digitális Tudás-

bázis és az Európai Unió támogatásával készülı Learning Resource Exchange áttekintése és 

értékelése alapján (4. fejezet) megvilágítom a digitális tudás-repozitóriumoknak (tudástárak-

nak) a földrajztanításban betöltött fontosságát és lehetıségeit. Az 5. fejezetben illusztrálom a 

számítógépnek a tanítási órán történı közvetlen alkalmazási lehetıségeit, és a számítógéppel 

támogatott földrajzórák megszervezéséhez nyújtok konkrét instrukciókat. A 6. fejezetben saját 

fejlesztéső, új taneszközt mutatok be, amelyet elsısorban földrajztanár és tanárjelölt kollégá-

imnak szánok felhasználásra. Neve: A földrajztanár elektronikus eszközkészlete – FÖLDRAJZ 

nEtSZKÖZKÉSZLET. Ezt követıen alkalmazhatósági vizsgálat és kísérleti kipróbálás alapján 

igazolom azt a hipotézisemet, hogy a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET hasznos és szüksé-

ges taneszköz, valamint feltárom, hogy rendszeres használata a közoktatásban hogyan hat a 

tanárok információs és kommunikációs technológiájával (a továbbiakban IKT) kapcsolatos 

kompetenciájára (7. fejezet). Az Összegezés címő fejezetben a kutatómunkám során szerzett 

tapasztalataimat foglalom össze.  

3. Alkalmazott módszerek 

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 eszköz-

készlete – 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 összegyőjté-
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sén és szakmai szempontok alapján történı csoportosításán túlmenıen instrukciókat fogal-

maztam meg az adott taneszköz tanórai felhasználására vonatkozóan (pl. 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. Valójában honlapon közzétett, 

multimédiás, internetes szolgáltatás, honlapcíme: http://netszkozkeszlet.ektf.hu. A regisztrá-

ció után a tanár egy virtuális dolgozószobába jut, melynek különbözı berendezéseire (fiók, 

polc, falitérkép, földgömb, lap-top, tévé stb.) kattintva továbbléphet a számára szükséges tan-

eszközökhöz.  

A nEtSZKÖZKÉSZLET-ben kérdıívet is elhelyeztem, amely tanár kollégáim véle-

ményét és igényeit közvetíti számomra, és az alkalmazhatósági vizsgálathoz, illetve kutató-

munkámhoz (hipotéziseim igazolásához) szolgáltat adatokat.  

E digitális taneszköz szükségességét, hasznosságát szerettem volna igazolva látni, 

ezért kidolgoztam egy, a tanárjelöltek számára, illetve a tanárok továbbképzéséhez alkalmaz-

ható, a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET-re épülı kurzust (A földrajztanár elektronikus esz-

közkészlete – Az IKT alkalmazása a földrajztanításban), amit tanárjelöltekkel a 2006/2007. 

tanév második félévében az Eszterházy Károly Fıiskola Földrajz Tanszékén alkalmam volt 

kipróbálni. 

4. Kutatási problémafelvetések, hipotézisek – eredmények, tézisek  

A számítógépek elterjedésével egyre több iskolában és otthonban válnak elérhetıvé a 

multimédiás alkalmazások és az internet használata. Magyarországon az iskola megújulását 

azok a pedagógusok fogják megvalósítani, akik képesek lesznek felismerni és alkalmazni a 

korszerő technikát, technológiát. Ehhez szükség van arra, hogy a pedagógusok megismerked-

jenek a számítógép használatával, s azt be is építsék szakmai munkájukba.  

1. Probléma: Van-e a földrajztanároknak lehetıségük otthoni, ill. munkahelyi számítógép- és 

internet-hozzáférésre, ahol az elektronikus eszközkészletet a tanítási órára történı felkészü-

léshez, ill. a tanórai munkában egyaránt használhatják? 

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.  



 

- 4 - 

1. Eredmény: A kérdıívet kitöltık 97%-ának igénye szerint bármikor van otthoni számítógép 

hozzáférési, 88%-ának internet-hozzáférési lehetısége, míg munkahelyükön, az iskolában 

87%-uk jut számítógéphez és internetkapcsolathoz. Ez a hipotézisnek megfelelı, de a vártnál 

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 taneszkö-

zöket a tanítási órára történı felkészüléshez, és alkalmazzák a digitális médiumokat a tanítási 

órákon. 

