RÖVIDCIKLUSÚ FÖLDRAJZTANÁR-KÉPZÉS (RTAK)

Nem tanári mesterszakot követő egyszakos, 60 kredites tanári mesterképzés
2020-21. tanév őszi félév

A FÖLDRAJZTANÍTÁS ALAPJAI előadás
(frtanalapl17ner) heti 1 óra
A kurzus kreditértéke: 1 kredit
Canvas kurzus

Időpont: kedd 12.30–14.00
Teams kurzus

Szervezési mód: távolléti oktatás
TEMATIKA
1. 09.08. – A földrajztanítás módszertanának tárgya, feladata, kapcsolata más pedagógiai és
szaktudományágakkal. A földrajz tantárgy feladatai, szerepe, helye a köznevelési rendszerben
2. 09.15. – Tantervelméleti alapok. A tudáskép és a tantervek időbeli változása a szakmai és a
társadalmi elvárásoknak megfelelően a világháborútól a rendszerváltásig. A hagyományos földrajzi
tantervek (egyszintű tantervi szabályozás)
3. 09.22. – A háromszintű tantervi szabályozás: Nemzeti alaptanterv – kerettantervek – helyi
tantervek. A NAT, a kerettantervek és a helyi tantervek műfaji és tartalmi összevetése
4. 09.29. – A Nemzeti alaptanterv földrajz és természettudomány tantárgyi követelményrendszere
5. 10.06. – A kerettantervek földrajz és természettudomány tantárgyi követelményrendszere
6. 10.13. – Zárthelyi dolgozat – Téma: a földrajztantervi követelmények
7. 10.20. – A tanulók térrel kapcsolatos fogalmi váltásai
8. 11.03. – A tanulók térképpel kapcsolatos tévképzetei
9. 11.10. – A tanulók térfogalmának fejlesztése
10. 11.17. – A tanulók időbeli fogalmi váltásai és tévképzetei
11. 11.24. – A tanulók időbeli fogalmi váltásai és tévképzetei
12. 12.01. – Regionális földrajzi szemléletmód. A tájszemlélet fejlesztése, a tipikus tájak tanítása
13. 12.08. – A regionális földrajzi ismeretek tanításának módszertani kérdései
A kollokvium 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) tételek itt

A felkészüléshez ajánlott irodalom
-

-
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