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ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI GYAKORLATOT KÍSÉRŐ SZAKOS SZEMINÁRIUM 1. 
Feladatok 

 

1. feladat. Tematikus terv 
(bemutató és beadandó) 

Feladat: Tematikus terv készítése egy tetszőleges, a félév során tanított témakörből. 
 
-7-10. évfolyam bármely, már tanított témaköre választható. 
-A tematikus terv elkészítéséhez az Oktatási Hivatal oldalán elérhető sablont használja. 
-A megjegyzés oszlopba a tapasztalatok, észrevételek kerüljenek. 

Bemutató: 2022. március 7.-i gyakorlat 

Beadási határidő: 2022. március 8. 23:59 

 

2. feladat. Digitális tananyag készítése 
(bemutató és beadandó) 

Feladat: Olyan online digitális tananyag készítése, melynek során a tanulók önállóan is fel tudják 
dolgozni az adott témakört. 
 
-Elméleti részeket és online megoldható gyakorló feladatokat is tartalmazzon.  

-nem tankönyvi szöveg bemásolása vagy oldalszám megadása, hanem önállóan 
megfogalmazott szövegrészletek, forrásmegjelölésekkel átvett cikkrészletek, animációk, stb.  

-az összes szükséges szemléltetőanyagot, szemelvényt mellékelje 
-elsősorban saját készítésű interaktív feladatok (gondolkodtató kérdések, feladatok) 

-legyen „narrálva” (a tanulóknak szánt instrukciókat is tartalmazza, az önálló feldolgozás miatt) 
-az elvárt válaszokat, megoldásokat is mellékelje 
-metodikai elemzés (tantervi kapcsolódás, választott módszer(ek) és feladattípus(ok) bemutatása) 
-az ellenőrzés és értékelés módszerét is ismertesse 
 
Választható témák: 
 

Évf. Téma 

7. A világ vallásai 

8. A Kárpát-medence földrajza 

9. A külső és belső erők harca 

9. Földrajzi övezetesség 

9. A Naprendszer 

9. Ásványok és kőzetek 

9. A talaj 

9. A világtenger 

9. Vulkanizmus 

9. Tájékozódás a térben 

9. Tájékozódás az időben 

8., 10. Településtípusok 

9-10. Globális klímaváltozás 

10. Pénzügyi alapismeretek 

10. Globalizáció 

10. Problémák Afrikában 
 

Bemutató: 2022. április 4-i gyakorlaton 
Beadási határidő: 2022. április 6. 23:59 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTup3op8TuAhVSi8MKHX4zAJ4QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.oktatas.hu%2Fpub_bin%2Fdload%2Fpem%2Fdokumentumsablonok.doc&usg=AOvVaw34VBwEu2cmDjMUwpKx5KmM
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A felkészüléshez ajánlott irodalom 

- Farkas B. P.: IKT eszközök és módszerek a földrajztanításban http://geogo.elte.hu/images/ikt-a-
foldrajztanitasban-farkas-bertalan-peter.pdf  

- Makádi M. (2020): A földrajztanítás módszertani alapjai 1. – Mielőtt tanítani kezdene… 
http://geogo.elte.hu/images/A_Foldrajztanitas_modszertani_alapjai.pdf  

- Makádi M. (2020): A földrajztanítás módszertani alapjai 2. – Hogy tudatosan csinálja 
http://geogo.elte.hu/images/Foldrajztanitas_modszertani_alapjai_2.pdf  

- Nemzeti alaptanterv (2020) 
- Kerettantervek (2020)  
- Általános és középiskolai földrajztankönyvek, munkafüzetek, tanári kézikönyvek, atlaszok 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat

