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Elsajátítandó ismeretek
• A készségfejlesztő pedagógia alapjai. A kulcskompetenciák értelmezése, fejlesztésük
irányelvei, alapvető módszerei
• A földrajztanítással összefüggő tanulói képességek és kompetenciák rendszere, a fejlesztési
feladatok életkori szakaszoknak megfelelő értelmezése
• A természettudományos tanulói képességeket, kulcskompetenciákat fejlesztő módszerek: a
megfigyelés, a lényegkiemelés, a rendszerezés, a stratégiai tervezés, a döntésindukció, az
információkezelés és információalkalmazás, a modellalkotás, a társas aktivitás
• A társadalomtudományos tanulói képességeket, kulcskompetenciákat fejlesztő módszerek
• A térbeli tájékozódási készségek és a térszemlélet fejlesztése a földrajztanítási-tanulási
folyamatban
• Az időbeli tájékozódási készségek fejlesztése a földrajztanítási-tanulási folyamatban
• A gondolkodási készségek fejlesztése, kiemelten a természettudományos és a társadalomtudományos gondolkodás eltérő igényeire
• A földrajzi-környezeti információszerzési és -feldolgozási készségek általános és differenciált
fejlesztése
• A képesség- és kompetenciafejlesztés követelményrendszere a természetismeret /természettudomány és a földrajz tantárgyakban
• A fejlesztés eltérő igényeinek, ütemének, szintjének megfelelő differenciált fejlesztés,
adaptivitás az egyes területeken eltérő képességszintű tanulók esetében
Megszerzendő kompetenciák (képességek, attitűdök)
• Tudja értelmezni a tananyagelsajátítás és a fejlesztés eltérő, egymást feltételező szerepét a
földrajztanításban. Birtokolja azokat a képességeket, amelyek segítségével célirányosan és
differenciáltan fejleszteni képes a tanulók képességeinek, kompetenciáinak a rendszerét és
egyes elemeit.
• Képes földrajztanári tevékenységét a közvetlen tanulói megismerésre és fejlesztő
tevékenységekre alapozni.
• A földrajzot és nem egy tankönyvet tanító pedagógusként tevékenykedik.
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A kurzus követelményei
• A kurzushoz projektfeladat kapcsolódik, amelynek témája egy-egy kompetenciaterület
fejlesztési programjának kidolgozása.
• A kollokvium követelményei
- Tájékozottság az elméleti tananyagban (előadások és kötelező irodalmak)
- A fejlesztő és a mérő feladatlapok összeállításának képessége különböző céloknak,
életkoroknak és a mérésmetodikai alapelveknek megfelelően
Értékelés típusa: kollokvium
Értékelés jellege: ötfokozatú

