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GIS oktatás a felsıfokú képzésben: szakértı vagy tanár 

 
1. A felsıfokú oktatás általános problémája: szakértı vagy tanár? 

 
Az emberi tudás tudás többszintő és komplex folyamatokban alakul ki. A többszintőség azt 
jelenti, hogy az adott korban létezı tudásanyag egy bizonyos, alapszintő és professzionális 
részére mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy eligazodjon az emberi társadalomban és abban 
hasznos munkát végezhessen. Magasabb szintő részre is szüksége van azoknak, akik tanári, 
mérnöki, gazdasági vezetıi, mővészi munkát végeznek. Végül szélsıségesen specializált isme-
retekkel kell rendelkeznie az egyes szakterületeken kutató munkát végzıknek, az új ismeretek-
et felhalmozóknak.  Az alapszintő ismereteket az általános és középiskolákban, a széleskörő  
professzionális ismeretek pedig különbözı szakmai iskolákban oktatják. A magasabb szintő 
ismeretek elsajátitására a felsıfokú oktatás különbözı formái szolgálnak. Maga a tudásanyag  
folytonosan alakul, bıvül. Ennek a folyamatnak a csomópontjai a következık: 
 

1) új ismeret feltárása a kutatásban;  
2) új ismeret megjelenik a felsıfokú oktatásban mint szakértı képzés; 
3) új ismeret megjelenik a felsıfokú oktatásban mint tanár képzés; 
4) új ismeret megjelenik a közép és alapszintő, valamint a szakmai oktatásban. 

 
A folyamat ciklusosságát, azaz az emberi tudásanyag szakadatlan fejlıdését, az oktatás 
biztositja. Nemcsak a felsıfokú oktatás, amely a szakértıket képzi a kutatáshoz, hanem az 
alpfokú képzés is, amely széles tömegeket ismertet meg az új tudásanyaggal. Igy a felsıfoku 
oktatásban a hallgatók kiválasztása is szélesebb körbıl történik és ez szükségképpen jobb 
minıséget eredményez.  
 
Ennek kulcskérdése az új ismeretnek az alapszintő oktatásba történı  ”lejuttatása”, azaz az új 
ismeretek oktató tanárok képzésének bevezetése. Ez jelenleg nem egy tudatosan tervezett és 
végrehajtott program, hanem számos, véletlen tényezı által befolyásolt spontán folyamat. 
Abban mindenki egyetért, hogy a felgyorsult technikai fejlıdés drasztikus módon lerövidetette  
a tudásfelhalmozási folyamat ciklusidejét. Azt azonban már senki sem tudja megmondani, 
hogy ezen belül mennyire rövidültek le az új ismeret felfedezése, majd a releváns  felsıfokú 
szakértıi és tanárképzés bevezetése közötti idıszakok. 
 
Lehet, hogy valamikor, a jövıben, a tudásfelhalmozás tudatosan tervezhetı és irányitható 
folyamattá válik. Jelenleg azonban nem az. Igy az egyes szakterületeken dolgozó felsıoktatási 
oktatáknak kell felmérni és javasolni egyes szakértıi képzések, majd ezt követıen a tanárok 
képzését mikor vezessék be az intéznényük oktatási programjába. A továbbiakban egy ilyen 
kezdeményezésrıl kivánunk beszámolni a geoinformatika területérıl.  
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2. A tanárképzés bevezetése a geoinformatika- oktatásba 

 
Amikor egy-egy új szakterület megjelenik, és a gazdasági, társadalmi életben alkalmazást nyer 
(mint a geoinformatika esetében a közigazgatási, ipari alkalmazások), a szakértık iránti igény 
számos, a felsıoktatás számára világosan felismerhetı formában jelentkezik (az egyetemmel 
kapcsolatba álló ipari, társadalmi intézmények jelzései, hallgatói igények stb.). Ez elısegiti 
és/vagy ”kikényszeriti” az adott új terület oktatását.  
 
Nem ennyire egyszerő annak felismerése, hogy mikor, milyen tartalommal és milyen formában 
vezessék be az új terület tanárainak képzését. Itt már nem egy erıteljesen ható, közvetlen 
gazdasági igény kielégitésérıl van szó, hanem hosszú távú társadalmi igények elırejelzésérıl. 
 
