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2

TANO-206
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cím
A személyiségfejlődés és
szocializáció pszichológiája előadás
A személyiségfejlődés és
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Szociál- és egészségpszichológia
előadás
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Nevelés és oktatás a változó
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formája
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2
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1
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2

2

2

TANO-103

szem

gyj

3
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TANO-207
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2

2
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TANO-206

ea

koll

2
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3

szem

gyj

2

3

3

előfeltételek

TANO-206

TANO-207

TANO-308

TANO309

TANO-302

Közösségi gyakorlat

gy

min

1

TANO-210

A tanulás pszichológiája előadás

ea

koll

2

2

4

TANO-205 (Személyiségfejlődés és egyéni
sajátosságok tantárgyblokk)

TANO-311

TANO-311

A tanulás pszichológiája
szeminárium

szem

gyj

2

2

4

TANO-205 (Személyiségfejlődés és egyéni
sajátosságok tantárgyblokk)
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Tanulás és tanítás
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koll

2
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A tanulás támogatása
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gyj

2

2

5
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Korszerű tanári mesterség – IKT

szem

gyj

3

2

5-8

4–12

TANO-210
TANO-313 (Tanulás,
tanítás és adaptivitás
tantárgyblokk)
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egyéni sajátosságok tantárgyblokk)
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A pedagógus szerep pszichológiai
nézőpontból
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1

1
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TANO-216

Tanári hatékonyságfejlesztő tréning

gy
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1

2

6

TANO-313 (Tanulás,
tanítás és adaptivitás
tantárgyblokk)

TANO-319

Esetmegbeszélés

szem

min

1

1

11-12

TANO-422

TANO-320

Pedagógusként az iskola világában
Az összefüggő egyéni gyakorlatot
kísérő pedagógia-pszichológia
szeminárium
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
1.
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
2.
Szabadon választható
Portfólió

szem

gyj

2

2

11

TANO-422

szem
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1

1
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gy

gyj
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TANO-320

gy

gyj
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2
2
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TANO-421
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3

ÖSSZESEN
a

TANO-319

TANO-421

Az óraszám megoszlása: heti 2 óra szeminárium, valamint 2x5 órás csoportos gyakorlat.

A képzési tartalom a tanári tevékenység alapjait adó, alábbi tantárgyblokkokba szerveződik valamennyi képzési forma esetén (2, 10, 11 és 12 féléves). A tantárgyblokkok a
következő tanegységeket tartalmazzák:
I. Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk: TANO-103, 104, 205
II. Társadalmi és társas viszonyok tantárgyblokk: TANO-206, 207, 308, 309
III. Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk: TANO-210, 311, 212, 313
IV. Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk: TANO-302, 314, 215, 216,3 219, 320, 421
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Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk
Célok
A tantárgyblokk célja, hogy elindítsa a tanárrá válás, tanári pályaszocializáció folyamatát segítve a
hallgatókat a diák perspektívából a tanári nézőpont felé lépni. A kurzusok során a hallgatók reflektálnak
pedagógiához kapcsolódó tapasztalataikra és nézeteikre, a gyermekről, fiatalról és felnőttről alkotott
képükre, és megtanulják azt összevetni az alapvető pszichológiai, szociológiai és pedagógiai emberés személyiségképekkel. Cél, hogy tanuljanak meg folyamatosan reflektálni emberképükre a későbbi
pedagógiai munkájuk során is. A tantárgyblokk célja továbbá, hogy a hallgatók a tanulók
megismerésére alkalmas pedagógiai módszereket elsajátítson és kipróbáljon.
A tanári pályaszocializáció fontos eleme, hogy a gyermekről, a serdülőről és a felnőttről mint fejlődő
személyiségről való gondolkodás szakmailag árnyalttá és differenciálttá váljon, valamint hogy a
hallgatók komplex módon legyenek képesek gondolkodni a személyiségről, a személyiség fejlődéséről.
Fontos, hogy a tanárjelöltek felismerjék, értékeljék és képesek legyenek nevelési céljaik érdekében
kiaknázni az egyéni sajátosságokban, az egyének közötti eltérésekben rejlő lehetőségeket. E folyamat
szerves része a diákként megélt saját, tanári, családi és más közösségi tapasztalatoknak a szakmai
szempontú feldolgozása, a diákok és pedagógusok sokszínűségének felismerése és az (ön)reflexiós
képesség fejlesztése. A blokk célja az is, hogy a hallgató legyen képes a pedagógiai, pszichológiai és
szociológiai megközelítések összefonódó, egymás kiegészítő értelmezésére és törekedjen ennek
későbbi, folyamatos megvalósítására is.
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Az adott tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában:
Az Egyéni sajátosságok és személyiségfejlődés tantárgyblokk az első, amelyben párhuzamosan
megjelennek pszichológiai és pedagógiai kurzusok, ezért a blokknak fontos szerepe van az
interdiszciplinaritás elvének hangsúlyozásában, a különböző megközelítések egymást kiegészítő,
egymást támogató szerepének, funkciójának közvetítésében, megjelenítve a pedagógiai és a
pszichológiai perspektíván kívül szociológiai szempontokat is.
Ebben a blokkban indul el a nézetekre történő reflexió is, és a tanári pályaszocializáció első lépései.
A tantárgyblokk arra készíti fel a hallgatót, hogy képessé váljon a tanuló személyiségének, egyéni
sajátosságainak figyelembevételére az oktatási és nevelési folyamatban, és képes legyen az egyéni
bánásmód érvényesítésére. A gyermekek/fiatalok különböző tanulási és fejlődési útjait megalapozó
egyéni sajátosságok középpontba állításával előkészíti a Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk
blokkot, amely ugyancsak a tanulók egyéni támogatásának szemléletét közvetíti. Szorosan kapcsolódik
az egyén társas és társadalmi környezetét hangsúlyozó Társadalom és társas viszonyok blokkhoz is
azzal, hogy a szocializáció alapfolyamatait tárgyalja, és a gyermeket/fiatalt a társadalmi-kulturális
dimenziókhoz kötődően szemléli, valamint azzal, hogy a gyermek megismerését többféle kontextusban,
pl. az iskolán kívüli keretek között is hangsúlyozza (kiemelve tehát, hogy a gyermek nem pusztán
„tanuló”).
Kapcsolódásokat mutat a többi modulhoz is, például a gyermekekről és felnőttekről alkotott képünk
alapvetően meghatározza saját pedagógusszerepünket (Felkészülés a tanári mesterségre). A tanári
képesség modulban szereplő Esetelemzés című tárgy előkészítéséhez a hallgató alapfogalmakat,
összefüggéseket ismerhet meg és cél, hogy képessé váljon sok szempont egyidejű figyelembevételére,
érvényesítésére.
Fejlesztendő kompetenciák
A tantárgyblokk a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, A tanári felkészítés követelményei közül mindegyik
megalapozásában szerepet kap. Közvetlen és kiemelt a jelentősége (pontosan idézve)
„1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén:
1.1.1. Ismeretek
· A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással
rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról
és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a
magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az egészségfejlesztés
módszereiről. (...)
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· Ismeri a tanulók megismerésének módszereit.
1.1.2. Képességek
· A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával
képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni.
Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség
fejlesztésének lehetőségeiről. (...)
· Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot
igénylő tanulókat felismerni (...)
· Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
1.1.3. Attitűdök
· A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására.
· Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.
· Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel
(szeretettel) viszonyulni minden tanítványához.
· Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit
biztosítani minden tanuló számára.
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A tantárgyblokk tartalmi elemei
 A szocializáció folyamata. Jelentős személyek (szülő, felnőtt, kortárs, stb.) és csoportok
szerepe a fejlődésben és a személyiség alakulásában. Az én fejlődése, a kompetencia
alakulása, az erkölcsi fejlődés.
 A komplex emberi viselkedés és személyiség megértése különböző nézőpontokból. Különböző
személyiség-felfogások és az egyéni különbségek pszichológiája
 Rizikótényezők és támogató tényezők szerepe a személyiségfejlődésben.
 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek, felfogások: a nevelés, tanítás, pedagógus fogalmakra
vonatkozóan.
 Nevelésfelfogások és a gyermekkép alakulásának történeti összefüggései: A gyermek- és
ifjúkor változásai, lehetséges szemléleti módjai, kulturális megjelenési formái.
 A gyermek sajátosságai: külön figyelemmel az identitás (társadalmi csoportokhoz tartozás),
társadalmi helyzet, sajátos nevelési igény, tehetség kategóriái mentén. E kategóriák történetitársadalmi alakulása és kritikája.
 A tanulók megismerésének hétköznapi és szakszerű módjai, megfigyelés, párbeszéd, interjú,
családlátogatás. Alkalmazásuk szabályai, nehézségei.
A tantárgyblokk értékelése
A hallgató a két szeminárium során a gyermekek megismerésére irányuló feladatokat végez,
különböző szociokulturális hátterű, illetve egyéb szempontok mentén eltérő sajátosságú gyermekekkel,
fiatalokkal.
A tárgyak, melyekhez a blokkzárás közvetlenül kapcsolódik: TANO-104 A személyiségfejlődés és
szocializáció pszichológiája szeminárium; TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek gyermekkép
és egyéni sajátosságok
A blokkzáró feladat: A tantárgyblokk mindkét szemináriumához kötődően (TANO – 104; TANO – 205)
a hallgatók gyerek(ek)kel/diákok(ok)kal végzett feladatokat teljesítenek, jellemzően megfigyelést és
interjút. A két dolgozat más-más, a tantárgyak által meghatározott szempont alapján készül. Mindkét
dolgozat záró bekezdéseként a dolgozattal együtt beadva kell egy-egy reflexiót készítenie a hallgatónak
az alábbi szempontok mentén:
 A dolgozatban szereplő gyerek(ek)nél milyen szempontokra szükséges tanárként figyelni?
 Az adott feladat elvégzése során mit tanult meg, milyen tapasztalatokat szerzett, amelyek
véleménye szerint hasznos tudáselemek a tanárrá válás szempontjából? Mi az, amit akár
közvetlenül is fel tud majd használni a tanári munkavégzés sokán?
A két szemináriumhoz tehát még egymástól függetlenül készül el a két reflexió, de természetesen
utalhat is a hallgató a másik tapasztalatra, ha szükségét érzi. Ha ugyanazzal a gyerekkel/diákkal
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készül a két dolgozat, akkor arról is írhat, hogy milyen szempontokkal bővült a szempontrendszere a
blokk három tárgyának tanulása során.
A reflexió terjedelme nincs megkötve, de jellemzően fél – egy oldal.
A blokkzáró feladat a reflexió szempontjából:
A reflexióírás gyakorlatának megalapozása konkrét egyéni tapasztalathoz kötődően (lásd technikai,
kezdő szint Taggart – Wilson, 2005).
A blokkzáró értékelése:
A reflexiót a szeminárium vezetője a dolgozat értékelése részeként, de az osztályzattól függetlenül, a
dolgozattal együtt értékeli szövegesen (írásban, vagy szóban).
A két reflexió része lesz az értékelési portfóliónak, a hallgató ezeket ki is egészítheti utólag, ha kívánja.
Javasolt szempontok a reflexió értékeléséhez:
 a tanári nézőpont érvényesülése
 a konkrét tapasztalatok pedagógiai – pszichológiai jelenségekhez kötése
A követelmények kurzusok szerinti bontásban:
Pedagógiai tapasztalatok és nézetek - gyermekkép és egyéni sajátosságok: érzékenyítő látogatás vagy
gyakorlat, forráselemzés, írásos töprengések, megfigyelés (az egyik gyermekről, akikkel a pszichológia
szemináriumon is dolgozik).
A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája előadás: kollokvium
A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája szeminárium: szemináriumi dolgozat két
különböző korú gyermekkel végzett megfigyelések összehasonlító elemzéséről
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Gyakorlatok: Egyéni megfigyelés iskolai és iskolán kívüli terepen (egyéni szervezésben) és
érzékenyítő programban való részvétel vagy ilyen intézmény meglátogatása
A tantárgyblokk tanegységeinek megnevezése és előfeltételei
h.
kód
cím
jelleg
é.f. kr
ósz.
TANO A személyiségfejlődés és
ea
koll 2
2
-103
szocializáció
pszichológiája előadás
TANO A személyiségfejlődés és
szem
gyj
2
2
-104
szocializáció
pszichológiája
szeminárium
TANO Pedagógiai
szem
gyj
3
3
-205
tapasztalatok, nézetek
gyermekkép és egyéni
sajátosságok