2. Probléma: Elég képzettek-e pedagógiai és információtechnológiai szempontból a földrajz-

tanárok, hogy a komplex digitális taneszközöket, interaktív multimédiás tananyagokat kész-

ségszinten használni tudják? 

Az informatika térhódításának velejárója, hogy az elmúlt években számtalan tovább-

képzést szerveztek a gyakorló pedagógusoknak, melyeknek célja az IKT-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 tagja-

ira, 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 elégedettek 

lehetünk, tekintettel arra, hogy ez az arány – a felnövekvı nemzedéknek az alapoktatásban 

szerzett informatikai képzettsége miatt – a jövıben növekedni fog. 

2. Tézis: A földrajztanárok képzettségüket tekintve készek állnak arra, hogy használják a kor-

szerő taneszközöket. A fiatal nemzedék, a leendı tanárok informatikai tudása már gyerekko-

rukból ered, ami feltételezhetıen készségszinten jelentkezik az információs és kommunikáci-

ós technológiák gyakorlati alkalmazásában. Ma már egy jó földrajztanár jellemzıje, hogy 

alapos szaktudásán, pedagógiai és pszichológiai ismeretein, oktatástechnológiai alapismerete-

in túlmenıen birtokában van a legújabb információs és kommunikációs technológiáknak.  

3. Probléma: Képes-e egy jól felépített oktatási portál megismerése – a földrajztanárok köré-

ben – kedvezıen befolyásolni az internet földrajzi témájú oldalainak használati gyakoriságát 

az órára történı felkészülésben és a tanítási órán? 
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A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése új lehetıséget kínál a földrajztanár 

számára, mert a tanításhoz szükséges szemléltetıanyagokat, információforrásokat, elektroni-

kus médiumokat egy helyen (virtuális dolgozószobában) találja.  

3. Hipotézis: Az oktatási portálként mőködı FÖDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése 

után a tanárok gyakrabban használják a számítógépet és az interneten elérhetı szemléltetı 

eszközöket, 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 földrajzi tárgyú oldalait mind a tanítási órán, mind a felkészülés 

során; a nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése után pedig megemelkedett az internetet, ill. a 

multimédiás taneszközöket használók aránya (1. ábra). Figyelemre méltó, hogy legnagyobb 

mértékő (ötszörös) a növekedés a minden alkalommal és a tanítási órán kategóriákon belül.  

Az internet használata a tanítási órán és a felkészülésben a 
nEtSZKÖZKÉSZLET megismerése elıtt és után
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1. ábra: Az internet használata a tanítási órán és a felkészülésben  

A tanárok elıszeretettel használják a munkájukat megkönnyítı, tantárgyspecifikusan össze-

győjtött, szakmailag strukturáltan rendezett szemléltetıanyagokat, tanítási segédleteket, mint 

azt meg is fogalmazták a Mit tart a legjobbnak a honlapon? kérdésre válaszolva. 

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 
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adatokra (Forgó–Hauser–Kis-Tóth 2001) és gyakorlati tapasztalataimra (7.2.3. fejezet) ala-

pozva állíthatom, hogy – a komplex digitális taneszközök, multimédiás anyagok tanórai al-

kalmazása növeli a tanulás eredményességét; tartósabb a mentális reprezentáció, ha a közvetí-

tett tudástartalom verbális és képi kódolással egyaránt megjelenik, ezáltal az operatív tudás 

fejlesztésének eszközévé válik. 

4. Probléma: Van-e különbség a tanárok digitális taneszköz-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, ame-

lyeket magam is gyakran használtam szakmai munkám során.  

Az eszköztár tartalmi ismerete és gyakorlati tapasztalataim alapján úgy vélem: 

4.1. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órára történı felkészülés során gyakran használja a 

szakkönyveket, szemléltetıeszközöket (képek, videoklipek, ábrák), földrajzi tartalmú érde-

kességeket győjt, óratervezetet készít; ezeket az eszközöket hasznosítja leginkább.  

4.2. Hipotézis: A földrajztanár a tanítási órán képekkel, videoklipekkel, ábrákkal, animációk-

kal szemléltet, PowerPoint-bemutatóval prezentál, térképeken, adatbázisokban feladatot ad 

tanítványainak. 

