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Meteorológiai alapismeretek 

10 Gy 3 1  

 
Természeti és antropogén veszélyek 

10 K 3 1  

 
Tájvédelem és környezetpolitika 

10 Gy 3 1  

 
A földrajz közgazdasági alapjai 

10 Gy 3 1  

 
Globalizáció - a világ akciócentrumai 

10 K 3 1  

 
Kárpát-medence tájai/területhasználata 

10 K 3  2 

 
Tájvédelem Európában 

10 K 3  2 

 Földrajz tanári levelező MSc 

zárószigorlat 

 Sz 1  2 

 Kárpát-medence társadalmi-gazdasági 

folyamatai 

10 K 3  2 

 
A világ regionális társadalomföldrajza 

10 Gy 3  2 

 
A világ nagytájai 

10 Gy 3  2 

 
Általános természetföldrajzi szintézis 

10 K 3 1  

 
A GIS alapjai 

10 Gy 3 1  

 
A földtudományi kutatás irányzatai 

10 Gy 3  2 

 
Távérzékelés 

10 Gy 3  2 
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A földrajz tanítása I. 

10 K 3 6 1  

 
A földrajz tanítása II. 

10 Gy 3  2 

       

BTTK430OMA

L 

A tanulói személyiség megismerése 10 Gy 3  1  

BTTK550OMA

L 

A tanári pálya komplex kérdései 10 K 2  1  

 Iskolai tanítási gyakorlat 15 Gy 2   2 

BTTK5500OM

AL 

Portfólió  Gy 2 8  2 

Összesen      60   
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Szakmódszertani tárgyak tematikája 

(a szakmai tárgyak leírása a Földrajz BSc és a Geográfus MSc 

képzési programjában szerepel) 
 

A tantárgy neve: 
magyarul: Földrajz szakmódszertan I.  

TGOL0303 
angolul:  

Tantervi helye: 1. félév 

Felelős oktatási egység: 
 Debreceni Egyetem, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 

Tanszék 

Kötelező előtanulmány 

neve: 
 Kódja:   

Típus 
Heti óraszámok 

Követelmény Kredit Oktatás nyelve 
Előadás Gyakorlat Labor 

Nappali  N Heti  2 Heti  0 Heti  0 
Kollokvium 2 magyar 

Levelező   Féléves  Féléves  Féléves  

Tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Teperics Károly 
beosztás

a: 
egyetemi docens 

A kurzus célja, hogy a földrajztanár szakos hallgatókat az általános pedagógia, a pszichológia és a 

szaktudomány eredményeire építve a közoktatás „Földünk – környezetünk” (általános iskola) és „Földrajz”  

(középiskola)eredményes tanítására készítse fel. A földrajz tantárgy főbb témaköreinek, tartalmainak 

módszertani megközelítését, a földrajztanítás célkitűzéseit szolgáló tanítási-tanulási stratégiák megismerését 

várja el a hallgatóktól. 

A kurzus tartalma, témakörei 

Az érintett témakörök: a földrajztanítás története Magyarországon, a földrajz tantervelméleti kérdései, a tanterv 

készítés folyamata. Földrajz a XX. század tanterveiben, NAT, Kerettanterv, helyi tantervek. A földrajz 

közoktatásban betöltött szerepe. A földrajztanítás egyedi sajátosságai, módszerei. Az új ismeretek 

feldolgozásának módszerei, szemléltetés szerepe az oktatás folyamatában. 
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Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató 

Tudás:  

- Ismeri a nemzetközi és a magyar földrajztanítás történetét.  

- Ismeri a tantervi tartalmak kiválasztásának módszereit, a közoktatás tartalmi szabályozásának 

változásait és a kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeit. 

- Ismeri Comenius, az I. Ratio Educationis, Eötvös József szerepét a magyar földrajzoktatásban.  

- Ismeri a földrajzoktatás egyedi vonásait.  

- Ismeri a didaktikai feladatokat és alkalmazni tudja őket.  

- Ismeri a magyar iskolarendszer átalakulási folyamatait, problémáit. Ismeri az óvodai nevelés 

szocializációban játszott szerepét.  