ajánlott
félév
1

előfeltételek

2

TANO103

2

TANO103

TANO104

Horizontális szempontok a tantárgyblokkban
A diák többszempontú megismerése és az egyéni fejlődés támogatása a blokk egyik kiemelkedő
dimenziója, melyet az emberi személyiség és fejlődés összetettségét, valamint a tanulók sokféleségét
kiemelő pszichológiai és pedagógiai tárgyak segítenek. Ez a későbbi blokkokban megalapozza az
árnyalt megismerés fontosságának és az egyéni utak támogatásának érvényesülését.
A kutatásra, tényekre alapozottság jegyében a hallgatók ebben a tantárgyblokkban a forráselemzés, az
interjú, az egyén megfigyelése és a bevonó-résztvevő vizsgálat módszereit sajátítja el.
A blokk épít a Pedagógiai tapasztalatok és nézetek tárgyban elindult folyamatra, és a reflexió további
árnyalására készteti a hallgatókat: a saját tapasztalatokat szakmai szempontok szerint értékelik. Az
elemzés megtanulásának első lépéseihez támogatást kapnak a blokk szemináriumi óráin.
A tanári készségek fejlesztése megvalósul azzal, hogy az egyén megismerésére vonatkozó
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készségek állnak a blokk tantárgyainak középpontban, de a pedagógiai szemináriumon, illetve a
blokkzáró feladatban a tanári kommunikáció is fókuszba kerül (mind a kollégákkal, mind a gyermekkel
kapcsolatban).
Javaslat a tantárgyblokkok elmélyítést és az egyéni tanulási utak támogatását szolgáló
lehetőségekre, különös tekintettel a szabadon választható kreditek felhasználására
A tantárgyblokk elmélyítésének lehetőségeként egyrészt az egyéni sajátosságokra való
érzékenységhez, az empátia-fejlesztéshez kötődő kurzusok kerülnek meghirdetésre. Ezen kurzusok
keretében lehetőség nyílik a különböző identitások és a nevelés kapcsolatáról gondolkodni, érzékenyítő
gyakorlatokon részt venni, illetve a sajátos nevelési igény különböző aspektusairól gyakorlati
tapasztalatokat szerezni.
A tantárgyblokk elmélyítésének másik iránya az adaptív szemléletet tükröző kommunikáció fejlesztése,
pl. a támogató pedagógiai kommunikáció tréningjellegű megtapasztalásával, vagy gyermekkorunk
világának reflektív újragondolásával

Tantárgy neve: TANO-103 A személyiségfejlődés és szocializáció
pszichológiája előadás

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 1. félév
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előtanulmányi feltételek (ha vannak): ---Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja
Áttekintő ismeretet nyújtani a pszichológiai fejlődés szakaszairól, a szocializációs folyamatokról,
a család szerepéről, a személyiségfejlődést elősegítő és gátló biológiai és társas hatásokról, az
egészséges, önmagát kibontakoztató személyiség jellemzőiről. Ennek keretében megismertet
a
személyiség
vonásés
tanulásszempontú,
pszichoanalitikus,
humanisztikus
megközelítéseivel, a családi szocializáció jellemzőivel, a nevelési stílusoknak és a kötődés
fejlődésbefolyásoló szerepével, az énkép, önbizalom, önkontroll és önértékelés alakulásában
szerepet játszó tényezőkkel, a stresszhelyzetek kezelésének formáival (coping), hangsúlyozva
a személyiség és a társadalom kölcsönösen egymást feltételező és értelmező voltát.
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek
Ismeret
“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai tudással rendelkezik a személyiség
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a perszonalizációról,
a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák
okairól, a gyermeknevelés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit.
Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével,
lehetőségeivel.”
( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI )
 Ismerje a pszichológiai fejlődés szakaszainak sajátosságait, a tipikus
fejlődésmenetet és az attól való eltérések okait, legyen átfogó képe a támogató és
gátló tényezőkről;
 Tisztában legyen a fejlődés társas-kulturális meghatározottságával, a családi
hatások, a szocializáció folyamatával;
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Ismerje a személyiség vonás- és tanulásszempontú, pszichoanalitikus,
humanisztikus megközelítéseit;
Tisztában legyen az adaptív, egészséges személyiség jellemzőivel, az énkép,
önértékelés, ego-kontroll és ego-rugalmasság jelentőségével.

Készség/képesség
“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával
képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni. Képes
reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének
lehetőségeiről. Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit
figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi,
érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel kialakítását. Képes a különböző
adottságokkal, képességekkel, illetve előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának,
fejlesztésének megfelelő módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a
pályaorientáció segítésére.
Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot
igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot
nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a
tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a
felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.”( 1.1.2.
8/2013. (I. 30.) EMMI )
Felismerje az egyes megnyilvánulások hátterében az életkori sajátosságokat, értse az egyénre
ható környezeti tényezők szerepét;
 Megértse az énfejlődés és az identitásalakulás társas meghatározottságát, az egyén
önmagához való viszonyának, az énképének, önértékelésének összefüggését a
társas környezetével és felismerje a nevelői hatások szerepét;
 Képes legyen megérteni és elfogadni a tanulók életét formáló szocializációs hatások
jelentőségét.
Attitűd
“A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógia nézeteinek megfogalmazására.
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók
személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel)
viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges
személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.” ( 1.1.2. 8/2013. (I. 30.)
EMMI )
 Elfogadja és tisztelje mások személyiségét;
 Törekedjen a segítő-fejlesztő szemlélet elsajátítására, arra, hogy a gyermek fejlődésében
meglássa a benne rejlő lehetőségeket;
 Törekedjen az érzékeny és megértő elfogadásra a szocializációs nehézségekből fakadó
hátrányokkal szemben.
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök
 Szocializáció és fejlődés, a személyiség megközelítésmódjai, kultúra és személyiség
 Család és fejlődés. Nevelési elvek, családi struktúra, családi működési jellemzők
 Gondozó-gyerek kapcsolat, a kötődés jelentősége a későbbiekben
 A személyiség tanulás- és kognitív elméleti megközelítése
 A szociális magatartásformák elsajátítása: megerősítés, utánzás és azonosulás, empátia,
proszociális viselkedés
 Kompetencia: a kezdeményezések és visszajelzések szerepe az önbizalom és
magabiztosság alakulásában
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Az énkép, az önértékelés és önkontroll alakulása
Erkölcsi fejlődés kognitív, tanuláselméleti és pszichoanalitikus felfogása
Motívumok és érzelmek. Stressz, szorongás, megküzdés, elhárítások, pszichológiai
védőfaktorok
 Az egyéni különbségek alapdimenziói (temperamentumok, vonások és típusok). Pozitív
és negatív emocionalitás
 A személyiség és fejlődés mélylélektani (pszichoanalitikus) felfogása
 A személyiség és fejlődés fenomenológiai-humanisztikus szemlélete
 Az érett, egészséges személyiség: alkalmazkodás, (ön)elfogadás és önmegvalósítás,
pszichológiai jóllét, öndetermináció, áramlatélmény (flow)
Tanulásszervezés
 Órai munka: előadáslátogatás
 Írásbeli kollokvium
A kurzus követelményei:
 Az előadásanyag és a kötelező irodalom ismerete és aktív alkalmazása
problémamegoldásban
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválthatók.
 Teljes felmentés adható.
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Horizontális szempontok érvényesítése:
A kurzus feladata a gyermekek több szempontú pszichológiai megismerése és megértése, a
leendő tanárok pszichológiai emberképének alakítása. Az előadás fokozhatja az önismeretnek,
illetve a gyermekek közötti különbségek elfogadásának és a nevelési munkába vonásának
készségét. Mindez megalapozhatja a későbbiekben az egyénhez illeszkedő nevelési elméletek
és gyakorlatok elsajátítását.
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
 N. Kollár K. – Szabó É. (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris.
1–6. fejezet. ISBN: 9789633896723
 Carver, C., S. – C., Scheier, M. F. 2006. Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris, 1.,
4., 5., 11., 14. fejezet. ISBN: 9789633897096
Ajánlott irodalom:

V. Komlósi A. 2001. „A személyiség értelmezései.” In: Oláh A. – Bugán A. (szerk.)
Fejezetek a pszichológiai alapterületeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 327–427.
ISBN: 9789634634782

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., és Nolen-Hoeksma, S. 1999.
Pszichológia. [Második, javított kiadás.] Budapest: Osiris, 303–429 [14. fejezet: Stressz.].
ISBN: 9633795400
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy János, egyetemi docens, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy János, egyetemi
docens, PhD; Bernáth László, főiskolai docens, PhD; Solymosi Katalin, mestertanár; Kő Natasa,
adjunktus, PhD; Jármi Éva, tanársegéd, PhD.
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Tantárgy neve: TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció
pszichológiája szeminárium