1) A mikor kérdésében többnyire az segit, hogy az új tudásanyag iránti igény már nemcsak 
szakértıi szinten jelentkezik, hanem a társadalom széles rétegeinek is szüksége van rá (jó példa 
erre a számitógépes alapismeret, amelyre a 7o-es,  sıt még a 8o-as években is, csak szakértıi 
szinten volt szükség, és mindössze 1o-2o év alatt társadalmilag elfogadott alapszintő 
tudásanyaggá vált). Ez aztán az elızöekhez hasonlóan ”kikényszeriti” a tanárok oktatásának a 
bevezetését. 
 
2) A tartalom megállapitásánál figyelembe kell venni, hogy az új terület az alapszintő 
képzésben két szerepkörben is megjelenhet. Elsısorban természetesen mint alapszintő 
tananyag, másrészt azonban felhasználható lehet mint demonstrációs eszköz más tantárgyak 
hatékonyabb oktatására (ismét jó példa a számitógép, de mint késıbb látni fogjuk, a 
geoinformatika is). 
 
3) A tanári oktatás bevezetésének formája általában ”átképzési” vagy továbbképzési felnıtt-
oktatási forma. Ennek elınye, hogy gyorsabb és olcsóbb mint a a teljes képzést nyújtó nappali 
képzés. Hátránya, hogy az innen kikerülı tanárokól gyakran hiányzik az új terület beveze-
téséhez szükséges elhivatottság. 
 
A Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Karán 2oo2-ben határozták el a Geoinformatikus 
Mérnöki szakirány - azaz a geoinformatikus szakértıi képzés - bevezetését.  Az oktatás köré 
szervezödı tanárokban hamarosan felmerült a kérdés, hogy milyen válaszok adhatók a fenti 
három kérdésre a geoinformatikában napjainkban Magyarországon. 
 
Nemzetközi kitekintéseink arra utaltak, hogy a GIS programokat produkáló software cégek 
számos, alap és középszintő oktatást segitı, demonstrációs programot produkáltak, és számos 
középiskolai tanár is irt ilyeneket magánkezdeményezésként(ld. Irodalom, INTERNET, 
PAPERS). A software cégek oktatási programokat, konferenciákat  szerveztek a téma köré – a 
GIS oktatási segédanyag és demonstrációs szerepére koncentrálva. Nem találkoztunk azonban 
felsıfokú szervezett képzéssel, amely a GIS oktatási alkalmazására, és a GIS alap 
(középszintő) oktatására készit fel tanár hallgatókat.  
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Egyéni véleményünk volt, hogy a mikor kérdésére egyszerő válasz adható. Most. Érezhetı a 
fentiekben emlitett társadalmi igény, amelyet a mobil telefonszolgáltatók GPS-GIS navigációs 
szolgáltatásának gyors terjedése, a gépkocsikban lassan szériafelszerelésnek számitó GPS-GIS 
navigációs rendszerek, a gépkocsi-flották monitorozására szolgáló web-es GPS-GIS rendszerek 
széleskörő használata keltett fel  [Fincziczki,2oo4; Csikos, 2oo4]. 
  
 
A tartalom és forma kérdését ennél bonyolultabbnak éreztük. Ezért egy kérdıives vizsgálatot 
végeztünk a BAZ megyei középiskolákban és ezzel párhuzamosan néhány görögországi közép-
iskolában. A következı kérdésekre akartunk választ kapni az informatika, földrajz, közgaz-
daságtan és történelem szakos gyakorló tanároktól : 
 
 

 
 
1. ábra    Felmérılap tanárok geoinformatikai oktatásának bevezetéséhez 
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1) Rendelkezésre áll –e a megfelelı hardweres háttér a GIS alkalmazásához, oktatásához 
az adott iskolában; 

2) Ismerik –e a tanárok a GIS-t ; 
3) Használják, oktatják –e a GIS-t; 
4) Kivánják –e használni a késıbbiekben ; 
5) Résztvennének –e továbbképzésben a GIS használatát illetıen. 

