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Elsajátítandó ismeretek
• A földrajz és a társtudományai ismereteinek értelmezése a földrajztanítás szempontjából.
• A földrajztudomány és a földrajztanítás kapcsolata, a földrajz szemléleti és értékközvetítő
szerepe a közoktatásban.
• A földrajz mint tantárgy.
• A földrajztanítás tartalmi, képzési, nevelési céljai és ezekből adódó feladatai a közoktatás
különböző szintjein.
• A földrajztanítás nemzetközi és hazai története.
• A tudáskép és a tantervek időbeli változása a szakmai és a társadalmi elvárásoknak
megfelelően.
• A földrajzi-környezeti tudás megszerzése. A földrajzi ismeretek rendszere. Az ismeretszerzés
és ismeretalkalmazás folyamata.
• A földrajztanítás szemléleti kérdései és azok módszertani megoldásai: térbeli és időbeli
tájékozódás, regionális földrajzi szemléletmód, tájszemlélet, földrajzi-környezeti szintézis,
problémaközpontú földrajztanítás elvei, gyakorlata.
• A háromszintű tantervi szabályozás, a különböző szintű tantervek, tanítási dokumentumok
célkitűzései, egymáshoz való kapcsolódásuk.
• A tantervi szabályozásokból adódó földrajztanári feladatok, a földrajztanár tudásközvetítő,
tanulást szervező-irányító szerepe.
Megszerzendő kompetenciák (képességek, attitűdök)
• Törekszik a földrajz nyújtotta lehetőségek tudatos hasznosítására a kiemelt közoktatási
fejlesztési feladatok megvalósításában, különös tekintettel a nemzeti azonosságtudat, az
Európához való kötődés, a környezettudatosságra nevelés és a gazdasági-pénzügyi nevelés
területén.
• Átlátja és érti a földrajztanítás helyét a közoktatási rendszerben, lényegét az egyes életkori
szakaszokban.
• Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek
kezelésére.
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Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott módszereket
a tanuló adottságainak és előzetes ismereteinek megfelelően válassza meg.
Ismeri a földrajztantárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket, vizsgakövetelményeket, a tananyag kiválasztásának és rendszerezésének szempontjait.
Képes a meghatározni a szaktárgyában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelő logikai
struktúrába rendezni.

A felkészüléshez ajánlott irodalom
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A kurzus követelményei
• Tájékozottság a tantervi rendszerben, a NAT és a kerettantervek követelményeiben
• Tájékozottság az elméleti tananyagban (előadások és kötelező irodalmak)
• A földrajzi nevek helyesírása
• A vizsgaeredmény három részből tevődik össze:
- zárthelyi dolgozat érdemjegye (eredményessége a szóbeli vizsga feltétele)
- szóbeli vizsga (földrajzi nevek helyesírása)
- szóbeli vizsga (tételek a félév elméleti anyagából)
Értékelés típusa: kollokvium
Értékelés jellege: ötfokozatú

