Tanári mesterszak földrajztanári modul
Az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének Földrajztudományi Központjában
a 2009/2010. tanévtől választható a földrajztanár-képzési modul, mely természetesen nem
előzmények nélküli, hiszen a mai tanári diplomának megfelelő okleveleket természetrajzból,
földrajzból, kémiából, fizikából és matematikából már 1875-ben kiadott a mai ELTE
jogelődje, a Pázmány Péter Tudományegyetem. A földrajztanári modul keretében folyó
képzés fő célja az alapképzés (földrajz BSc), vagy más (pl. főiskolai) képzettség során
megszerezett tudásra alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az
oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok
doktori képzésben történő folytatására való felkészítés. (Azaz a tanári mesterszak földrajz
szakterületi modulját elvégzett, magukban hivatást érző hallgatók sikeres felvételi esetén – a
geográfusképzésben végzettekhez hasonlóan – beléphetnek a Földtudományi Doktori Iskola,
ill. a Környezettudományi Doktori Iskola által szervezett doktorjelölti képzésbe, sőt
szakmódszertani felkészültségük alapján akár módszertani, pedagógiai doktori iskolában is
tovább folytathatják tanulmányaikat.)
A tanári mesterszakra vonatkozó általános tudnivalók az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karának (PPK) honlapján olvashatók, a
http://www2.ppk.elte.hu/images/stories/doc/oh/tanari_tajekoztato.pdf
címen.
A mesterképzés földrajztanári modulja épülhet az alapképzés (BSc) során megszerezett
ismeretekre, ilyenkor a felvétel során teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az
elvégzett földrajz alapszak. Belépés lehetséges
– a földrajz alapszak tanári „maior” szakirányának elvégzése után (ekkor a tanári
mesterszakra történő jelentkezés során, első tanári szakképzettségként a földrajzot kell
megjelölni);
– az 50 kredites földrajz „minor” elvégzése után (ekkor a földrajz lesz a második tanári
szakképzettség).
A modul elvégzéséhez azonban más bemenetek is lehetnek, mégpedig bármely alapképzési
szak földrajz minor szakiránnyal, korábbi rendszerű képzésben szerzett egyetemi vagy
főiskolai szintű földrajztanári szak, egyetemi vagy mesterfokozatú geográfus vagy
földtudományi diploma.
A földrajz alapszakon (BSc) végzetteknek a képzés 4 féléve során összesen 120 kreditet
kell teljesíteni, és ehhez jön még az 5. félévben a közoktatási intézményekben, felnőttképző
intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlat, amelynek kreditértéke 30 kredit.
Kétszakos tanárképzés estében a 120 kreditből a tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai
elméleti és gyakorlati ismereteinek kreditértéke 40 kredit, a maradék 80 kreditből az első
tanári szakképzettséghez legalább 30 kreditet kell, a második tanári szakképzettséghez
legfeljebb 50 kreditet lehet szerezni (ez azt jelenti, hogy ha a hallgató a földrajz alapszakról
érkezik, és pl. történelemből „minoros” volt, akkor a 80 kreditből egy 30 kredites földrajzi
szakterületi modult kell teljesítenie). A további bemenetek esetén teljesítendő kreditek
számáról és megoszlásáról ugyancsak a fentebb említett PPK-honlap oldalain, leginkább az 1.
táblázatban olvasható részletes ismertetés.
A képzés tartalmi részét illetően a modul során elsősorban az alapképzésben (vagy a
„minor” képzésben) nem érintett, az általános és középiskolai földrajztanítás szempontjából
fontos témakörök kerülnek elő, mint pl. regionális természet- és társadalomföldrajz, globális
gazdasági és társadalmi problémák, számítógépes rendszerek és oktatási felhasználásuk,
szakmódszertani ismeretek. Értelemszerűen a minort végzettek számára az alapképzésben
kimaradt egyes fontos földrajz BSc-s tárgyakat is tartalmazza a modul (így pl. Európa
természet- és társadalomföldrajza). A modul része továbbá még egy szaktárgyi tanítási
gyakorlat, és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat féléve során egy tantárgykövető
szeminárium.