 
37o kérdıivet osztottunk szét Magyarországon, és 18o –t Görögországban. 423 ivet kaptunk 
vissza és értékeltünk ki (137 görög és 286 magyar választ). A kapott eredmények Magyar-
országon a következık voltak: 
 

1) Az iskolák 1oo %-a rendelkezik a szükséges hardverrel; 
2) A kérdezettek     5 %-a   használ GIS-t az oktatásban, 0 %-a oktat GIS-t; 
3) A kérdezettek   38 %-a   ismeri a GIS-t; 
4) A kérdezettek   92 %-a   szerint iskolájuk nem rendelkezik GIS programmal; 
5) A kérdezettek   34 %-a   szeretne GISt használni; 
6) A kérdezettek   91 %-a   szeretne többet tudni a GIS-rıl; 
7) A kérdezettek   9o %-a   venne részt olyan továbbképzésben amely a GIS oktatását, 

oktatási alkalmazását oktatja.  

0

20

40

60

80

100

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

percent

 
                          3.ábra  Tanárok kérdıives válaszainak százalékos megoszlása 

  

 
Érdekes módon a két ország eredményei között szignifikáns eltérés nem volt, kivéve a 4) –es 
pontban. Görögországban a kérdezettek 53 %-a ismerte a GIS-t, mig nálunk ez csak 38 % volt. 
 
A kérdıivek eredményei egyértelmően a következıket sugallják: 
 

1) A GIS bevezetésének az alap és középszintő oktatásba nincs hardwares akadálya; 
2) A bevezetéséhez nem állnak rendelkezésre a softwares feltételek;  
3) A bevezetéséhez nem állnak rendelkezésre az oktatók; 
4) A mőködı tanárok nyitottak egy ilyen irányú képzésre. 
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A softwares feltételek megteremtése oktatási intézményekben viszonylag kis költséggel 
megoldhatók, nem beszélve a ma már ingyenesen is hozzáférhetı programokról. 
 
Nehezebb kérdés az oktatás megoldása. Jelenleg a tanmenet és a tananyag fejlesztésén 
dolgozunk. Az oktatási tárgyak köre már kialakult: 
 

1) Informatikai alapismeretek 
2) Geodéziai és térképészeti alapismeretek 
3) Térinformatika alapjai  
4) Oktatási programok és programfejlesztés 
5) Térinformatika didaktikája 

 
A tananyagok (jegyzetek, demonstrációs anyagok, gyakorlatok) kifejlesztésének azonban még 
csak a kezdetén tartunk.  
 

 
3. GIS példa az oktatási demonstrációra 

 

A LatitudeLongitude ESRI program a földrajz oktatás igen hasznos demonstrációs eszköze 
illetve oktatási segédeszköze. A programban végrehajtható gyakorlatok viszonylag kevés 
informatikai ismerettel  elkészithetık és a diákok ezeket könnyen kezelhetik. 
 
A program és a fejlesztı, futtató környezet az ESRI web lapjáról ingyenesen letölthetı  - egy 
azonnali megoldás a ”software” hiányának megoldására. 
 
 

 
 
3. ábra A fejlesztı - futtató környezet programjának logója 

 
A Latitude-Longitude program elısegiti a hosszúság és szélesség fogalmának megértését és 
elsajátitását, bemutatja a nevezetes hosszúsági és szélességi köröket, földkörüli ”utazások” 
végezhetık a körök mentén.   

 
A programban kiválaszthatunk egy országot, amelynek konturjai megjelennek a világtérképen, 
és az ország földrajzi adatai pedig lekérdezhetık egy klikkeléssel: 
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4. ábra Országválasztás karakteres formában, adatlekérés klikkel a Latitude-Longitude 

programban 

 
 
 
A program lehetıséget nyújt tematikus térképfejlesztésre, igy a tanárok demonstrációs 
anyagokat fejleszthetnek ki: 
 
 

 
 
5 .ábra  Tematikus térkép-fejlesztés a Latitude-Longitude programban 

 
 
A Latitude-Longitude program beépül a tanároknak készülı tananyagba, magyarnyelvő 
programok kialakitásán most dolgozunk. 
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Irodalom 

 
INTERNET 
http://rockyweb.cr.usgs.gov/public/outreach/articles/chapref.pdf 
http://kangis.org/research/ 
http://campus.esri.com/library/ 
http:// www.library.thinkquest.org 
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