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 2
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 2. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-103 A személyiségfejlődés és szocializáció
pszichológiája előadás (gyenge előfeltétel)
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja
A különböző életkori szakaszok személyiségfejlődési sajátosságainak és főbb fejlődési
feladatainak áttekintése, a fejlődést támogató és gátló tényezők azonosítása. Kiemelt cél, hogy a
komplex emberkép formálásával a hallgató magáévá tegye az egész életen át tartó fejlődés
szemléletét, tekintetbe tudja venni a fejlődés életkori ütemét valamint az egyéni eltéréseket,
amelyek figyelembe vétele az adaptív iskolai oktatás és nevelés, valamint a tanítás során
tapasztalt problémák megelőzésének és megfelelő pedagógiai kezelésének feltételét képezik.
A tantárgy alapvetően épít a saját tapasztalatok és élmények mozgósítására, ezáltal is
segítve az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását. A szemináriumhoz egyéni gyakorlat
kapcsolódik, amely célja személyes tapasztalatok szerzése az iskoláskor két eltérő szakaszában
lévő gyermekekkel végzett feladatok segítségével. A dolgozat megkívánja az elméleti ismeretek
és a gyakorlati tapasztalatok egységének megteremtését.
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A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek
Ismeret
“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai tudással rendelkezik a személyiség
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a perszonalizációról, a
hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól,
a gyermeknevelés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. Tisztában van a
szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1.
8/2013. (I. 30.) EMMI)
 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, erkölcsi és társas
készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint fejleszthetőségüket.
 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – hatások
jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak személyiségfejlődésében, viselkedésük,
képességeik alakulásában, illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok
keletkezésében.
 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen belül az
énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában.
 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére.
Készség/képesség
“ A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával
képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni. Képes
reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének
lehetőségeiről. Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit
figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi,
érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel kialakítását. Képes a tehetséges,
a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni,
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hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában
rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését
támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben
szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.”(1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI)
 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének jelentőségét a
pedagógiai munkában.
 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, az egyéni
sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők fejlődésben szerepet játszó
hatásának megértésére és reális értelmezésére.
 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek figyelembevételére,
támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető értékekre.
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A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök
 Életút. A fejlődésre és a személyiségre ható tényezők (biológiai, közvetlen családi, tágabb
környezeti hatások, kortárscsoport, média). Az iskola szerepe. Károsító és reziliencianövelő tényezők.
 Családi hatások. A) Nevelési stílusok. A család és iskola illeszkedése a nevelés terén. B)
Generációs eltérések és feszültségek C) Családi problémák (bántalmazás, súlyos
betegség, szülők különélése, válás vagy halál) lecsapódása a gyermek életében és az
iskolában.
 Az élet első hat éve (pl. a korai kötődés hatása az iskolai megfelelésre, a tanár kötődési
stílusa).
 Kisiskoláskor – énépítés, társas kapcsolatok, kognitív és érzelmi jellemzők. Az iskolai
követelmények hatása a teljesítményre, motivációra, önértékelésre, facilitáló és debilizáló
szorongás. Iskolai ártalmak.
 A kisiskolás és a kiskamasz fő tevékenységei, életmódja. A média hatása, internet,
számítógépes játékok, technikai eszközök használata és veszélyei.
 Morális fejlődés, szociális tanulás (utánzás, modellkövetés, altruizmus), a késleltetés,
önkontroll alakulása. A kognitív összetevők szerepe.
 Barátság, a társas kapcsolatok alakulása a különböző életkorokban. A kamaszkor és a
serdülőkor társas világa.
 Nemek különbségei – a biológiai nem és a gender.
 Serdülőkor: az általános serdülőkori jellemzők hátterének megértése, fejlődési okai.
Hangsúlyeltolódások a család, iskola, kortárscsoportok szocializációs szerepében.
Autoritásproblémák. Teljesítménygátlás. A serdülő kitágult világa (aggódás, alkotás, az élet
értelmének keresése…)
 Szerelem, párkapcsolat. Szexuális felvilágosítás az iskolában.
 Fiatal felnőttkor: kapunyitási pánik, bontakozó felnőttség. Pályaválasztás. Párválasztás,
családalapítás.
 A felnőttkor kihívásai. Szülés, szülővé válás. Munka, életpálya. A párkapcsolat a
személyiség- és családfejlődésben. Életközépi krízis. Együttműködés felnőttekkel: a szülő,
mint a pedagógus "partnere" a gyermek érdekében. Különböző korosztályú kollégák a
tanári karban.
Tanulásszervezés
 Órai munka: szeminárium és gyakorlat
 Külső feladat: interjúkészítésÉvfolyamdolgozat készítése
 Az évfolyamdolgozat beépítése a blokkzáró feladatba
A kurzus követelményei:
 Az órákon való aktív részvétel.
 Maximum 3 hiányzás a félév során.
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 Szakirodalom-feldolgozás szemináriumi formában
 Páros és csoportos órai feladatok végrehajtása
 Évfolyamdolgozat: interjúkészítés két, különböző életkorú iskolásgyermekkel, a
gyermekek összehasonlító elemzése egy előre megadott szempont alapján (ld. alább)
Az évfolyamdolgozat követelményei:
A különböző életkorú gyermekek összevetése kétféle módon lehetséges:
a.) Teamben együttműködve, témacsoportokban. A team tagjai különböző életkori
szakaszban levő gyerekkel készített interjúik tapasztalata alapján készítik az
összevetést. Ebben az esetben mindenkinek egy gyerekkel kell beszélgetni és
megfigyelni őt, a dolgozatban viszont közösen szedik össze az életkori és egyéb
sajátságokat, és fogalmazzák meg a tanulságokat.
b.) Egy hallgató készíti két eltérő korú iskolás gyerekkel az interjúját és ez alapján a
dolgozatát.
Fontos, hogy ne legyen sem fogyatékkal élő, sem más szélsőséges kihívásokkal
megküzdeni kénytelen a gyermek, mert itt a cél a fejlődést befolyásoló hatások, és az életkor
szerepének megragadása.
A hallgatók annak is utánajárnak, hogy az egyedi válaszok mögött milyen tényezők
húzódhatnak meg (a gyerek érdeklődése, személyes jellemzői, neme, testvérek száma, a
család társadalmi státusa és egyéb jellemzői stb.).
Az összehasonlítandó gyermekek életkori sávjai: 10 és 14, illetve 15 és 18 év között.
Témajavaslatok:
1. Barátság, kortárskapcsolatok
2. Felnőtt kapcsolatok és modellek
3. Életmód, jellemző tevékenységek
4. Érdeklődés, értékek
5. Tanulás, iskola
6. Morál (jóvátétel-becsületesség, empátia-segítségnyújtás, jótékonykodásadakozás)
7. Jövőkép, pályaválasztás.
A témákon kívül megfigyelendő szempontok: a gyerek neme; családi jellemzők, ezen
belül a testvérek, családi kapcsolatok főbb jellemzői, elvárások a gyerek(ek) felé, a család
életszínvonala; és az iskolához való viszonya.
Az értékelés során figyelembe vesszük a szakmai szempontok megjelenését, a
fejlődéslélektani szakirodalom ismeretét és felhasználását a jelenségek értelmezésében, a
való életben nyert tapasztalatok pszichológiai elemzését.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválthatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
A kurzus feladata a gyermekek több szempontú pszichológiai megismerése és megértése
saját tapasztalatok bevonásával. A gyermekre figyelés készségének gyakorlása. A
szemináriumi munka fokozhatja az önismeretnek, illetve a gyermekek közötti különbségek
elfogadásának és a nevelési munkába vonásának készségét. Mindez megalapozhatja a
későbbiekben az egyénhez illeszkedő nevelési eljárások érzékeny alkalmazásának
elsajátítását.
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
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Cole, M. és Cole, S. 2006. Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris. Ötödik rész: „15. A
serdülőkori fejlődés biológiai és szociális alapjai; 16. A serdülőkor pszichológiai fejleményei;
17. Fejlődés felnőtt- és időskorban.” ISBN: 9633894735.
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest:
Osiris, 2–4, 6. és 21–22. fejezetek. ISBN: 9789633896723.

Ajánlott irodalom:
 Bernáth László – Solymosi Katalin (szerk.) 1997. Fejlődéslélektan olvasókönyv. Budapest:
Tertia Kiadó. ISBN: 963851298.
 Fraiberg, S. 1990. Varázsos évek. Budapest: Park Kiadó. ISBN: 978-963-530-730-2
 N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest:
Osiris, 26. fejezet [A média szocializációs hatásai]. ISBN: 9789633896723.
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy János, docens, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), (név, beosztás, tud. fokozat): Bernáth László, főiskolai
docens, PhD; Jármi Éva, adjunktus, PhD; Kő Natasa, adjunktus, PhD; Solymosi Katalin,
mestertanár; Somogyi Mónika, tanársegéd; Schildné Pulay Klára, mestertanár; Forrás-Bíró Aletta,
tanársegéd; Ágoston Csilla és Füzi Virág, doktorandusz hallgatók.

Tantárgy neve: TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok, nézetek - gyermekkép és egyéni
sajátosságok
Kreditszáma: 3 kr.
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A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 3 óra
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
Előtanulmányi feltétele:
TANO-103 A személyiségfejlődés és a szocializáció pszichológiája előadás (gyenge előfeltétel)
TANO-104 A személyiségfejlődés és a szocializáció pszichológiája szeminárium (gyenge
előfeltétel)
Szükséges előzetes tudás:
A főbb személyiséglélektani és fejlődéslélektani megközelítések ismerete.
A tantárgy célja:
A kurzusbevezető jellegű tárgy. Egyik célja, hogy a hallgatók reflektáljanak saját pedagógiához köthető
tapasztalataikra, artikulálják kifejezett és implicit nézeteiket és ezzel kezdjék el pedagógiai
tanulmányaikat. A reflexió olyan kulcsfogalmak köré épül, mint a nevelés, tanulás, gyermek/diák és
pedagógus. Ezek közül kiemelt jelentőséget kap a gyermek fogalma.
● A gyermekekre, gyermekkorra és ifjúkorra vonatkozó felfogások, ismeretek és diskurzusok
különböző szempontokat állítanak középpontba. A kurzus során feldolgozásra kerülnek azok
az új értelmezések, amelyek a gyermekkort alapvetően szociális, kulturális konstrukcióként
értelmezik.
● A kurzus másik célja tehát, hogy a hallgatók reflektálva saját gyermek- és fiatalképükre,
megismerkedjenek a gyermekkor illetve fiatalkor különféle értelmezéseivel, és egy
összetettebb gyermekképet alakítsanak ki, amely az egyéni sajátosságokat helyezi a
középpontba és annak mentén kezdi építeni pedagógiai beavatkozásokat.
● Az egyéni sajátosságok tekintetében ismerjék fel a gyermekek, serdülők és fiatalok
sokféleségét, tekintsenek nyitottan a különbözőségükre.
● Ismerkedjenek meg azokkal a különféle kategóriákkal, amelyek e sokféleséget strukturálják, de
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gondolkodjanak el megismerésünk korlátain, valamint a kategóriák viszonylagosságán és azon
is, hogy a tanulók sajátosságai sokszor túlmutatnak ezen a kereten, a személyiségük pedig
rendkívül összetett.Legyenek képesek a gyermek- és ifjúkort történeti szempontból elemezni,
és ehhez különböző típusú forrásokat tudjanak felhasználni.
Legyenek képesek különböző megfigyelési módszereket alkalmazni, és az ezekből fakadó
eredményeket mértéktartóan kezelni..

