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A FÖLDRAJZTANÍTÁS 

MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI 

ÉS MÓDSZERTANI 

KÉRDÉSEI 

 

 



A TANANYAGFEJLESZTÉS ÖSSZETEVŐI 



KULCSFOGALMAK 1. 

 belső erők 

 külső erők 

 földrajzi övezetesség 

 munkamegosztás 

 fenntarthatóság 

 evolúció 

 

 



KULCSFOGALMAK 2. 

 6. o.: gyűrődés, vetődés, vulkáni működés 

 

 7. o.: kőzetlemezek mozgása, a belső és 

a külső erők komplex értelmezése, a 

kontinensek szerkezeti fejlődése  

 

 9. o.: lemeztektonika ok-okozati 

összefüggésének ismerete 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 1. 

 Hegységszerkezetek (rög- és gyűrthegység 

nem merev értelmezése) 

 A földrajzi erők érvényesülése a társadalommal 

kiegészülve 

 Kontinensek szerkezetfejlődési modellje (7. o.) 

 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 2. 

 Éghajlatok (a fagy, a szárazság, a 

csapadékeloszlás meghatározó szerepének 

értelmezése; a monszunéghajlatok és a 

mediterrán összevetése, a különböző sivatagi 

éghajlatok összevetése; az óceáni éghajlat 

sokfélesége, nincs mindennapos esők öve) 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 3. 

 Vízrajzi (felszín alatti vizek [rétegvíz-talajvíz] 

újszerű értelmezése; az 5 óceán, árvízvédelem) 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 4. 

 Földrajzi övezetesség komplex értelmezése, 

életmód felőli megközelítés is 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 5. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 6. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 7. 

 A regionális földrajz 7. és 10. évfolyamon eltérő 

megközelítése – általános iskolában: inkább a 

térbeli összefüggéseken van a hangsúly, 

középiskolában: problémacentrikus  

 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 8. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 9. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 10. 

 Gazdasági ágazatokról minimális, helyette 

szektorok és problémák 

 

 Telepítő tényezők – elszakadás a merev 

természet általi meghatározottságtól, puha és 

kemény 
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PUHA 

KEMÉNY 

Adók 

Van-e elég nagy 

terület? 

Nyersanyag, víz stb. 

Közlekedés 

Munkaerő min. és menny. 

Regionális piac 

Képző intézmények 

Adminisztráció 

rugalmassága 

K+F, tudományos 

együttműködés 

Beszállítók közelsége 

Éghajlat 

Iskola 

Kulturális kínálat 

Megközelíthetőség és lakás 

Városkép 

A szabadidő eltöltésének lehetősége 

Vállalkozásbarát 

városvezetés 

A lakosság munkához 

való hozzáállása 

Szociális klíma 

ÚJ TARTALMI ELEMEK 11. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 12. 

 

 Fenntarthatóság szemlélete minden 

témakörben 

 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 13. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 14. 



ÚJ TARTALMI ELEMEK 15. 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 1. 

 Kutatásalapú tanulás – előzetes 

problémafelvetések, amelyek függvényében 

léphet tovább, előre a tanár; vizsgálódások 

(egyszerűen végrehajtható, köznapi 

tapasztalatok bevonása); projektfeladatok (kis- 

és nagyobb projektek), kis kutatás a 

környezetben (szokások, energiafogyasztás, 

táplálkozás, költségek, statisztika az osztályban 

stb.) 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 2. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 3. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 4. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 5. 

 Visszautaló tanulási stratégia – az általánostól 

az egyedi felé haladás, a részleteket elhelyezi 

az egészben, nem ismétel (pl. a szerkezet-

fejlődés, övezetesség és a kontinensek, a 

földrész egésze és az országok, régiók) 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 6. 

 Gondolattérképek mint logikai vázlatok, 

fogalomhálók, témarendszerezők, lecke végi 

összefoglalások 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 7. 

Tanulási praktikák (7. o.) – ábra-, diagram- és 

képelemzés, hogyan tanuld a topográfiát, mit 

jegyezz meg egy ország tanulása kapcsán, 

hogyan készíts szövegből vázlatot, 

térképvázlatkészítés 

 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 8. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 9. 

