RÖVIDCIKLUSÚ FÖLDRAJZTANÁR-KÉPZÉS (RTAK)
Nem tanári mesterszakot követő egyszakos, 60 kredites tanári mesterképzés, nappali
2021-22. tanév őszi félév

TEVÉKENYSÉGALAPÚ FÖLDRAJZTANÍTÁS
gyakorlat (tevekfrtanl17ngr)
A kurzus kreditértéke: 1 kredit
Teams kurzus

Időkeret: heti 1 óra
Időpont: szerda 10.00–11.00

TEMATIKA
1. szeptember 7. – A földrajzi szemléltetés. A különböző érzékszervek foglalkoztatása. A
multitasking kezelése
2. szeptember 14. – A rajzolás szerepe az ismeretátadásban a földrajzórán. Rajzoltatás különböző
módszerekkel a földrajzórán. A táblai rajzolás
3. szeptember 21. – Infografikák és karikatúrák
4. szeptember 28. – Grafikai rendezők a földrajztanításban
5. október 6. – Egyéb vizuális megjelenítések (kollázs, montázs, plakát, poszter, kartogram stb.)
6. október 13. – A tanítási órák megtervezése. Óravázlat és tanítási tervezet készítése
7. október 20. – A topográfiai fogalmak tanítása
8. november 3. – Az analóg térképhasználat gyakorlata
9. november 10. – Fejlesztő gyakorlatok a térképolvasás egyes szintjeihez kapcsolódóan 1.
10. november 17. – Fejlesztő gyakorlatok a térképolvasás egyes szintjeihez kapcsolódóan 2.
11. november 24. – Ábrák elemzésének módszerei a földrajztanulás során
12. december 1. – Állóképek elemzésének módszerei a földrajztanulás során
13. december 8. – Mozgóképek, filmek elemzésének módszerei a földrajztanulás során
KÖVETELMÉNYEK
A félév gyakorlati jeggyel zárul.
A gyakorlati jegy megszerzésének követelménye: a feladatok határidőre való, megfelelő szintű
elkészítése.
A feladatok leírása és az azok beadási helye:
https://drive.google.com/drive/folders/1d5_GbMcmvY4ULTEeCa6J77-2zd-tcf2L?usp=sharing
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