A kurzus során fejlesztendő főbb kompetenciaterületek KKK kompetencialeírásából:
Ismeretek:
● A hallgató alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezzen a
személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és
a perszonalizációról, a különböző helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés
zavarairól, a magatartásproblémák különféle okairól.
● Ismerje meg a tanulók megismerésének módszereit.
Képességek:
● Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség
fejlesztésének lehetőségeiről.
● Képes felismerni a tehetséges, a nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű, a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges
bánásmódot igénylő tanulókat.
● Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
Attitűdök:
● A hallgató törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására.
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.
● A hallgató törekszik tisztelni a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az
értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. A
hallgató próbál érzékenyen viszonyulni a tanulók problémáira, törekszik az egészséges
személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
● Előítéleteire reflektálva gondol a tanári munkára, igyekszik az inklúzió szemléletét
magáévá tenni..
A fenti kompetenciákoz kapcsolódóan ebben a kurzusban szeretnénk fejleszteni az alábbi
specifikus kompetenciákat is:
Ismeret:
● Átlátja a pedagógiai nézeteihez, tapasztalataihoz, attitűdjeihez és viselkedéséhez
kapcsolódó reflexió alapvető útjait.
● Összefüggéseiben látja a gyermekre vonatkozó különféle lehetséges tudások néhány
elemi dimenzióját (pszichológiai, pedagógiai, szociológiai tudás)
● Azonosítani és értelmezni tudja azokat az alapvető fogalmakat, amivel a tanulói
személyiség és identitás pedagógiai szempontból leírható, ugyanakkor tudatában van
e fogalmak viszonylagosságával is
● Ismeri a gyermekképre vonatkozó történeti változások néhány alapvető tendenciáját
● Tisztában van a tanuló megismerésének alapvető útjaival, átlátja különösképpen a
megfigyelés módszerét.
Képesség:
●
●
●

Reflektál saját pedagógiai nézeteire, meg tudja fogalmazni ezeket és eszmecserét
folytatni róluk. Elkezdi elemezni, értékelni és szükség esetén korrigálni nézeteit.
Érti a tanulói és a tanári nézőpont közötti különbséget és a tanulói felől fokozatosan
közelít a tanári nézőpont felé.
Átlátja a gyermekkép alapvető történeti vonatkozásait és ezeket érvényesíti a
forráselemzésben.
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●
●

Felismeri a tanulók egyéni sajátosságait, amelyeket elhelyez egy tudományos
fogalomrendszerben.
A megfigyelés módszerét alkalmazza és átgondolt, alátámasztott következtetéseket
von le a tanulókra vonatkozóan.

Attitűd:
●
●
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Törekszik arra, hogy érzékenyen fogadja be a tanulói sokféleséget
Érzékenyen észreveszi, hogy a kategóriák mögött társadalmi egyenlőtlenségek,
hatalmi viszonyok rejlenek.

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
A pedagógiai nézetek és tapasztalatok jelentősége: átmenet a diák és tanári szemszög között, az
átlépés útja
Reflexió a nevelés, tanítás, pedagógus és gyermek fogalmaira. A saját felfogások, reflexiók
jelentősége, a munka saját magunkkal, érzékenységünkkel, nyitottságunkkal mint
pedagógusok. A pedagógussá válás szocializációjának folyamata.
A gyermek mint kiemelt kategória. Az egyén akivel a pedagógus dolgozik. Reflexió a saját
gyermekfelfogásra.
Személyes történelem: visszaemlékezés a gyermek- és serdülőkorra.
A gyermek, fiatal mint kategória értelmezése, történeti beágyazottsága: gyermekfelfogások, az
iskolás gyermek narratívája, a gyermekkor megjelenési formái (írott és képi forráselemzés)
A pedagógiai, pszichológiai, szociológiai nézőpontok komplexitása, összefüggései: elemi
áttekintés.
A gyermekek sokfélesége, különbözőségei és sajátosságai: hétköznapi és szakmai kategóriák,
kiemelt tulajdonságok (érzékeny odafigyelés), a sokféleség elfogadásának pozitívumai és
nehézségei, a befogadás, inklúzió, adaptivitás szemlélete
A gyermek megismerésének jelentősége. A megismerés során használható szakmai kategóriák
és viszonylagosságuk: sajátos nevelési igény, tehetség, hátrányos helyzet,
identitáskategóriák (a kiemelt egyenlő bánásmódhoz kapcsolódó európai uniós kategóriák:
nem, etnikai, nemzetiségi hovatartozás, nyelv, fogyatékosság, vallási vagy más
meggyőződés, életkor, társadalmi helyzet, szexuális irányultság, politikai vagy egyéb
vélemény)
A gyermek megismerésének módszerei, keretei, etikai szempontjai, nehézségei. A módszerek
közül kiemelten a megfigyelésre (célok, eszközök, szempontok stb.) vonatkozóan. Egyéb a
pedagógiai munka során alkalmazható módszerek megismerése (pl. családlátogatás)
A gyermekről való gondolkodás pedagógiai szemlélete: a fejlesztés dimenziója, kompetenciák.
A kurzus követelményei:
● Az órákon való aktív részvétel.
● Maximum 3 hiányzás a félév során.
● Egy, az oktatóval egyeztetett érzékenyítő programban vagy intézménylátogatáson való
részvétel, amelynek a tapasztalatait a hallgató beépíti a blokkzáró feladatba vagy külön
reflexiót készít róla. Az oktató a félév elején programokon, intézménylátogatásokon való
részvételi lehetőségeket ajánl a feladat teljesítéséhez.
● Két töprengés készítése: az alábbi fogalmakhoz kapcsolódóan: nevelés, tanítás vagy
pedagógus (min. 1 A4-es oldal)
● Forráselemzés és a saját, gyermekről alkotott felfogás összehasonlítása: a saját
gyermekfelfogására reflektálva a hallgató valamilyen múltbeli vagy jelenkori forrást elemez a
gyermekkép szempontjából; a gyermekkép illetve a szeminárium témáinak meg kell jelennie a
hallgató által választott forrásban (az oktató forrásokat ajánl a feladat teljesítéséhez). Formai
követelmény: min. 2,5 oldal word formátumban, másfeles sorközzel, a fedőlapon a hallgató
nevének, a kurzus címének, kódjának és a dolgozat címének megadásával).
● Megfigyelési feladat: Egy tanulóról lehetőleg különféle helyzetekben készült megfigyelés. A
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megfigyelés dokumentálása (jegyzőkönyv), a megfigyelés eredményeinek bemutatása és
reflexió min. 3 A4-es oldalon word formatumba
Tanulásszervezés
 Személyes reflexiók (személyes történelem)
 Forráselemzés
 Páros és csoportos órai feladatok
 Egyéni megfigyelések
 Helyzetgyakorlatok, érzékenyítő gyakorlatok
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
A szeminárium feltétele, hogy a hallgató aktívan részt vegyen a szeminárium óráin a HKR-ben
meghatározottak szerint. Feltétel még, hogy vegyen részt egy közösen egyeztetett érzékenyítő
programban vagy intézménylátogatáson.
Mindemellett a következő feladatokra épül az értékelés:
Töprengések: a hallgató saját gondolatait, nézeteit, ezek alakulását írja le két választott témában a
következő három közül: a nevelés, a tanítás, a pedagógus. (egyenként min. 1 A4-es oldal)
Forráselemzés: valamilyen múltbeli vagy jelenkori forrás elemzése a gyermekkép szempontjából;
források gyermekképének összehasonlítása, ennek összevetése a saját gyermekről alkotott
felfogásával; a gyermekkép illetve a szeminárium témáinak megjelenése az írott sajtóban,
fórumhozzászólásokban stb. (min. 1,5 A4-es oldal)
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A hallgató megfigyelés(eke)t végez egy tanulóról valamilyen nem vagy nem csak tanórai környezetben
(pl. összehasonlítva a tanórai és nem tanórai környezetben a tanulót). Megfigyeléseit dokumentálja az
oktatóval megbeszélt módon.
A töprengésben:
 A nézetek világos, jól artikulált megfogalmazása
 Kérdésfelvetés a nézetekkel kapcsolatban
 A nézeteinek az eredetére való reflexió
A forráselemzésben:

A szakmai szempontok megjelenése

A többszempontúság érvényesítése

A pszichológiai és pedagógiai szaknyelv használata
A megfigyelésben:

A szempontok kidolgozottsága

A megfigyelés megfelelő dokumentálása. (A tanulóra vonatkozó következtetések a
blokkzáró feladatba épülnek be, és ott kerülnek értékelésre)
·
·
·
·

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválthatók.
Teljes felmentés adható.

