Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.
kurzuskód: 3. lh5t5tn2
2019/20. tanév tavaszi félév
Időpont: hétfő 14.00–14.45

TEMATIKA
1. (február 10., február 17.) Tájékoztató a gyakorlatról. Az első földrajzóra és a kezdő földrajztanárok
lehetséges problémái.
2. (február 24., március 2.) Esetmegbeszélések. Tanórán kívüli foglalkozások és azok földrajzórai
kapcsolódása.
3. (március 9., március 16.) A földrajztanítás dokumentumai: NAT, kerettanterv, helyi tanterv. A tanár
egyéni tervei: tanmenet, tematikus terv, óravázlat.
4. (március 23., március 30.) Földrajz írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák közép és emelt szinten. Érettségi
tételek. Ismétlő és ellenőrző feladatok a tanítási órán.
5. (április 20., április 27.) Az értékelés és osztályozás kihívásai a földrajzórán. Egy földrajzóra megtekintése
és elemzése.
6. (május 4., május 11.) Taneszközök a földrajzórán. Az önállóan elkészített feladatok értékelése.

A teljesítés feltételei
• Közös munka a gyakorlatok során
• Az önálló feladatok színvonalas elkészítése és feltöltése a drive-felületre

Ajánlott irodalom
•
•
•

Makádi M. (2005): Földönjáró: Módszertani kézikönyv 1.-2. – gyakorló földrajztanárok és hallgatók
számára, Stiefel-Eurocart Kft., Budapest
Nemzeti alaptanterv http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
Kerettantervek http://kerettanterv.ofi.hu/
Horváth Tamás
horvathtamas2050@gmail.com

Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.
Kurzuskód 1. lh5t5tn2
2019/20. tanév tavaszi félév
Időpont: hétfő 16.30–18.00

TEMATIKA
1. (február 10.) Tájékoztató a gyakorlatról. Az első földrajzóra és a kezdő földrajztanárok lehetséges
problémái.
2. (február 24.) Esetmegbeszélések. Tanórán kívüli foglalkozások és azok földrajzórai kapcsolódása.
3. (március 9.) A földrajztanítás dokumentumai: NAT, kerettanterv, helyi tanterv. A tanár egyéni tervei:
tanmenet, tematikus terv, óravázlat.
4. (március 23.) Földrajz írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák közép és emelt szinten. Érettségi tételek.
Ismétlő és ellenőrző feladatok a tanítási órán.
5. (április 20.) Az értékelés és osztályozás kihívásai a földrajzórán. Egy földrajzóra megtekintése és elemzése
6. (május 4.) Az önállóan elkészített feladatok értékelése.

A teljesítés feltételei
• Közös munka a gyakorlatok során
• Az önálló feladatok színvonalas elkészítése és feltöltése a drive-felületre

Ajánlott irodalom
•
•
•

Makádi M. (2005): Földönjáró: Módszertani kézikönyv 1.-2. – gyakorló földrajztanárok és hallgatók
számára, Stiefel-Eurocart Kft., Budapest
Nemzeti alaptanterv http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
Kerettantervek http://kerettanterv.ofi.hu/
Horváth Tamás
horvathtamas2050@gmail.com

Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2.
Kurzuskód 2. lh5t5tn2
2019/20. tanév tavaszi félév
Időpont: hétfő 16.30-18.00

TEMATIKA
1. (február 17.) Tájékoztató a gyakorlatról. Az első földrajzóra és a kezdő földrajztanárok lehetséges
problémái.
2. (március 2.) Esetmegbeszélések. Tanórán kívüli foglalkozások és azok földrajzórai kapcsolódása.
3. (március 16. ) A földrajztanítás dokumentumai: NAT, kerettanterv, helyi tanterv. A tanár egyéni tervei:
tanmenet, tematikus terv, óravázlat.
4. (március 30.) Földrajz írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák közép és emelt szinten. Érettségi tételek.
Ismétlő és ellenőrző feladatok a tanítási órán.
5. (április 27.) Az értékelés és osztályozás kihívásai a földrajzórán. Egy földrajzóra megtekintése és elemzése
6. (május 11.) Az önállóan elkészített feladatok értékelése.

A teljesítés feltételei
• Közös munka a gyakorlatok során
• Az önálló feladatok színvonalas elkészítése és feltöltése a drive-felületre

Ajánlott irodalom
• Makádi M. (2005): Földönjáró: Módszertani kézikönyv 1.-2. – gyakorló földrajztanárok és hallgatók
számára, Stiefel-Eurocart Kft., Budapest
• Nemzeti alaptanterv http://ofi.hu/nemzeti-alaptanterv
• Kerettantervek http://kerettanterv.ofi.hu/
Horváth Tamás
horvathtamas2050@gmail.com

