
ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI 

TÖRZSTÁRGYAK 

1. A polgári nevelés a nemzetállamokban 

Nevelési eszmények és műveltségtartalmak a felvilágosodás korában (Locke, Rousseau, 

Pestalozzi); 

Az állami oktatási politika születése: felvilágosult uralkodók reformtörekvései és 

intézkedései; 

A nevelés tudománnyá válása (Herbart) és a tanárképzés átalakítása; 

A polgári államhatalom műveltségeszménye, a polgári köz- és felsőoktatási rendszer 

kialakulása hazánkban. 

2. 20. századi reformok és hagyományok  

Az állam nevelést befolyásoló tevékenységének „új formái” 20. századi demokratikus és a 

diktatórikus államokban: oktatási és nevelési politikák (neonacionalizmus, nemzetnevelés, 

szocialista nevelés, valamint nemzetiszocialista és szovjet nevelés), a szabályozás, a felügyelet 

és a fenntartás kérdése. 

Az oktatás demokratizálása, expanziója, az oktatás mint humán erőforrás fejlesztés 

3. Klasszikus neveléstanok, iskolakoncepciók  

A nevelési hatásfolyamat cél-, érték,- ember- és módszerfelfogásának kérdései a klasszikus 

paradigmában. A szellemtudományi, kultúrfilozófiai, vallásfilozófiai alapra helyezett 

neveléstanok. A klasszikus nevelésfelfogás iskolaképe. 

4. Alternatív pedagógiák 

Az alternativitás pedagógiai értelmezése, az alternatív iskolák létrejöttének társadalmi 

feltételei. A 20. században megjelenő és újraéledő reformpedagógiai nevelés- és 

iskolafelfogások. A hatvanas évek tekintély- és intézményellenes radikális pedagógiái. 

Napjaink alternatív programjai. 

5. Oktatáselmélet  

Oktatáselméleti irányzatok; az oktatás társadalmi meghatározottsága. A tanuló és a pedagógus 

változó szerepe, viszonya. Az oktatás célrendszere, a tartalmi szabályozás eszközei. Az oktatás 

folyamata, stratégiái, módszerei, eszközei, szervezési keretei és formái. A tanulásszervezés 

módjai, a pedagógiai értékelés; Az oktatómunka tervezése a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek és csoportok esetében. 

6. Szabályozási háttér és intézményi működés 

Az oktatási intézmények munkájának rendszerszintű és intézményszintű szabályozása. 

7. Az emberi fejlődés  

Az ember pszichikus fejlődésének elméletei, az énfejlődés folyamata. A filo- és ontogenezis 

összefüggései az emberi fejlődés és a pedagógiai antropológiai szempontjából. 

8. Bevezetés a pedagógiai pszichológiába  

A nevelési hatásrendszer pszichológiai értelmezésben. A pedagógus személyi hatása, a 

pedagógiai vezetés stílusa. Az egyéni sajátosságok szerepe a tanulásban. Tanuláselméletek és 

tanulási modellek. Az iskolai tanulás motiválása és ellenőrzése, az iskolai csoportok 

sajátosságai. 

9. A gyermekkor pedagógiája  

A gyermekkor szociológiai, szociálpedagógiai sajátosságai. A gyermekvédelem történeti 

fejlődése és a nemzetközi gyakorlata. A hazai gyermekvédelmi, gyermekjóléti rendszer 

jellemzői, gyakorlata. 

10. Az ifjúkor pedagógiája 



Az ifjúkor társadalmi és pedagógiai jellemzői. Az ifjúsági szubkultúrák változásai és jellemzői. 

Tipikus viselkedések és devianciák az adott életkorban. 

11. Euroharmonizáció  

Az oktatáspolitika időszerű kérdései nemzetközi összehasonlításban. Jellegzetes európai 

iskolarendszereket és oktatáspolitikák a közoktatás, a felsőoktatás és az iskolán kívüli képzések 

területén. 