Horizontális szempontok érvényesítése:
A diák többszempontú megismerése és az egyéni fejlődés támogatása a szeminárium fő témája.
Ehhez módszereket ismernek meg, és a kurzus feladata is az egyénhez illeszkedő nevelési eljárások,
programok átgondolásán alapul. A hallgatók egyéni fejlődését a szabadon választható szemináriumok
egy-egy témában való specifikus elmélyülést biztosító lehetőségei adják meg.
Saját tapasztalataik szakmai szempontok mentén történő átgondolásával a reflexió mint technika és
mint a fejlődés egy fontos eleme jelenik meg. Az érzékenyítő programok saját élményű megélésének
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reflektálása, megbeszélése is ezt a szempontot valósítja meg.
A szeminárium feladatai között a történeti összehasonlító dimenzió megjelenése a szakmai
szövegalkotás és elemzés képességének fejlesztéséhez járulnak hozzá, a bevonó vizsgálat a tanári
készségek fejlesztéséből a pedagógus kommunikációjára irányítja rá a figyelmet, tudatosítja ennek
fontosságát. A megismerési módszerek megismerése és alkalmazásuk kipróbálásával pedig az egyén
megismerésére vonatkozó készségek állnak a középpontban.
A hallgatók a forráselemzés, az egyén megfigyelése, a bevonó-résztvevő vizsgálat módszereit
sajátítják el, mellyel a tényekre alapozottság is megvalósul.
Saját gyermekképünk és az ehhez kapcsolódó pedagógiai tevékenységünk folyamatos reflektálására,
a vonatkozó ismeretek, pedagógiai módszerek frissítésére hívja fel a figyelmet a szeminárium, ezzel
az élethosszig tartó tanulást hangsúlyozva.
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Társadalmi és társas viszonyok tantárgyblokk
A tantárgyblokk célja
A blokk célja az, hogy a tanári pálya szempontjából fontos pedagógiai jelenségeket, ma is releváns
témaköröket neveléstörténeti, nevelésszociológiai, szociálpszichológiai, neveléselméleti szempontból
megközelítsük, értelmezzük és felkészítsük a tanárjelölteket a tanulócsoportokkal való bánásmódra.
A tantárgyblokk arra törekszik, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal a makro- és
mikroszociológiai, illetve csoportlélektani folyamatokkal, amelyek az iskola és a társadalom, az iskola
és a család, továbbá a tanárok és a diákok, valamint a kortársak közötti kapcsolatot alakítják. Cél, hogy
a hallgatók felismerjék az egyénekre ható társas viszonyokat, szempontokat kapjanak az
együttműködést támogató megoldások kereséséhez, elsajátítsák a preventív szemléletet a társas
viszonyok kezelésében és az egészségmagatartás kialakításában.
Ennek értelmében kiemelten fontosnak tartjuk bemutatni a társadalmi egyenlőtlenségek
iskolarendszeren keresztül történő újratermelődésének manifeszt és latens mechanizmusait, azt, hogy
a hallgatók képesek legyenek felismerni önmaguk előfeltevéseit, kezelni mások előítéletes
magatartását. Továbbá célunk, hogy a hallgatók ismerjék fel az iskola mint közösség szerepét a tanulók
mentális és fizikai jóllétének elősegítésében és egészségük megőrzésében.
E komplex megközelítési mód segítségével képessé kívánjuk tenni a hallgatókat arra, hogy a nevelés
kérdései iránt érdeklődjenek, nyitottá és befogadóvá váljanak a különböző nevelési elképzelések
irányába. Célunk, hogy a blokk végére a hallgatók képesek legyenek a család és a tanulók életében
szerepet játszó intézmények, közösségek működéséről, konfliktusairól, esetleges diszfunkcionalitásáról
szakmai véleményt formálni; a társas-társadalmi rendszerek együtthatását felismerni; megismerni és
megérteni a minden tanulóra figyelő, mindenki számára pedagógiai esélyeket kínáló iskola „filozófiáját”.
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A tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában
A blokk részben alapozó szerepet tölt be, melynek során a hallgatók megismerkednek a társas világot
értelmező alapvető fogalmakkal, azzal a befogadó és esélyegyenlőségre épülő értelmezési kerettel,
amely igyekszik áthatni a képzésünket. Az itt közvetített szemléletmód szolgál alapul a további blokkok
kiteljesedéséhez. A Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk megalapozza az
egyénnel kapcsolatos legfőbb ismeretköröket, ennek alapján helyezzük a gyermeket mint egyént a
társas közegbe, és vizsgáljuk meg a szűkebb és tágabb csoportjaiban betöltött szerepét, valamint a
pedagógusok feladatait ebben a társadalmi és iskolai térben. Tantárgyblokkunk segíti többek között a
tervezés, szervezés, értékelés folyamatait az adaptivitás gyakorlati megvalósításának lehetőségeként
értelmezni. A blokkot végigkíséri a reflektivitásra való törekvés, valamint a pedagógusszerepre való
reflektálás, mely határozottabban a Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokkban kerül
feldolgozásra. Blokkunk leginkább a társas viszonyok megértésére irányul, szem előtt tartva e tudásra
építhető gyakorlati munka folyamatos építését.
A tantárgyblokk során fejlesztendő kompetenciák
A tantárgyblokk a tanári kompetenciák jelentős részét támogatja, ennek keretein belül is a nevelés és
oktatás társadalomba való beágyazottságát támogató kompetenciákra fókuszál.
Ismeret
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése
●
Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a
perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése:
●
Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális
sajátosságait. Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró
módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
●
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia
működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.
7. kompetencia: Kommunikáció, szakmai együttműködés pályaidentitás:
●
Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és a
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pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való
együttműködés módjairól.
Készség/képesség
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése
●
Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése:
●
Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek
biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését. Képes hozzájárulni
az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.
●
Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális
jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét.
●
Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak.
●
Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi oktatás
keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
4. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése
●
Rendszerszemléletű megközelítésre képes.
7. kompetencia: Kommunikáció, szakmai együttműködés pályaidentitás:
●
Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és
iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
●
Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő
kommunikációra.
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Attitűd
1. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése
●
Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott
mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel
az etnikumokra és nemzetiségekre.
2. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése:
●
Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, segítőkészség
jellemzi.
●
Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra
és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
●
Segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus
társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes
emberi értékek elfogadását.
7. kompetencia: Kommunikáció, szakmai együttműködés pályaidentitás:
●
Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és
jogaikat. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
8. kompetencia: Autonómia és felelősségvállalás
●
Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok
képviselőivel kapcsolatban.
A tantárgyblokk tartalmi elemei
●
Társadalom és nevelés: Az értékek változása és pluralizmusa, jelenléte a közoktatásban. Az
értékek szerepe a személyiség fejlesztésében. A posztmodern társadalom
●
A család: A család fogalmának többszempontú értelmezése. A család szerepének és
funkcióinak változásai kezdetektől napjainkig. A családmodellek alakulása a középkortól
napjainkig. A diszfunkcionálisan működő családban élő gyermek pedagógiai segítésének
lehetőségei.
●
Az iskola: Az intézményes nevelés alakulása. Az iskoláztatás, az iskola funkciójának
változásai. A kötelező oktatás és a család. Az iskolai szervezet és tér átalakulása. Az
iskolarendszer differenciálódása. Az iskola társadalmi környezete régen és ma. A
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nemzetközi oktatáspolitikai törekvések hatása a hazai oktatásra. Az iskolarendszer mai
struktúrája és problémái. Az iskola régi és jelenkori funkciói. Társadalmi rétegződés, iskolai
pályafutás, mobilitás és iskola. Társadalmi egyenlőtlenségek és az iskola - esélyegyenlőség.
Adaptív - elfogadó iskola koncepciója. Sajátos nevelési igényű gyerekek az iskolában.
Tehetséggondozás. Közösségfejlesztés.
Az eltérő iskolai teljesítmények és a teljesítmények okainak értelmezése- családszerkezet,
tőkefajták, nyelv, kulturális különbségek stb. Család és iskola mai nézőpontból. A család
földrajzi-társadalmi mozgása és az iskola szerepe. Iskolai és családi narratívák. A kulturális
tőke másképpen. A szimbolikus család. Az esélykülönbségek csökkentése – adaptivitás a
pedagógiai folyamatban.
Mikrorendszerek
A társas lény: A társas világ megismerése és megértése, a társas viselkedés jellemzői:
attitűdök, nézetek, személyek és csoportok észlelése, elfogultságok és torzító
mechanizmusok az attribúciós folyamatban.
Az előítéletek természete, az előítéletesség rejtett és nyílt megnyilvánulásai.
A csoport: fajtái, struktúrája, szabályai. Csoportdinamikai jelenségek (csoportnyomás,
normák, szerepek, csoportdöntés), egyén és csoport. Személyiség és csoporthatás. A
csoportalakulás fázisai és a közösségfejlődés pedagógiai támogatásának lehetőségei.
Önértékelés és csoporthelyzet. A csoport megismerésének módszerei. Feladatvégzés
csoportban. Együttműködés és versengés, társas érzelmek. Kirekesztés. Iskolai
bántalmazás, bullying. A társas kompetenciák fejlesztésének fontossága.
Prevenció és egészségvédelem az iskolában és az iskolán kívül, életmód. A rizikómagatartás
okai, az egészségmagatartást támogató tényezők. A kortárscsoportok szerepe.
A nevelés más színterei: IKT, szabadidőpedagógia, médiapedagógia.

A tárgyak, melyekhez a blokkzárás közvetlenül kapcsolódik: TANO-209 (TANO-309) Mindenki
társadalma – mindenki iskolája
Blokkzáró feladat: A társadalmi és társas viszonyok blokk tartalmához kapcsolódó irodalom
feldolgozása több részre osztott napló segítségével. A hallgató az oktató ajánlására, vagy
támogatásával válasszon a blokk témáihoz kötődő egy tanulmányt, pedagógiai vagy pszichológiai írást,
A napló segítségével fogalmazza meg:
 az írás főbb tartalmi elemei és az olvasottak kapcsolódási pontjait a tantárgyblokk pedagógiai
és pszichológiai témáihoz (első oszlop),
 reflexiók, amelyek állhatnak problémák, kérdések, továbbgondolások, kiegészítések, kételyek,
gyakorlati példák, megerősítő, vagy ellentmondó tapasztalatok megfogalmazásából (második
oszlop; csak a releváns szempontokra kell kitérni, nem kötelező minden fajta használata),
 a tanári kompetenciák szempontjából megfogalmazható tanulságok a hallgató számára
(harmadik oszlop).
A reflexió terjedelme nincs megkötve, de jellemzően egy – két oldal.
A blokkzáró feladat a reflexió szempontjából:
A háromfelé osztott napló az olvasott szakirodalom s az azokhoz kötődő élmények, reflexiók
összekapcsolását, valamint a tanári kompetenciák nézőpontjából történő átgondolását segíti elő. Segíti
továbbá annak megértését, hogy milyen szerepet kaphat a szakirodalom a személyes reflexióban. A
reflexió e formája kapcsolatot mutat a reflektív gondolkodás tartalmi szintjével (lásd technikai, kezdő
szint Taggart – Wilson, 2005).
A blokkzáró értékelése (javaslat):
Az elkészített naplót a szemináriumok egyikére (jellemzően a félév 12-14. hetében) előzetes
áttekintésre a hallgatók megküldik egymásnak, s ezek a naplók az óra keretében közös megbeszélés
tárgyát képezik (társértékelés). Az értékelt hallgatónak lehetősége van ez alapján naplója
módosítására, s ha szükséges az oktatóval történő konzultációra.
Ez a módosított blokkzáró dokumentum kerül az értékelési portfólióba.
Javasolt szempontok a reflexió értékeléséhez:
 a szakirodalom főbb csomópontjai értelmezésének szakszerűsége
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a reflexiókban megfogalmazott személyes észrevételek, reflexiók kidolgozottsága, indoklása
a reflexiók kapcsolta a fő szöveggel
a személyes szakmai fejlődés összekapcsolása a reflexiókkal