- Ismeri az új ismeretek átadásának módszereit.  

- Ismeri a modern szemléltetés lehetőségeit, az IKT eszközök használatának módszereit.   

- Ismeri a földrajzoktatásban felhasználható adatbázisokat, térkép rajzoló szoftvereket. 

- Ismeri a földrajztantárgy tanítását és tanulását támogató tanulásszervezési módokat (tanítási óra, 

szakkör, fakultáció). 

Képesség: 

- Képes az általános földrajzi diszciplínák alapvető összefüggéseit a neveléstudomány és a pedagógiai 

pszichológia eredményeivel együtt kezelni.  

- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását gyakorlati problémák megoldására alkalmazni.  

- Képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, magyarázatára az 

azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára.  

- Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére és azok továbbadására. 

- Képes a rutin szakmai problémákat felismerni, azok elméleti és gyakorlati megoldásához az elérhető 

könyvtári és elektronikus szakirodalmat feldolgozni, azt ott elérhető módszereket alkalmazni. 

- Képes felkelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését a földrajz tanulása iránt. 

- Rendelkezik az oktatási célkitűzésekhez és a különböző tanulói képességekhez igazodó, differenciált 

földrajztanítás módszer- és eszköztárával. 

Attitűd: 

- Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot az emberi erőforrások fejlesztésének kérdéseivel.  

- Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben.  

- A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető társadalmi jelenségek minél 

alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben 

történjen.  

- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

- Felismeri a szakmai ismeretek és a módszertani kultúra folyamatos fejlesztésének fontosságát.  

- Nyitott az új módszertani eszközök, tanítási stratégiák kipróbálása iránt, és igényli a szakmai 

rendezvényeken való rendszeres részvételt. 

- Jó szakmai kapcsolatokra törekszik, és képes a szakmai együttműködésre más földrajz szakos és a 

földrajzoktatáshoz szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal.  

- Elkötelezett a földrajztanítás szerepének, fontosságának képviseletében. Aktívan és felelősen nyilvánít 

véleményt a földrajzoktatást érintő szakmai, oktatáspolitikai kérdésekben. 

    Autonómia és felelősség: 

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben 

önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- A geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg.  
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Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 

A kurzus elméleti előadásokra épít.  Emellett a hallgatók képességeinek fejlesztése érdekében az oktató által 

felkínált témakörök egyikéből önálló dolgozat (beszámoló) készítése is bekerül a feladatok közé.  Az 

előadásokon elhangzott ismeretek elsajátítását segíti, hogy az órákon használt diasorozat hallgatók 

rendelkezésére áll.  

 

Értékelés 

A hallgatók értékelése két részből áll össze: 95% - szóbeli vizsga, 5% - hallgatói beszámolója. 

Az osztályozás során alkalmazott sávok: 

- 90% felett jeles 

- 73%-89% - jó 

- 60%-72% - közepes 

- 50%-59% - elégséges 

- 50% alatt elégtelen 

 

Kötelező olvasmány: 

1. Teperics K. - Homoki E. - Németh G. - Sáriné dr. Gál E. - Sütő L. (2015): Földrajztanítás – válogatott 

módszertani fejezetek.- SZAKTÁRNET, Debrecen, 246 p. 

2. Makádi M. (2005): Földönjáró – Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére 

1. - 2. – Stiefel Eurocart Kft., Budapest  

3. Farsang A. (2011): Földrajztanítás korszerűen. – GeoLitera SZTE TTIK Földrajzi és Földtani 

Tanszékcsoport, Szeged, 196 p 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Kormány GY. (2004): A földrajz tanítása. - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 297 p. 

2. Szilassi P. (2009/b): A földrajz új világa. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 80 p. 

3. Udvarhelyi K. - Göcsei I. (1973): Az alsó- és középfokú földrajztanítás története Magyarországon. - 

Tankönyvkiadó, Budapest, 194 p. 