4.1–4.2. Eredmény: A nEtSZKÖZKÉSZLET-ben megtalálható digitális eszközök használati 

gyakorisága a földrajzórára történı felkészülésben és a tanítási órán megegyezik az elvárása-

immal. Nincs olyan eszköz, amit a tanárok egyáltalán nem használnak, leggyakrabban azon-

ban mégis a Térképeket, az Ábrákat, az Érdekességek és a Földrajzos internetes oldalak esz-

köztárakat hasznosítják (3,5 pont feletti érték 1–5-ig terjedı skálán). Biztató jelként értéke-

lem, hogy a tanítási órára történı felkészülésben az átlagnál nagyobb gyakoriságot ér el az 

Ismeretterjesztı könyvek, a Tankönyvek, a Szakfolyóiratok, a Szakcikkek győjteménye, a Lexi-

kon, 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 ki-

alakításában. 

5. Probléma: Képesek és készek-e a földrajztanárok arra, hogy ne csak felhasználóként, ha-

nem bírálóként, esetleg fejlesztıként aktívan is részt vegyenek a portál mőködtetésében?  
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A honlap megformálásakor célom volt, hogy a tartalom és a külsı megjelenés struktu-

rált egységet alkosson. Megkíséreltem elérni továbbá, hogy kommunikációs felülete könnyen 

kezelhetı, felhasználóbarát legyen. A nEtSZKÖZKÉSZLET kezelésének elsajátítása ne igé-

nyeljen különleges elıképzettséget, és használata minél elıbb sikerélményhez juttassa a ta-

nárt. 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. Noha az eszköztár hatalmas adat-

bázisú, egyes részei 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 Térké-

pek, 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 tetszés-

nyilvánításban. A navigáció és a funkciógombok kezelése is magas pontszámot ért el. A fris-

sítés 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, ami 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 igazol-

ják azok a szöveges megjegyzések, melyeket a Mit hiányol a nEtSZKÖZKÉSZLET-bıl?és  

Mit tart a legjobbnak a honlapon? rovatokba írtak kollégáim.  

5.1. Tézis: Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a kollégáink – az igényes kivi-

telő, 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 alkal-

mazó, az eddigi pedagógiai gyakorlatot megváltoztató, diákközpontú tanítás-tanulás kerül 

elıtérbe. 

5.2. Hipotézis: A portál tartósabb használata azt eredményezi, hogy a tanárok fejlesztıként is 

bekapcsolódnak a munkába, ami tudásteremtı közösség létrehozását segíti. 
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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 elhelye-

zett, 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 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 Miben segít Önnek ez a honlap? és a Milyen tervei vannak a 

nEtSZKÖZKÉSZLET jövıbeni használatára vonatkozóan? kérdésekre adott válaszok is opti-

mizmusra adnak okot: a tanárok 98%-a használja szemléltetıeszközök győjtésére, 63%-a al-

kalmazza az órai munkája során és 74%-a a szakmai mőveltsége, tájékozottsága bıvítésére is 

alkalmasnak találja, végül mindegyikük tervezi, hogy a jövıben rendszeresen felhasználja a 

tanítási órán és a felkészülés során. 

6. Tézis: A kipróbálás elsı tapasztalatai és a kérdıív fenti kérdéseire adott válaszok alapján 

állítom, hogy a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET rendszeres használata növeli a tanárok és 

diákok IKT-kompetenciáját, hasznossága és szükségessége a földrajztanításban, -tanulásban 

megkérdıjelezhetetlen. 

4. Összegezés – következtetések  

A földrajztanításunkban tartalmi és módszertani megújulás van folyamatban.  

Dolgozatomban beigazolódott, hogy a nemzetközi és a hazai közoktatási dokumentu-

mokban deklarált új paradigmák és célkitőzések megvalósulásának körülményei adottak ha-

zánkban. Rámutattam, hogy a komplex digitális taneszközrendszerek, tudásbázisok megléte új 
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utakat nyit meg a számítógéppel segített földrajztanításban. A számítógéppel támogatott föld-

rajzóra megszervezéséhez, a forgalomban levı, földrajzi tartalmú interaktív szoftverek kivá-

lasztásához és alkalmazásához adtam konkrét instrukciókat tanár kollégáimnak.  

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 föld-

rajztanár 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, szemé-

lyes és társadalmi) kompetenciáit.  

Eredményeim bizonyítják, hogy a számítógéppel segített tanítást igénylik a taná-

rok. 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 problémaori-

entált tanítási-tanulási folyamat. Ennek következménye az lesz, hogy kialakulnak a közok-

tatáson 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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