A tantárgyblokk tanegységei és előfeltételei
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Horizontális szempontok a tantárgyblokkban:
● Egyéni bánásmód: a hallgató egyedi tapasztalatainak, hozott tudásának figyelembe vételében,
valamint a tanítási feladatok során a tanulók egyéni sajátosságaira fókuszálás (adaptív,
differenciált tanulásszervezés) formájában jelenik meg.
 Egyéni fejlődés támogatása: kiemelten jelenik meg a tantárgyblokkban mivel célja, hogy a
hallgatók által „hozott” élményeket, tapasztalatokat értelmezve tudatosítsa az egyéni fejlődési
utak felelős vállalását, és segítse az arra (is) építő tanulást. Fontos alapelv, hogy elfogadjuk,
hogy a hallgatók különböző kompetenciastruktúrákkal, és ebből kiindulva eltérő fejlődési
szükségletekkel, kérdésekkel, igényekkel bírnak, más típusú társadalmi közegből érkeznek –
ezekre alapozva segítjük fejlődésüket.
 Reflektivitás: a tantárgyblokk kurzusain tudatosan alkalmazzuk a reflektivitást ösztönző és
fejlesztő módszereket. A hallgató önreflexiói mellett jelentős szerepet kapnak a társaktól és az
oktatóktól kapott visszajelzések.
 Tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: a tantárgyblokk keretein belül konkrét
megfigyeléseket végezhetnek a különböző terepeken a hallgatók. A megfigyelésen kívül nagy
hangsúlyt fektetünk az adatok gyűjtésének rendezett lehetőségeire, elemzésére, egyfajta kutató
tanári attitűd, szerep épülésére.
 LLL: a hallgató az elvégzett tevékenységek, feladatok során saját fejlődésének értelmezésével,
valamint a rendszeres, több szempontú és több résztvevőtől származó visszajelzések révén
elsajátítja az önreflexió képességét, amely nélkülözhetetlen eleme a hatékony tanulásnak. A
hallgató segítséget kap abban, hogy mely területeken érdemes továbbfejlesztenie önmagát, így
a tantárgyblokk kurzusai az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulását is szolgálják.
Javaslat a tantárgyblokkok elmélyítést és az egyéni tanulási utak támogatását szolgáló
lehetőségekre, különös tekintettel a szabadon választható kreditek felhasználására
A tantárgyblokk elmélyítéséhez egyrészt az oktatáspolitikához, oktatásszociológiához kapcsolódó
kurzusok kerülnek meghirdetésre. Ezen kurzusok keretében lehetőség nyílik a különböző társadalmi
rétegekben élők szocializációjának megismerésére, a hátránykompenzáció lehetőségeinek feltárására,
az alternatív pedagógiai koncepciók elemzésére, valamint a segítő pedagógia alapelveinek
megtapasztalására. A tantárgyblokk elmélyítésének másik iránya a neveléstörténeti,
művelődéstörténeti tartalmak közvetítése. A blokk lehetőséget kíván nyújtani azoknak a hallgatóknak
is, akik érdeklődnek a tanárság kérdéseinek problémaközpontú, kutatási orientációjú megközelítése,
esetlegesen az Országos Tudományos Diákköri munka iránt, számukra támogató kurzust hirdetve.
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Tantárgy neve: TANO-206 Szociál- és egészségpszichológia előadás

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 1 óra
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 3. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak):
gyenge előfeltétel
TANO-103, TANO-207
Szükséges előzetes tudás:
- nincs
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
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Olyan alapvető szociálpszichológiai ismeretek elsajátítása, melyek segítségével a tanárjelöltek
képesek meglátni és megérteni az egyének és csoportok viselkedését befolyásoló társas
hatásokat, tudják azokat értelmezni az iskola jelenségvilágában. Ez segít abban is, hogy lebontsák
esetleges sztereotip elképzeléseiket és elfogadják a társas sokszínűséget.
Kiemelt cél, hogy a csoportműködés jellemzőinek tudatosítása révén a hallgatók könnyebben
felismerjék az egyes tanulókra ható és a tanítás hatékonyságát befolyásoló csoportfolyamatokat.
Ez hozzájárul ahhoz, hogy majdan tanárként hatékonyabb eszközöket találjanak az
osztályközösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti proszociális viselkedés támogatásához, és ki
tudják használni a kortárshatások pozitív lehetőségeit.
Cél, hogy a hallgatók ismerjék fel az iskola mint közösség szerepét a tanulók mentális és fizikai
jóllétének elősegítésében és egészségük megőrzésében. A preventív szemlélet elsajátításának
érdekében a tantárgy megismertet az egészségmagatartás rizikófaktoraival, az egészségkárosító
magatartás sajátosságaival, valamint az egészségvédelem iskolához köthető lehetőségeivel.

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:


Csoportok az iskolában. A csoport fogalma, fajtái. A csoport érése, fejlődésének fázisai. A
csoportok szerkezete, struktúrája, pozíciók és szerepek a csoportban.



Igazodás a csoporthoz: Normaképzés. Dinamikai kérdések: csoportnyomás, egyén és
csoport egymásra hatása. Felelősségvállalás és deindividualizáció, engedelmesség és
ellenállás. Csoportdöntés, csoportgondolkodás.



Különböző csoportok jellemzői. A kortárs kapcsolatok jelentősége és a kortárscsoportok
jellemzői különböző életkorokban. A multikulturális csoportok.



Társas érzelmek. Az érzelmek hatása a gondolkodásra és a viselkedésre, társas
következmények.



Feladatvégzés csoportban. Társas serkentés és gátlás, társas lazsálás. Önértékelés és
csoporthelyzet. A csoportmunka pszichológiai jellemzői (előnyök, hátrányok).



Együttműködés-versengés. Társas összehasonlítás. Versengés az egyén és a társadalom
szempontjából.



A megismerés szociálpszichológiája. Személyészlelés, attribúció. Attitűd. Sztereotípia,
előítélet.



Csoportközi viszonyok. Ingroup, outgroup, kirekesztés stb.
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A kortárs csoport és az iskola szerepe az egészségmegőrzésben és a rizikómagatartások
megelőzésében. Az egészség társas értéke. Egészségmagatartás és a rizikómagatartás,
ebben a kortárscsoportok szerepe.



A bio-pszichoszociális és a szalutogenetikus megközelítésmód előnyei az egészségről való
gondolkodásban.



A prevenció és az egészségvédelem pedagógiai lehetőségei, az iskola szerepe a
mentálhigiéné növelésében, a társas készségek fejlesztésének fontossága az
egészségmegőrzés szolgálatában.

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret
2. Kompetencia
- Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és
kulturális sajátosságait. Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó
fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő
pedagógiai módszereket.
7. Kompetencia
- Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és a
pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való
együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai,
szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző
elvárásokat. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
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Készség/képesség:
2. Kompetencia
- Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni,
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését.
Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör
megteremtéséhez.
7. Kompetencia
- Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására,
elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles
kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek
képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának,
kultúrájának megfelelően.
Attitűdök
2. Kompetencia
- Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység,
segítőkészség jellemzi. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek
sokféleségének
elfogadására,
nyitott
mások
véleményének,
értékeinek
megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és
nemzetiségekre
7. Kompetencia
- Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra,
segítő kommunikációra.
Tanulásszervezés:
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Az előadáson a tanári magyarázat és megbeszélés módszere mellett törekednek az oktatók az
interaktivitásra.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
Kollokvium, ötfokú osztályzat.
Az értékelés szempontjai
 a konkrét szakirodalmi tájékozottságon túl a hallgató problémaérzékenysége, szakmai
kritikus gondolkodása, a tanultak pedagógiai gyakorlatban való használni tudása, a saját
tapasztalatairól való reflektív gondolkodás.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
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Horizontális szempontok érvényesítése:
 egyéni bánásmód: az oktatók szemléletében, az egyedi hallgatói igények szerint
érvényesül, az előadáson értelemszerűen nincs fókuszban.
 egyéni fejlődés támogatása: igény szerint egyéni konzultációk biztosítása az oktatók
fogadóóráján, a szóbeli vizsgán a meghatározott témákon belül egyéni témafeldolgozást
teszünk lehetővé.
 reflektivitás: a hallgatónak a vizsgán reflektálnia kell az elméletben tanultak gyakorlati
hasznosulására a saját szakmai szocializációjában értelmezve. A hallgatók személyes
véleményt alkothatnak az olvasottakról, hallottakról, érvelhetnek meglátásaik mellett.
 tanári képességek fejlesztése: megnyilvánul az előadás praxisorientált tartalmi
témaköreiben és rendszerszemléletében, a tanári munkára vonatkoztatott példákban
valamint a vizsgakérdésekben, ezáltal támogatva a hallgatók szakmai szocializációját.
 evidence based: az előadás során tudományosan elismert kutatási eredményekre
alapozott szakirodalmak, témakörök feldolgozására kerül sor.
 LLL: a társadalmi jelenségek iránti érdeklődés, kritikai gondolkodást kívánjuk megalapozni.
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
 Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 058 628 3 (1.
és 4-8. fejezetek)
 N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk. 2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris,
Budapest. ISBN: 963-389-672-X.; 13- 17. fejezet (279 – 392. o.)
 Pikó Bettina (2007): A serdülőkori egészségmagatartás pozitív pszichológiai megközelítése.
In: Demetrovics Zsolt – Urbán Róbert – Kökönyei Gyöngyi (szerk.) Iskolai egészségpszichológia. L'Harmattan, Budapest. ISBN: 978-963-9683-72-3 73-89. o.
 Vágó Emese: Az egészségpszichológia alapjai – kézirat. In: Kollár, Szabó: Pszichológia
pedagógusoknak c. könyv újrakiadása, várható megjelenés 2015.
 Vágó Emese: Egészségfejlesztés az iskolában – kézirat. In: Kollár, Szabó: Pszichológia
pedagógusoknak c. könyv újrakiadása, várható megjelenés 2015.
Ajánlott irodalom:
 Fiske, S. T. (2006): Társas alapmotívumok. Osiris, Budapest. ISBN: 963-389-829-3
 Forgács J. (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN:
9639137715
 Mészáros Aranka (szerk. 2001): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Eötvös Kiadó,
Budapest. ISBN: 9634635581; 145 – 260 o.
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Smith, E. R. – Mackie, D. E. (2001): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. ISBN: 978 963
226 238 3

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, egyetemi docens PhD habil.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Ágoston Csilla,
PhD hallgató; N. Kollár Katalin, egyetemi docens PhD habil.; Solymosi Katalin, mestertanár; Pajor
Gabriella, tanársegéd; Vágó Emese, tanársegéd

Tantárgy neve:
szeminárium

TANO-207

Szociál-

és

egészségpszichológia

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 3. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak):
gyenge előfeltétel
TANO-206
Szükséges előzetes tudás:
- az iskolai szociálpszichológiai alapjelenségek ismerete
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Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
A társas hatásrendszer, elsősorban a csoportfolyamatok jobb megértése, valamint az
egészségtudatos és mentálhigiénés szemlélet megerősítése. Az órai feladatok és az iskolai
megfigyelések során a hallgatók gyakorlati ismereteket szereznek a csoportok működéséről a
csoporthatások felismerése és befolyásolása érdekében.
Indirekt cél még az előítéletesség viselkedéses megnyilvánulásaival szembeni érzékenyítés, a
kirekesztő viszonyulás egyénre és csoportra egyaránt káros hatásának felismertetése. Fontos,
hogy a tanárjelöltek tudatosan készüljenek arra, hogy iskolai terepen segíteni tudják a diákok
egészséges testi-lelki-szellemi-társas fejlődését.
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:


Csoportok az egyén életében. Kortárscsoportok és iskolai csoportok. Az osztály, mint
csoport. Osztályon kívüli csoporthatások. Bandák, egyesületek, internetes csoportok. A
társas viselkedés kulturális meghatározói. Társas és társadalmi identitás, többségi és
kisebbségi identitás: etnikai kisebbségi és migráns csoportok.