Gyerekrajzok (országkontúr, lemeztektonikai 

vázlat), gyerekekhez közel álló rajzok, karikatúrák, 

böngészni való ábrák  

 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 10. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 11. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 12. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 13. 

 Vizsgálatok, „kísérletek” fotókon 

 Tematikus, nem atlasz szerű térképvázlatok, 

inkább infografikák 

 Véleménynyilvánítás, mellette-ellene, vita, 

helyzetgyakorlatok 

 Fogalomlista a leckék végén (nemcsak a 

kerettantervi, az új, hanem a lecke 

kulcsfogalmai) 

 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 14. 



ÚJ METODIKAI ELEMEK 15. 



TARTALOM 

A témakör címe 

A lecke címe 

A lecke alcíme 

A piktogramok 
magyarázata 

Új témakör 

Új témakör 

HETI 1,5 óra 



NYITÓ OLDALPÁROK 



TAGOLTSÁG 

2 különböző szélességű hasáb 

A témakör címe 

Cím és alcím 

Figyelemfelkeltő 
bevezetés 

A tartalom 
feldolgozását 

segítő 
kérdések 

Utalás a megfelelő 
ábrarészre 



A LECKE SZERKEZETE 

Tanulási 
praktika 

Ábrák, képek, 
érdekességek 

Kapcsolat a 
munkafüzettel 

Előzetes tudás, 
térképhasználat, 
tevékenykedtető 

feladat 



KAPCSOLAT A MUNKAFÜZETTEL 

A tankönyvben leírt 
feladat megoldása 



MUNKAFÜZET 



ÖSSZEFOGLALÁS 

A képek alapján 
rendszerezik az 

ismereteket, 
összefüggéseket 
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9-10. OSZTÁLY 



9. ÉVFOLYAM (heti 2 óra) 
 

 A FÖLD KOZMIKUS KÖRNYEZETE  

 A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA  

 A FÖLD MINT KŐZETBOLYGÓ SZERKEZETE 

ÉS FOLYAMATAI 

 A LÉGKÖR FÖLDRAJZA  

 A VÍZBUROK FÖLDRAJZA 

 A FÖLDRAJZI ÖVEZETESSÉG (új koncepció) 



10. ÉVFOLYAM (heti 2 óra) 

 TÁRSADALMI FOLYAMATOK A 21. SZÁZAD 

KÜSZÖBÉN (átkerül a 9. évfolyamról)  

 A VILÁGGAZDASÁG JELLEMZŐ FOLYAMATAI  

 MAGYARORSZÁG (új koncepció) 

 EURÓPA  

 EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK 

 FENNTARTHATÓSÁG (globális problémák a 

geoszféráknál és az övezeteknél is)  

 



TAGOLTSÁG 

2 azonos szélességű hasáb 

Érdekesség, kiegészítő 
információ 

Az ábrák mérete 
változatos, a 

használhatóság 
függvénye 

Minden témakört más 
szín jelöl 



SZERKEZET 

Karikatúra: 
figyelemfelkeltő  

Figyelemfelkeltő 
alcím 

Utalás a 
munkafüzetre 

Összehasonlításra 
alkalmas ábra, 

utalás a 
munkafüzetre 

Tevékenykedtető 
feladat 



VIZUÁLIS ELEMEK, ÁBRÁK 

Piktogramok, különböző 
típusú feladatokra utalnak 

Infografika 



ÁBRÁK 



ÁBRÁK 

Földrajzi helyzet 
jelölése 

Összehasonlításra 
alkalmas ábra 

A gazdasági fejlődést  
térben és időben 
bemutató ábra 



ÁBRÁK 

A gazdaság 
súlypontjainak 
megjelenítése 



ÁBRÁK 



ÁBRÁK 





ÁBRÁK 



ÁBRÁK, ÉRDEKESSÉGEK 

A globalizáció 
hatása 

A gyors átalakulás 
példája 

szemelvényben 



KÉRDÉSEK, FELADATOK, VIZSGÁLÓDÁSOK 

Egyszerű 
eszközökkel 
elvégezhető 

mérések 



KÉRDÉSEK, FELADATOK 

Az adatok alapján 
a diák állapítja 

meg a társadalmi 
különbségeket 

2 gyerek 
társadalmi 

különbségének 
összehasonlítása 



ÖSSZEFOGLALÁS 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