4. Ütőné Visi J. (2009): Az átalakuló földrajzoktatás – változó érettségi vizsga. - 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/atalakulo 

5. Pajtókné Tari I. (2009): A földrajztanítás korszerű módszerei : A számítógéppel segített tanítás-tanulás 

lehetőségei. -  Eger, EKF Liceum Kiadó 

6. Fehér J. (1985): A földrajztanítás módszertana. – Tankönyvkiadó, Budapest. 319 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/atalakulo
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A tantárgy neve: 
magyarul: Földrajz szakmódszertan II.  

TGOE0610 
angolul:  

Tantervi helye: 2. félév 

Felelős oktatási egység: 
 Debreceni Egyetem, TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 

Tanszék 

Kötelező előtanulmány 

neve: 
 Kódja:   

Típus 
Heti óraszámok 

Követelmény Kredit Oktatás nyelve 
Előadás Gyakorlat Labor 

Nappali  N Heti  0 Heti  2 Heti  0 
Gyakorlati jegy 2 magyar 

Levelező   Féléves  Féléves  Féléves  

Tantárgyfelelős oktató neve: Dr. Teperics Károly 
beosztás

a: 
egyetemi docens 

A kurzus célja, hogy a földrajztanár szakos hallgatókat az általános pedagógia, a pszichológia és a 

szaktudomány eredményeire építve a közoktatás „Földünk – környezetünk” (általános iskola) és „Földrajz”  

(középiskola) tantárgyának eredményes tanítására készítse fel. A földrajz tantárgy főbb témaköreinek, 

tartalmainak módszertani megközelítését, a földrajztanítás célkitűzéseit szolgáló tanítási-tanulási stratégiák 

megismerését és begyakorlását várja el a hallgatóktól.  

A kurzus tartalma, témakörei 

Az érintett témakörök: a földrajz tantervelméleti kérdései, a tanterv készítés folyamata. Földrajz a XX. század 

tanterveiben, NAT, Kerettanterv, helyi tantervek. A földrajz közoktatásban betöltött szerepe. Az új ismeretek 

feldolgozásának módszerei, szemléltetés szerepe az oktatás folyamatában. Megszilárdítás és ellenőrzés a 

nevelés-oktatás folyamatában. Tankönyvek, taneszközök a (földrajz) közoktatásban. 
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Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató 

Tudás:  

- Ismeri a tantervi tartalmak kiválasztásának módszereit, a közoktatás tartalmi szabályozásának 

változásait és a kísérleti tankönyvfejlesztés eredményeit. 

- Ismeri a földrajzoktatás egyedi vonásait.  

- Ismeri a didaktikai feladatokat és alkalmazni tudja őket.  

- Ismeri a magyar iskolarendszer átalakulási folyamatait, problémáit.  

- Ismeri az új ismeretek átadásának módszereit.  

- Ismeri a modern szemléltetés lehetőségeit, az IKT eszközök használatának módszereit.   

- Ismeri a földrajzoktatásban felhasználható adatbázisokat, térkép rajzoló szoftvereket. 

- Ismeri a földrajztantárgy tanítását és tanulását támogató tanulásszervezési módokat (tanítási óra, 

szakkör, fakultáció). 

Képesség: 

- Képes a földrajz szakterületén szerzett tudását gyakorlati problémák megoldására alkalmazni.  

- Képes a földrajzi térben lejátszódó társadalmi folyamatok leírására, megértésére, magyarázatára az 

azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, adatok feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges 

módszerek és szakirodalom használatára.  

- Képes alapvető társadalomtudományi ismeretei alapján a rokon- és társtudományok térreleváns 

eredményeinek értelmezésére és azok továbbadására. 

- Képes felkelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését a földrajz tanulása iránt. 

- Rendelkezik az oktatási célkitűzésekhez és a különböző tanulói képességekhez igazodó, differenciált 

földrajztanítás módszer- és eszköztárával. 

- Képes a megszilárdítás és az ellenőrzés feladatinak végrehajtására. 

- Tanórai, tanórán és iskolán kívüli tanári tevékenysége során tudatosan alkalmazza a tanulói 

képességeket, kompetenciákat fejlesztő módszereket, amelyekkel hozzájárul a kulcs-kompetenciák 

fejlődéséhez.  