Csoportdinamikai jelenségek az osztályban. Egyén és csoport. Csoportnyomás,
egyéniségvesztés csoportban. A csoport fejlődése és az „érett” közösség.



A csoport struktúrája és szabályai. Csoportszerepek és normák. Konstruktív és destruktív
szerepek. Nemi szerepek az iskolában. Nézetek a nemekkel kapcsolatban; nemi
diszkrimináció; fiúk és lányok tanulmányi jellemzői és karrier. A nemekkel való bánásmód
kérdései.



A szociometria módszere az iskolai csoportok megismerésében.
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Iskolai bántalmazás, bullying. Eltérő társas összetételű osztályok (társadalmi és kulturális
különbözőségek), kirekesztés.



Az előítéletesség rejtett és nyilvánvaló megnyilvánulásai. Társadalmi hierarchia és
esélyegyenlőség, előítélet és előítélet-csökkentés.



Személyiség és csoporthatások. Önértékelés és csoporthelyzet.



Pszichés jóllét és a tanulók egészségmagatartása. Életmód és az egészség. A tanulók
életmódjának megismerése. Az egészséges táplálkozás és sportolás jelentősége.
Egészségfejlesztés. Egészségtudatosság.



Rizikómagatartás – káros szenvedélyek, korai szexuális élet. A deviáns sodródás
megelőzése érdekében tehető lépések a különböző színtereken.



A lelki egészség kérdése. A személyiség és környezet védőfaktorai. Mentálhigiéné.
Önismeret, adaptív megküzdési stratégiák, a nemet mondás képességének fejlesztése;
hatékony önérvényesítés. Asszertív érdekérvényesítés.



Kooperációra nevelés és a közösségfejlesztés lehetőségei (társas kompetenciák fejlesztése,
a csoportfejlődés támogatása stb.) és szerepe a tanulók és a pedagógus jóllétében.

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret
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2. Kompetencia
 Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és
kulturális sajátosságait. Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó
fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai
módszereket.
7. Kompetencia
 Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és a
pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való
együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai,
szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.
Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Készség/képesség:
1. Kompetencia
 Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni,
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését. Képes
hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.
7. Kompetencia
 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására,
elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles
kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek
képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának,
kultúrájának megfelelően.
Attitűdök
2. Kompetencia
 Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység,
segítőkészség jellemzi. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek
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sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére,
tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre
7. Kompetencia
 Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra,
segítő kommunikációra.
Tanulásszervezés:
Szemináriumi munka, vita, beszélgetések, páros és kiscsoportos órai munka, projektfeladat.
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
 aktív jelenlét az órákon (a HKR szerint)
 egyénileg szervezett hospitálás egy intézményben (általános iskola vagy gimnázium), lehet
azonos a Mindenki iskolájához kötődő iskolalátogatással
 a hospitálás tapasztalataira és az ott elvégzett munkára alapozott szemináriumi dolgozat,
amelynek témája az alábbiak közül szabadon választható (a témákat úgy választjuk, hogy
később, a pedagógiai munkái során rá tudjon építeni az itt szerzett tapasztalatokra, akár
folytatni tudja ezt a munkáját):
- Egy osztályközösség megismerése és elemzése, szociometriai felméréssel
- Különböző tényezők hatása az osztályok szerveződésére és az osztályközösségre
- Nemek szerepe az iskolában, a közösségek alakulásában
- Kirekesztés / bántalmazás / cyberbullying
- Online közösségek és az iskola, valódi és virtuális közösségek a fiatalok életében
- Pedagógusok és az iskola szerepe a közösségek fejlesztésében
- Életmód-vizsgálatok, az iskola szerepe az életmód alakításában
- Különböző iskolai egészségfejlesztő vagy/és prevenciós programok összehasonlítása
- Több iskola összehasonlítása a diákok pozitív életmódjának kialakítására való törekvés
szempontjából – a büfétől a menzán át a sportpályákig, a szabadidő eltöltésének
lehetőségei
Az értékelés szempontjai
 a konkrét szakirodalmi tájékozottságon túl a hallgató problémaérzékenysége, szakmai
kritikus gondolkodása, a tanultak pedagógiai gyakorlatban való használni tudása, a saját
tapasztalatairól való reflektív gondolkodás.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
 egyéni bánásmód: csoportmunka, a tagok egyediségére építve
 egyéni fejlődés támogatása: többféle téma közül, érdeklődése szerint választhat témát a
házi dolgozatához
 reflektivitás: a dolgozatban hangsúlyos szerepet kell kapjon a reflektivitás, mind az
elvégzett munkára, mind a hallgatóknak saját magukra vonatkozóan. A saját erőforrások
tudatosítása.
 tanári képességek fejlesztése: a feladat elvégzése igényli az iskolával, tanulókkal történő
kapcsolatfelvételt, és a tanultaknak a pedagógiai gyakorlatra való adaptálását. Fókuszban
a csoportok pozitív befolyásolásának képessége és az egészségfejlesztő szemlélet
elsajátítása.
 evidence based: az órai és az egyéni (kiscsoportos) munka szakirodalom alkalmazására
épül.
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LLL: a társadalmi jelenségek iránti érdeklődés, kritikai gondolkodást kívánjuk megalapozni.

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Kötelező irodalom:
 Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 058 628 3 (1.
és 4-8. fejezetek)
 Mészáros Aranka (szerk., 2001): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Eötvös Kiadó,
Budapest. ISBN: 9634635581; 145–260 o.
 N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk. 2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris,
Budapest. ISBN: 963-389-672-X.; 13- 17. fejezet (279 – 392. o.)
Ajánlott irodalom:
 Barcy Magdolna (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás. Animula,
Budapest. ISBN: 963-408-078-2
 Bácskai Júlia (1998): Magánélettan. Raabe Klett Kiadó, Budapest. ISBN: 963-9023-17-5
 Országos Egészségfejlesztési Intézet, www.leteszemacigit.hu
 Szekszárdi Júlia (2008): Új utak és módok. Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és
tanulásához. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 963-832-319-1
 Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, több
kiadás. ISBN: 963-686-323-7
 Konta Ildikó – Zsolnai Anikó (2002): A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 963-19-2196-4
 Williams, D. K-P. – Forgas, J. – von Hippel, W. (2006): A társas kirekesztés pszichológiája.
Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN: 963 9642 55
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, egyetemi docens PhD habil.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin,
egyetemi docens PhD habil.; Solymosi Katalin, mestertanár; Pajor Gabriella, tanársegéd; Vágó
Emese, tanársegéd; Ágoston Csilla, PhD hallgató; Füzi Virág, PhD hallgató
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Tantárgy neve: TANO-308 Nevelés és oktatás a változó társadalomban

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2 óra
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 3. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): nincs
Szükséges előzetes tudás:
- gyermekkép változásának főbb állomásai
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
Az iskola, az intézményes és nem intézményes nevelés szerepének, történeti és társadalmi
változásainak megismertetése a hallgatókkal annak érdekében, hogy felkészültek legyenek az
iskola világa mai kihívásainak, állandó változásának pedagógusként megfelelni.
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
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Társadalmi értékek és normák, ezek változásai, mint a szocializációt és nevelést, oktatást
meghatározó tényezők. Nevelés és személyiségfejlesztés, -fejlődés. A pedagógia és kultúra
kapcsolata: oktatás-és nevelésszociológia hozzájárulása
A család szerepének és formáinak történeti alakulása Európában és Magyarországon. A
(poszt)modern család. A család és iskola együttműködése.
A nevelés intézményesülésének történeti alakulása Európában és Magyarországon. A
magyar iskolarendszer múltbéli és jelenkori sajátosságai, szabályozásai. Az iskola, mint a
modern társadalmak “fegyelmező” intézménye és annak kritikai megközelítése.
Az iskolarendszer jelenkori kihívásai. A társadalmi egyenlőtlenségek és újratermelődése és
iskolarendszer: szelektivitás, komprehenzivitás, hátránykompenzáció. Integráció és inklúzió.
Aktuális közoktatás-politikai kérdések.
Nevelési-iskolai innovációk régen és most (reformpedagógia, alternatív iskolák, adaptív iskola
stb.)
A posztmodern társadalmak kihívásai (globalizáció, multikulturalizmus, plurális társadalmak,
társadalmi különbségek és feszültségek és a nevelés-oktatás kérdései). A multikulturális
pedagógia kialakulása, főbb irányzatai. A transzformatív multikulturalizmus alapjai; a
kulturálisan szenzitív pedagógia és a kultúraazonos pedagógia alapelvei.
Informális – nonformális nevelés. Támogató rendszerek
Jogok, jogsérelmek az iskolában. A szülők és a diákok jogai

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret
1. Kompetencia
- Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a
perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról.
2. Kompetencia
- Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a
demokrácia működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról.
Készség/képesség:
1. Kompetencia
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Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát
elemezni.
2. Kompetencia
- Segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a
demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi,
nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását.
- Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez
- Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális
jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli
életét.
4. Kompetencia
- Rendszerszemléletű megközelítésre képes.
Attitűdök

