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MODULLEÍRÁS 

 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 10 × 45 perc 
A modul közvetlen célja A természet-, gazdaság- és településföldrajzban megismert fogalmak, jelenségek közötti összefüggések 

felismerése, az egész bolygónkat fenyegető környezeti problémák átfogó ismeretének elmélyítése. 
A modul témái, tartalma Témák: 

Kapcsolatok – felelősség, együttműködés; demokrácia – szabályalkotás; globalizáció – világproblémák, 
fenntarthatóság; világkép – jövő, utópia; környezet – környezetvédelem, környezettudatosság 
Tartalom: 
Egy jövőben játszódó történet keretében a diákok önálló kutató- és alkotótevékenységet végezve olyan 
településeket, településhálózatot, közlekedési struktúrát terveznek, amely megkísérli kiküszöbölni azokat a 
hibákat (környezetkárosítás, a természet kizsákmányolása stb.) amelyeket az emberiség az anyabolygón – a 
Föld1-en – elkövetett. 

Megelőző tapasztalat Településföldrajz; környezeti veszélyek 
Ajánlott továbbhaladási irány Globalizáció; fenntartható fejlődés 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: önállóság 
Önszabályozás: felelősségvállalás 
A szociális kompetenciákhoz tartozó kognitív készségek: információkezelés, problémamegoldás, kreativitás  
Társas kompetenciák: véleményalkotás, együttműködés, feladatvállalás 
A NAT-hoz: Földünk és környezetünk (természetföldrajzi és a társadalomföldrajzi-környezeti jelenségek 
átfogó rendszerként való értelmezése; ismeretszerzés és feldolgozás projektmódszerrel, tanári útmutatással) 
Tantárgyakhoz: földrajz; fizika; kémia 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: 
Támogató rendszer Spencer, Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 

Bárdossy Ildikó–Dudás Margit–Pethőné Nagy Csilla–Priskiné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás 
fejlesztése. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2002 
Rigóczki Csaba: Társadalomföldrajz. AKG Kiadó. Budapest, 1999  
Módszertani segédkönyv (Irányított képalkotás) 
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Módszertani ajánlás 
 
A különböző feladatokat érdemes választhatóan kezelni. Az A, B és C variációk szabadon alkalmazhatók, a gyerekek szocializációs készsége, 
együttműködésben való jártassága, illetve az iskola lehetőségei alapján.  

A 10×45 perces miniprojekt különösen alkalmas a módszer megismertetésére és gyakorlására a projektmódszerben még gyakorlatlan 
csoportoknál. A modulleírás sémát próbál nyújtani a projektszerű tanulásirányításhoz. A felsorolt tevékenységek a hagyományos óraszervezési 
keretek közt is elvégezhetők, de egy hosszabb, több héten át tartó projekt esetében már érdemes áttörni a 45 perces tanórák szabta időkorlátokat.  

A kooperatív kis csoportokban végzett munkához a heterogén csoportszervezést ajánljuk. Az itt feldolgozott tartalom 5 együttműködő 
csoportot, és ugyanennyi konzulens tanárt feltételez. Természetesen más tartalmak a közösségek más-más felosztását is eredményezhetik. A 
foglalkozási elemeket ennek megfelelően kell átdolgozni (például több csoport = több idő a csoportbemutatókra). Kooperatív tanulási 
helyzetekben a 4 főt tartjuk ideális csoportlétszámnak. Természetesen ez az osztálylétszámnak megfelelően emelkedhet, de 6 fő esetén már 
sokkal nehezebb a munkát megszervezni.  

Amikor a csoportok megkezdik az önálló munkát a projektterv és saját munkamegosztásuk szerint, akár már a bemutatóra is 
készülhetnek. Az egyes munkafázisokhoz rendelt feladatok (például II/d. saját településtípusaik közül 3-nak a pontos helyére vonatkozó javaslat) 
viszont abban a fázisban mindenképpen elvégzendők. 

Előzetes feladat: a P3 Föld2 térképek elkészítése. Ezt a feladatot célszerű kiadni egy másik osztálynak, jóval a projekt indulása előtt. Ha 
már többször megvalósult a projekt, lehetőleg olyan osztály készítsen térképeket, akik már maguk is részt vettek a projektben. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Témaválasztó táblázat (a mellékletben megadott minta alapján csomagolópapírra, nagy méretben elkészítve) 
P2 – Föld2 térképek (a mellékletben leírtak alapján, előzetes feladatként elkészítendő térképvázlatok nagyméretű csomagolópapírra, vagy 
informatikai eszközökkel kivetíthető formában) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Bevezető szöveg (Valahol a Föld bolygón…) 
A „Ráhangolás” A és B változatánál a tanár felolvassa. A C változatnál annyi példányban kell sokszorosítani, amennyi az osztály létszáma. 
 
D2 – Témalista 
A II/a/1 A-nál az osztály létszámának megfelelő számban sokszorosítva.  
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A II/a/1 B, C-nél a csoportok létszámának megfelelő számban sokszorosítva. 
A II/a/2 B, C-nél 1 példányban témánként feldarabolva. 
 
D3 – Projektterv-sablon 
Csoportonként 2 példányban (a II/a/3 és a II/b/1 feladatokhoz). A sablon kitöltésénél az együttműködésben és a projektmódszer használatában 
járatlan csoportoknál célszerű tanári magyarázattal kezdeni a munkát. 
 
D4 – Konzulenslista 
Azoknak a tanároknak a listája, akik konzulensként segítik az egyes csoportok munkáját. Lehetőleg annyi tanárt vonjunk be, hogy minden 
csoportnak legyen saját konzulense. Az ideális persze az, ha a listán minden, az iskolában dolgozó felnőtt neve szerepelhetne. 
 
D5 – Értékelő lapok 
Az „Egyéni értékelő lapot” természetesen célszerű annyi példányban másolni ahány tanuló van az osztályban, de megkönnyíti a csoportok 
munkáját, ha a másik két értékelő lapból is kap mindenki.  
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