Attitűd: 

- Törekszik a földrajztudományi elméletek, paradigmák, elvek minél teljesebb megismerésére és keresi a 

kapcsolatot az emberi erőforrások fejlesztésének kérdéseivel.  

- Együttműködő, kapcsolatteremtő attitűd jellemzi, a kommunikációs problémamegoldást részesíti 

előnyben.  

- A megszerzett földrajzi ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető természeti és társadalmi 

jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.  

- Nyitott a szakmai eszmecserére, a szakmai együttműködésre, törekszik arra, hogy feladatainak 

megoldása a munkatársak véleményének megismerésével, lehetőség szerint együttműködésben 

történjen.  

- Felismeri a szakmai ismeretek és a módszertani kultúra folyamatos fejlesztésének fontosságát.  

- Nyitott az új módszertani eszközök, tanítási stratégiák kipróbálása iránt, és igényli a szakmai 

rendezvényeken való rendszeres részvételt. 

- Jó szakmai kapcsolatokra törekszik, és képes a szakmai együttműködésre más földrajz szakos és a 

földrajzoktatáshoz szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal.  

- Elkötelezett a földrajztanítás szerepének, fontosságának képviseletében. Aktívan és felelősen nyilvánít 

véleményt a földrajzoktatást érintő szakmai, oktatáspolitikai kérdésekben. 

      Autonómia és felelősség: 

- Alapvető elméleti és alkalmazott földrajzi és releváns környezettudományi szakmai kérdésekben 

önállóan, források felhasználásával hoz döntéseket.  

- Felelősséggel vállalja szakmája értékrendjét, feladatainak elvégzése során együttműködik más 

szakterület szakembereivel.  

- Elvégzett szakmai munkájáért felelősséget vállal.  

- Elkötelezett a földrajztanítás szerepének, fontosságának képviseletében. Aktívan és felelősen nyilvánít 

véleményt a földrajzoktatást érintő szakmai, oktatáspolitikai kérdésekben. 
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Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 

A kurzus gyakorlati foglalkozásokra (szeminárium) épít.  Emellett a hallgatók képességeinek fejlesztése 

érdekében az oktató által felkínált témakörök egyikéből önálló dolgozat (beszámoló) készítése is bekerül a 

feladatok közé.  A szemináriumi előadásokon elhangzott ismeretek elsajátítását segíti, hogy az órákon használt 

diasorozat hallgatók rendelkezésére áll.  

 

Értékelés 

A hallgatók értékelése két részből áll össze: 60% - írásbeli zárthelyi dolgozat, 30% - hallgatói beszámoló, 

10% szemináriumi aktivitás. 

Az osztályozás során alkalmazott sávok: 

- 90% felett jeles 

- 73%-89% - jó 

- 60%-72% - közepes 

- 50%-59% - elégséges 

- 50% alatt elégtelen 

 

Kötelező olvasmány: 

1. Teperics K. - Homoki E. - Németh G. - Sáriné dr. Gál E. - Sütő L. (2015): Földrajztanítás – válogatott 

módszertani fejezetek.- SZAKTÁRNET, Debrecen, 246 p. 

2. Makádi M. (2005): Földönjáró – Módszertani kézikönyv gyakorló földrajztanárok és hallgatók részére 

1. - 2. – Stiefel Eurocart Kft., Budapest  

3. Farsang A. (2011): Földrajztanítás korszerűen. – GeoLitera SZTE TTIK Földrajzi és Földtani 

Tanszékcsoport, Szeged, 196 p 

Ajánlott szakirodalom: 

7. Kormány GY. (2004): A földrajz tanítása. - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 297 p. 

8. Szilassi P. (2009/b): A földrajz új világa. - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 80 p. 

9. Ütőné Visi J. (2009): Az átalakuló földrajzoktatás – változó érettségi vizsga. - 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/atalakulo 

10. Pajtókné Tari I. (2009): A földrajztanítás korszerű módszerei : A számítógéppel segített tanítás-tanulás 

lehetőségei. -  Eger, EKF Liceum Kiadó 

 

 

 

  

 

http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/atalakulo