12. Az oktatáskutatás módszerei  

Az oktatáskutatásban alkalmazott adatgyűjtési és adatelemzési technikák. A vizsgálni kívánt 

jelenség, a kutatói kérdésfeltevés és a megfelelő elemzési eljárások, stratégiák összefüggései.  
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NEVELÉSI ASSZISZTENS SPECIALIZÁCIÓ 

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI 

1. A pedagóguspálya szociológiai, pályalélektani ismeretei (pedagógus kompetenciák, az 

önértékelés, önértéktudat fejlesztésének lehetőségei) 

2. A pedagógusszerep változásai, szerepkonfliktusok (feloldási, kezelési módok) 

3. A közoktatási rendszer munkáját segítő, kiegészítő különböző szakintézmények 

(struktúra, szervezeti keretek, működési elvek, tartalmi munka sajátosságai) 

4. A közoktatás jogi szabályozásának dimenziói. (jogi és nem jogi (pl: etikai, erkölcsi, 

esztétikai, pedagógiai) kérdések megkülönböztetése) 

5. Múzeumpedagógia (a múzeumok közművelődési, oktatási, közönségszolgálati 

tevékenysége, a múzeumpedagógia alapelvei, a foglalkozások alaptípusai) 

6. Drámapedagógia(fogalom, történeti gyökerek, alkalmazási lehetőségek, személyiség-és 

csoportfejlesztő hatásmechanizmusok) 

7. Bábjáték-pedagógia (alkalmazási lehetőségek, bábkészítés, bábmozgatás, színpadi beszéd, 

a rendezés, dramaturgia és kreatív játékok szabályszerűségei, improvizációs játékok)8. 

Médiapedagógia(a mozgóképalkotás modelljei, pedagógiai célrendszere, helye a magyar 

iskolában) 

9. Prevenciós programok (a prevenciós oktatási programok tartalmi elemei, helyük az iskolai 

munkában, az önálló feldolgozás módszertani kérdései) 

10. A tanulási zavar, részképesség-zavar, magatartászavar (fogalmak, a zavarok közös és 

eltérő okai, összefüggései, következményei az iskolai teljesítményre, az egyén életpályájára, 

fejlesztő programok) 

11. A kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerekek nevelésének kérdései (a kisebbségek 

kulturális, szociokulturális, és nyelvi fejlődésének sajátosságai; a kisebbségi oktatás 

szükségletei, dilemmái, feltételei) 

12. A reszocializáció pedagógiai dilemmái (fogalom, intézményi struktúra, egyéni és 

közösségi fejlesztések, a szabadulásra való felkészítés) 
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OKTATÁSSZERVEZŐ SPECIALIZÁCIÓ 

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI 
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2. Az oktatás irányítása és jogi környezete (oktatási jog, oktatási jogszabályok típusai, 

tanügyigazgatás) 
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3. Az oktatás és a felnőttképzés tervezése (tervezésének módszerei, lépései, képzési 

mappa, KKK, SZVK) 
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4. Vállalkozások az oktatásban (definíciós kérdések, tipológia, alapítás, tervezés, 

stratégia) 

 

Bajusz Klára (2006): A képzési szolgáltatások elterjedésének hatása In.: Koltai-Lada (szerk): Az 

Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről . pp. 143-156 

https://www.kodolanyi.hu/konyvtar/images/tartalom/File/andragogia.pdf 

 

Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere.In: Henczi Lajos (főszerk): 

Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p. 

http://www.kulturasz.hu/letoltes/A_felnottkepzes_iranyitasa_es_intezmenyrendszere.pdf  

 

5. Tanulmányi rendszerek és statisztikai adatbázisok a köznevelésben és a 

felsőoktatásban 
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7. Oktatásmarketing (alapfogalmak, piackutatás, public relations, kommunikációs 

terv) 
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8. E-learning képzések szervezésének kérdései (fogalmak, a keretrendszerek típusai, 
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9. Az emberi erőforrás menedzsment fogalma és lépései (tervezés, elemzés, értékelés 

ösztönzés) 
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10. Projektmenedzsment (pályázati rendszerek, tervezés, végrehajtás, monitoring, 

disszemináció) 
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