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Az oktatás célja
A kurzus célja a természet- és társadalomföldrajzi, valamint a földtudományi tantárgyak
keretében megismert eszközök, módszerek gyakorlati használata, jelenségek tanulmányozása
és bemutatási módszereinek megismerése különböző Kárpát-medencei tájakon és gazdasági
szervezeteknél.
Kompetenciák
- Tudás: a hallgató megismerje és kipróbálja a terepi foglalkozásokhoz, helyi vezetésekhez
kapcsolódó felkészülési és szervezési módszereket; tudjon szakmai vezetést tartani
terepen, intézményben változatos irányítási módszerekkel.
- Képesség: legyen képes terepi foglalkozásokat, szakmai tanulmányi kirándulásokat
szervezni általános iskolás és középiskolás tanítványai számára; szerezzen képességet a
szakmailag korrekt, élményszerű és játékos terepi feladatok összeállítására és
lebonyolítására; legyen képes hagyományos és digitális technológiákat használtatni a
tanulókkal a terepen.
- Attitűd: törekedjen arra, hogy a terep földrajzi-környezeti adottságait felhasználva
sokoldalú tanulói megismerésre és hatékony tanulásra adjon lehetőséget.
- Autonómia és felelősség: legyen kezdeményező az terepi interaktív tanulói munka
szervezésében, irányításában; hatékonyan működjön együtt más szakos kollégáival is.
Az oktatás tartalma
-

Terepi tanulási módok használata természeti és antropogén terepi környezetben.
Táji adottságok és azok felhasználása a földrajztanulási folyamatban.
Terepi vezetés rövidebb és hosszabb tanulmányi kirándulás során a különböző táji
adottságok bemutatása céljából.
Intézménylátogatás és tapasztalatainak beépítési a tanulási folyamatba.

Az értékelés rendszere
A kurzus során a hallgatók terepi vezetéseket és terepi bemutatásokat végeznek, valamint
terephez kötött játékokat szerveznek, amelyekre fejlesztő értékelést kapnak. A
terepgyakorlatokon nyújtott teljesítményük alapján háromfokozatú gyakorlati jegyet
szereznek.
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Az oktatás célja angolul
The aim of the course is the practical use of the tools and methods learned in the natural and
social geography and earth sciences subjects, the study of phenomena and methods of
presentation in different Carpathian Basin landscapes and economic organisations.
Competences
- Knowledge: the student will be able to know and try out the preparation and organisation
methods related to field activities, local management; to be able to conduct professional
management in the field, in an institution using varied management methods.
- Ability: to be able to organise field activities and professional field trips for primary and
secondary school students; to be able to design and conduct professionally correct,
experiential and playful field activities; to be able to use traditional and digital
technologies with students in the field.
- Attitude: strive to use the geo-environment of the field to provide opportunities for
multifaceted student learning and effective learning.
- Autonomy and responsibility: take the initiative in organising and managing interactive
learning in the field; collaborate effectively with colleagues from other disciplines.
Az oktatás tartalma angolul
-

Using field learning methods in natural and anthropogenic field environments.
Landscape features and their use in the geography learning process.
Field guiding on short and longer field trips to show different landscape features.
Visiting institutions and integrating experiences into the learning process.

Az értékelés rendszere angolul
During the course, students will conduct field guides and field demonstrations, as well as
organise field-based games for which they will receive a developmental assessment. They will
earn a three-point practical grade based on their performance in field exercises.

