
Pedagógia tanár MA levelező képzés módszertani tárgyak 

 

Tantárgyi programok, tantárgyleírások 

 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései kreditszáma: 2 

a tanóra típusa1 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma:  10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): 

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 1. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a pedagógia oktatásának elméleti és gyakorlati 

kérdéseibe, megismertesse a pedagógia tárgyak oktatásának sajátos problémáit és módszereit. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

A tanítási/tanulási folyamat különböző értelmezései. Tanulási környezetek. Didaktikai alapelvek. 

A pedagógia mint tantárgy sajátosságai 

Tanítási módszerek és munkaformák 

Tervezés a tanári munkában 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Ismeretek: ismeretek a tanítási/tanulási folyamat sajátosságairól, a konstruktivista didaktikáról, a 

tanulási környezetekről, a didaktikai alapelvekről,a tanítási/tanulási folyamat módszereiről és 

munkaformáiról, a tanítási/tanulási folyamat tervezéséről, szervezéséről és irányításáról. 

Képességek: a hallgatók képessé válnak a tanítási/tanulási folyamat analizálására, ugyanakkor 

egységben látására, a módszerek összehasonlítására, a hatékonyság tényezőinek elemzésére. 

Attitűdök: annak belátása, hogy a tanítás a tanulás segítése, amely csak a tanuló aktív szándéka és 

együttműködése mellett megy végbe. Igény és törekvés a nyitott, rugalmas, kritikai gondolkodásra, 

a jó megoldások folyamatos keresésére. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2006): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. 

http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm  

• Prievara Tibor (2016): A 21. századi tanár. Neteducatio, Budapest. 

Ajánlott irodalom 

• Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás – elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi 

Intézet, Budapest. 

• K. Nagy Emese (2012): Több mint csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 1. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa3 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma:  10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb4):  

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 1. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják, gyakorolják a középiskolai szintű 

pedagógiai oktatás tervezését, szervezését és megvalósítását. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

Tanítás a középiskolában: aktuális iskolapolitikai kérdések, életkori sajátosságok 

A középiskolai pedagógia tárgyak követelményei, tankönyvei, érettségi követelmények. 

Tervezés: folyamatterv, tanmenet, óravázlat készítése 

Mikrotanítás, helyzetgyakorlatok 

Fejlesztendő kompetenciák:A kurzus elvégzése után a hallgatók képessé válnak arra, hogy 

tanóráikat tartalmi és formai szempontból megtervezzék. Képessé válnak arra, hogy a tartalomhoz 

és a célcsoporthoz illeszkedő eljárásokat kiválasszák, és a gyakorlatban alkalmazzák, azaz hogy a 

tanítási-tanulási folyamatot hatékonyan irányítsák. 

Ismeretek:megismerik a középiskola pedagógiai jellegű tárgyait, követelményeit. Részletes 

betekintést nyernek a különféle módszerek középiskolai alkalmazásának kérdéseibe, a tervezési 

folyamat szakaszaiba; megismerik a differenciálás és a kooperatív módszerek alkalmazásának 

alapelveit. 

Képességek: képessé válnak a tanulási/tanítási folyamat megtervezésére, konkrét tanítási feladatok 

megoldására, az eltérő tanulói képességekhez való alkalmazkodásra 

Attitűdök: igényükké válik a tanulói bevonódást és aktivitást kiváltó megoldások keresése, a 

reflektivitás fokozására törekvés. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2006): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. 

http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm  

• Prievara Tibor (2016): A 21. századi tanár. Neteducatio, Budapest. 

Ajánlott irodalom 

• Deli Éva – Buda Mariann (2007) Tanulástanítás. Dinasztia, Budapest. 

• Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

• Heacox, D. (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért 

Alapítvány, Budapest. 

• Boreczky Ágnes: Kultúrazonos pedagógia: a differenciáláson innen és túl. In Új Ped. 

Szle, 2000. 7-8. sz. 81-90. 

• László Ágnes : A tanulók eltérő képességeihez való alkalmazkodás problémái az 

iskolarendszerben. In : Új Ped. Szemle, 2004. 1. sz. p. 99-110. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 
 

 



 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 2. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa5 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: 10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb6):  

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 2. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja egyrészt, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatásban érvényesülő didaktikai 

szempontokat, módszertani elveket, és a gyakorlatban is kipróbálják a felsőfokú pedagógiai oktatás 

tervezését, szervezését, megvalósítását. Ezen túlmenően ismereteket szerezzenek az oktatási 

rendszerben szerepet kapó azon intézmények munkájáról, módszereiről, amelyek a közoktatás 

eredményességét segítik elő, így az iskolai közösségi szolgálat, kollégiumok, a Pedagógiai Oktatási 

Központok (POK), speciális/reszocializációs intézmények pedagógiai, módszertani kérdései, a 

resztoratív technika, a tranzakció analízis/játszmák alapkérdései. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tanítás/tanulás a felsőoktatásban: a felsőoktatás szervezetei keretei; a tervezés tartalmi és 

formai jellemzői; módszerek, ellenőrzési formák sajátosságai 

• Az iskolai közösségi szolgálat 

• A kollégiumi/diákotthoni nevelés módszertani kérdései 

• A POK szerepe a közoktatásban 

• Nevelés a speciális/reszocializációs intézményekben 

• A resztoratív technika szerepe a közoktatásban 

• A játszmák sajátossága, megelőzése, kezelése 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Ismeretek: betekintést nyernek a szervezeti keretek, módszerek köz,- és felsőoktatásban 

alkalmazásának kérdéseibe. 

Képességek: képessé válnak felsőoktatási kurzusok megtervezésére, konkrét tanítási feladatok 

megoldására, a köznevelés színterén megjelenő nevelési helyzetekben korszerű módszerek hatékony 

alkalmazására 

Attitűdök: igényükké válik a kreatív, nagyobb hallgatói/tanulói bevonódást és aktivitást kiváltó 

megoldások keresése, a reflektivitás fokozására törekvés. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Kalmár Margit – Nagy Éva: Resztoratív technikák egy iskola életében 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00153/pdf/EPA00035_upsz_2012_07-08_143-157.pdf 

• 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300059.emm 

• Járó Katalin (1999): Játszmák nélkül Helikon, Budapest, ISBN: 9632086902 

• Bodó Márton (2015): Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai 

http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/Az_IKSz_bevezetesenek_tapasztalatai.pdf 

Ajánlott irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2007): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 

9789631952964 

• Falus Iván-Kimmel Magdolna (2003): A porfolió. Gondolat Kiadó, Budapest. 

• Nádasi Mária (2003): Projektoktatás – elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi Intézet  

• Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak(név, beosztás, tud. fokozat):  

 

 
 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300059.emm
https://moly.hu/kiadok/helikon
http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/Az_IKSz_bevezetesenek_tapasztalatai.pdf

