OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, 6. félév
2016/17. tanév őszi félév

A FÖLDRAJZTANÍTÁS ALAPJAI
előadás (lh5t1026) heti 2 óra
A kurzus felvételének feltétele:
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza (erős)

A kurzus kreditértéke: 2 kredit
Időpont: kedd 8.00–9.30 óra

Tematika
1. A földrajztanítás módszertanának tárgya, feladata, kapcsolata más pedagógiai és szaktudományágakkal. A földrajz tantárgy feladatai, szerepe, helye a köznevelési rendszerben
2. Tantervelméleti alapok. A tudáskép és a tantervek időbeli változása a szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelően. A hagyományos földrajzi tantervek (egyszintű tantervi szabályozás)
3. Háromszintű tantervi szabályozás: Nat – kerettantervek – helyi tantervek. A Nat, a kerettantervek
és a helyi tantervek műfaji és tartalmi összevetése
4. A Nemzeti alaptanterv földrajzi követelményrendszere
5. A kerettantervek földrajzi követelményrendszere
6-7.A tanulók térrel kapcsolatos fogalmi váltásai és tévképzetei
8. A tanulók térfogalmának fejlesztése
9. A tanulók térképpel kapcsolatos fogalmi váltásai
10.Zárthelyi dolgozat
11-12. A tanulók időbeli fogalmi váltásai és tévképzetei
13. Regionális földrajzi szemléletmód. A tájszemlélet fejlesztése, a tipikus tájak és a regionális földrajzi
ismeretek tanításának módszertani kérdései
A kollokvium követelményei
- Tájékozottság a tantervi rendszerben, a Nat és a kerettantervek követelményeiben
- Tájékozottság az elméleti tananyagban (előadások és kötelező irodalmak)
- A földrajzi nevek helyesírása
- A félév során kapott 2 feladat (1. motivációjuk, 2. tanítási elveik)
A vizsgaeredmény három részből tevődik össze:
1. zh. földrajzi tantervi követelmények – november 29. eredményessége a szóbeli vizsga felétele
2. félévközi feladatok határidőre (1. szept. 27., 2. okt. 18.) való megküldése
3. szóbeli vizsga (földrajzi nevek helyesírása + tételek a félév elméleti anyagából)
A felkészüléshez ajánlott irodalom
- Makádi M. (2015): A földrajztanítás alapjai (pdf fájlok) – www.geogo.elte.hu (segédanyagok / szakmódszertani előadások válogatott anyaga)
- Makádi M. (2005): Földönjáró 1. Módszertani kézikönyv a földrajz tanításához (Stiefel Eurocart Kft., Bp., 203 p.)
- A Nat (2012) földrajzzal összefüggő területeinek általános és középiskolai követelményrendszere (Ember és természet
Természetismeret 5–6. évf., Földünk – környezetünk műveltségi terület 7–10. évf.)
- A kerettantervek (2012) földrajzzal összefüggő területeinek követelményrendszere (általános iskola: Természetismeretet, Földrajz 7–8. és gimnázium: Földrajz 9–10 (11). évf.)
- Makádi M. (2015): Tantervi fogalomtár – www.geogo.elte.hu (segédanyagok / szakmódszertani felkészülés segédanyagai)
- A magyar helyesírás szabályai. A földrajzi nevek helyesírása (Akadémiai Kiadó, Budapest, 68–76. pp.)
- Fábián P.– Földi E.– Hőnyi E.: A földrajzi nevek helyesírása (Akadémia Kiadó, Budapest, 1997, 131 p.)
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