
 

Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1. 

Kurzuskód: 1.csop. lh5t5tn1 

2020/21. tanév őszi félév 

Időpont: hétfő 14.00-15.30 

TEMATIKA 

1. (szeptember 7.) Tájékoztató a gyakorlatról. A földrajztanítás folyamata. 

2. (szeptember 21.) A légkör földrajzának és Európa földrajzának tanórai feldolgozása általános- 

és középiskolában. 

3. (október 5.) A vízburok földrajzának és a kontinensek földrajzának tanórai feldolgozása 

általános- és középiskolában 

4. (október 19.) A kontinensek földrajzának és Magyarország földrajzának tanórai feldolgozása 

általános- és középiskolában.  

5. (november 2.) Az Európán kívüli országok tanórai feldolgozásának lehetőségei általános- és 

középiskolában. 

6. (november 16.) A földrajzi övezetesség tanórai feldolgozása.  

7. (november 30) Az elkészített önálló feladatok és a szemináriumi munka értékelése. 

 

A teljesítés feltételei 

 

 Közös munka a gyakorlatok során 

 Az önálló feladatok színvonalas elkészítése és feltöltése a drive-felületre 
 

Ajánlott irodalom 

 Makádi M. (2018): Tanári kézikönyv Földrajz 7-8. 
 http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__kezikonyv.pdf  

 Makádi M. (2018): Tanári kézikönyv Földrajz 9-10. 
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901_1__kezikonyv.pdf  

 http://geogo.elte.hu/dokumentumok/koezoktatasi-tantervek-
koevetelmenyrendszerek  
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horvathtamas2050@gmail.com 
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Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1. 

Kurzuskód: 2.csop. lh5t5tn1 

2020/21. tanév őszi félév 

Időpont: hétfő 14.00-15.30 

TEMATIKA 

1. (szeptember 14.) Tájékoztató a gyakorlatról. A földrajztanítás folyamata. 

2. (szeptember 28.) A légkör földrajzának és Európa földrajzának tanórai feldolgozása 

általános- és középiskolában. 

3. (október 12.) A vízburok földrajzának és a kontinensek földrajzának tanórai feldolgozása 

általános- és középiskolában 

4. (október 26.) A kontinensek földrajzának és Magyarország földrajzának tanórai 

feldolgozása általános- és középiskolában.  

5. (november 9.) Az Európán kívüli országok tanórai feldolgozásának lehetőségei általános- 

és középiskolában. 

6. (november 23.) A földrajzi övezetesség tanórai feldolgozása.  

7. (december 7.) Az elkészített önálló feladatok és a szemináriumi munka értékelése. 

A teljesítés feltételei 

 

 Közös munka a gyakorlatok során 

 Az önálló feladatok színvonalas elkészítése és feltöltése a drive-felületre 
 

Ajánlott irodalom 

 Makádi M. (2018): Tanári kézikönyv Földrajz 7-8. 
 http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010701_1__kezikonyv.pdf  

 Makádi M. (2018): Tanári kézikönyv Földrajz 9-10. 
http://tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010901_1__kezikonyv.pdf  

 http://geogo.elte.hu/dokumentumok/koezoktatasi-tantervek-
koevetelmenyrendszerek  
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