-

2. Kompetencia
- Elkötelezett a nemzeti értékek és azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus
gondolkodásra és magatartásra nevelés, valamint a környezettudatosság iránt.
- Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására,
nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására,
különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre.
Tanulásszervezés:
A kurzus hetente 2*45 perces egységekben jelenik meg a félév során. Az előadáson a tanári
magyarázat és megbeszélés módszere mellett a szemléltetés is segíti a kompetenciák fejlesztését.
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
A tantárgy előadás jellegéhez kapcsolódóan az értékelés kollokvium, amelyen a hallgatók komplex
vizsgán nyújtott teljesítményei értékelhetők. A vizsga két részből áll: egyrészt a megadott tételsor
és az órán elhangzottak alapján történő írásbeli vizsga (feladattípusok pl. ismeretellenőrző kérdések
– tények, fogalmak, szemléletek, irányzatok), másrészt a modulzáró vizsgához kapcsolódó esszé
jellegű kérdésből.
Az értékelés szempontjai
 az előadás anyagának, a szakirodalomnak adott szempontok szerinti szintetizálásának
képessége, 2) a hallgató problémaérzékenysége, 3) szakmai kritikus gondolkodása, 4) a
gyakorlatok során szerzett tapasztalatairól való reflektív gondolkodás, 5) az esszéisztikus
kérdések megformáltságának, kifejtésének logikája, összerendezettsége, mélysége, 6)
szakkifejezések és a szaknyelv pontos használata.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
 egyéni bánásmód: megvalósul pl. a blokkzáró feladat jellegében (egyéni témaválasztás, ill.
témafeldolgozás)
 egyéni fejlődés támogatása: igény szerint egyéni konzultációk biztosítása az oktatók
fogadóóráján, a szóbeli vizsgán a meghatározott témákon belül egyéni témafeldolgozást
teszünk lehetővé.
 reflektivitás: a vizsgán lesznek olyan feladatelemek, ahol a hallgató személyes véleményt
alkothat az olvasottakról, a hallottakról, gondolattérképpel dolgozza fel az adott témát.
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tanári képességek fejlesztése: törekszünk a kritikai attitűd mellett a rendszerszemléletű
gondolkodás erősítésére.
evidence based: az előadás során tudományosan elismert kutatási eredményekre
alapozott szakirodalmak, témakörök feldolgozására kerül sor.
LLL: a társadalmi jelenségek iránti érdeklődés, kritikai gondolkodást kívánjuk megalapozni.

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Kötelező irodalom:
 Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN: 963389655X 1130.o., 181-204.o.
 Bodonyi Edit (2012): Modern alternatív iskolák. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN:
9789633120989 15-45.o.; 63-71.o.
 Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó,
Budapest. ISBN 963 9567 18 3; 239-330.; 399-456.
 Trencsényi László – Nagy Ádám (2012): Szocializációs közegek a változó társadalomban.
ISZT Alapítvány, Budapest. ISBN: 9789630841412; 13-24.; 99-121.
 Somlai Péter (2013): Család 2.0. Napvilág Kiadó, Budapest. ISBN: 978-963-338-148-9; 6074.; 146-173.
Ajánlott irodalom:
 Boreczky Ágnes (2004): Magyarországi családváltozatok 1910-1990, Eötvös József Kiadó,
Budapest. ISBN: 963 9024 85 6
 Gombocz János – Trencsényi László: Változatok a pedagógiára. Okker Zrt., Budapest. ISBN:
9638088192; 3. fejezet
 Nahalka István (szerk.) (2003): A komprehenzív iskola breviáriuma. Educatio. Budapest.
ISBN: 963 86562 3 9
 Podráczky Judit (szerk.) (2012): SZÖVETSÉGBEN Tanulmányok a család és az
intézményes nevelés kapcsolatáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 312 149
 Rapos Nóra, Lénárd Sándor (2008): Adaptív oktatás 1-2-.: Az adaptivitás szemlélete.
Szöveggyűjtemény. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.
ISBN:978 963 9795 03 7
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Baska Gabriella, adjunktus PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Rapos Nóra,
adjunktus PhD, Lénárd Sándor, egyetemi docens PhD., Hegedűs Judit, adjunktus PhD.
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Tantárgy neve: TANO-309 Mindenki társadalma – mindenki iskolája

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 3 óra (2 óra + 10 óra intézménylátogatás/félév)
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 3. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak):
TANO-206, TANO-207, TANO-308
Szükséges előzetes tudás:
- gyermekkép változásának főbb állomásai
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
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A tantárgy koncepciója a tanár számára kiemelkedő társas közegből, az iskolából indul
ki, a pedagógus tágabb és a szűkebb társadalmi közegben (nevelési-oktatási intézmény)
betöltött helyére, szerepére, feladataira fókuszál.
A leendő tanárt képessé tenni arra, hogy olyan nevelési és tanulási környezetet tudjon és
akarjon kialakítani, mely a diákok származástól, szociális háttértől, függetlenül minden
tanulóra egyénileg figyel, A tanárjelölt ismerje és fogadja el a mindenki számára
pedagógiai esélyeket kínáló iskola „filozófiáját”, amely jelenti: a nyitottság elfogadását, a
minimalizált a szelekció támogatását; a személyre szabott tanulásszervezést, az
együttnevelés szemléletének elfogadását és megvalósítását, az egymástól tanulás
gyakorlatát, a fejlesztő értékelés alkalmazását, érzékenységet minden kultúrára, a
demokratikus működést, melyben az iskola minden szereplője aktív cselekvők és
döntéshozó. A kurzus célja, hogy a hallgatót képessé tegye arra, hogy felismerje az iskola
szerepének és funkciójának időbeli változását, különböző értelmezési és értékelési
lehetőségeit. A kurzus végére a hallgató legyen képes a pedagógiai jelenségek
problémaközpontú megközelítésére, melynek során a hallgató nem csak leírásokat,
hanem a jelenségeket történeti képződményként szemlélve értelmezéseket gyárt. A
kurzus támogatja a tanárjelöltet nevelői képességeinek a kibontakozásában, a
szakmailag minél inkább megalapozott pedagógiai elképzelések kialakítást, tervezését,
követését és reflektálását.

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
A kurzus a közös alapelveket, célokat egy közös tematikai résszel (a mindegyik tantárgyban
érvényesítendő „közös maggal”), valamint az erre épülő sajátos, a tantárgy jellegének megfelelő
tematikájú képzéssel valósítják meg. A kurzus során lehetőség nyílik gyakorlati
tapasztalatszerzésre, a tematikákba kötelezően beépítendő, legalább egy közösen szervezett,
adaptív iskolában intézményi hospitálás, melynek során az osztály, a csoport megfigyelésére
helyezzük a hangsúlyt (pl. óralátogatás).
Kötelező témakörök (60%):
 Értékek, értékpluralizmus az iskolai világban
 A szelekció, komprehenzivitás, differenciálás, kooperáció, integráció, inklúzió
megjelenése az iskolai életben
 A multikulturális nevelés gyakorlata. Kultúra és oktatás: történeti kisebbségek és a cigány
fiatalok oktatása Magyarországon, a bevándorlók oktatása
 A pedagógus nevelői szerepe – a nevelés eszközei és határai. Az osztályfőnök mint
közösségformáló. Az osztályfőnök feladatai. Az osztályfőnöki óra.
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A tanári munkát segítő intézmények tevékenysége, az együttműködés formái
Szociális kompetenciák fejlesztése –módszerek, adaptivitás, egyéni bánásmód,
személyre szabott nevelés
Közösségfejlesztés az iskolában és az iskolán kívül
A tudatos, szakmai megfigyelés módszere és kipróbálása az intézménylátogatás keretein
belül
Gyermek- és ifjúságvédelem az iskolában.
Legalább 2x5 óra intézménylátogatás.

A kurzus szabadon választható tartalma, témakörei (40%):
 A tanulók iskolai sikerességének és sikertelenségének okai és következményei (ld.
szocializációs jellemzők, iskoláztatási körülmények, szegregáció, lemorzsolódás). A
pedagógus lehetőségei és korlátai a nevelésben (lehetséges módszerek, jó gyakorlatok)
 Az egyéni sajátosságok, a szükségletek és a motiváció szerepe az iskolában, az iskolai
közösségben. Az iskolai operacionalizálás lehetőségei. Adaptivitás.
 Kategóriákkal és azok nélkül. Előítéletek az iskolában. A rejtett tanterv szerepe és a
Pygmalion – hatás pedagógiai vonatkozásai.
 Együttnevelés - egyéni bánásmód, személyre szabott nevelés. Egyén a csoportban.
 Norma, szabály, fegyelem az iskolai közegben. Jogi és etikai kérdések az iskolában.
Konfliktusok.
 Iskolai tér- és időszervezés.
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
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Ismeret
2. Kompetencia
 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró
módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
7. Kompetencia
 Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait.
 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel,
szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
Készség/képesség
1. Kompetencia
 Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni.
2. Kompetencia
 Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni,
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését.
 Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi
oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
7. Kompetencia
 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására,
elfogadtatására.
 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai
és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
Attitűdök
2. Kompetencia
 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak.
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Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és
jogaikat. Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
7. Kompetencia
 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra.
8. Kompetencia
 Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok
képviselőivel kapcsolatban.
Tanulásszervezés:
A kurzus hetente 2*45 perces egységekben jelenik meg a félév során. A kurzus jellemzően interaktív
tevékenységekkel, az egyéni, páros és csoportmunka, valamint az előadás és megbeszélés
módszerével segíti az elsajátítandó ismeretanyag feldolgozását és a kompetenciák fejlesztését.
Mindemellett 10 órában intézménylátogatásokra kerül sor.
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
A kurzus teljesítéséhez a fejlesztendő kompetenciákhoz választott 3-4 (+1) reflexiós feladat
elvégzése szükséges. A hallgatók az egyes feladatokra értékelést kapnak, s a szemináriumi
aktivitáson túl az órán kívüli együttműködés is elvárt. A feladatok nem vagy határidőn túli teljesítése
esetén a hallgató nem kaphat jegyet, s ez által a kurzus nem teljesítettnek minősül. A feladatok
egy feladatbankból, oktatói egyeztetéssel egyénileg választhatók ki. A feladatok kiválasztása során
minden egyes hallgató személyes tanári kompetenciáinak, fejlődési útjának figyelembevételére
törekszünk.
Értékelés szempontjai:
 a választott feladatok esetében a feladattárban megadott és az oktató által a kurzus
tematikában megnevezett szempontok alapján
 a reflexió esetében:
o a személyes diagnózis részletezettsége, kapcsolata a tanári kompetenciákkal
o a diagnózishoz kapcsolt fejlődési út relevanciájának értelmezése és kifejtettsége
o a szaknyelv használata
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
 egyéni bánásmód: megvalósul a kurzushoz kapcsolódó feladat jellegében (egyéni
témaválasztás, ill. témafeldolgozás)
 egyéni fejlődés támogatása: igény szerint egyéni konzultációk biztosítása az oktatók
fogadóóráján, a feladatok egyéni, személyre szabott kiválasztását és feldolgozást teszünk
lehetővé.
 reflektivitás: folyamatosan törekszünk a tudatos reflexiók megfogalmazására mind szóban,
mind írásban. A látott, tapasztalt, hallott témakörök reflektív feldolgozása történik meg.
 tanári képességek fejlesztése: törekszünk a kritikai attitűd mellett a rendszerszemléletű
gondolkodás erősítésére, valamint a kommunikáció fejlesztésére, a problémaközpontú
gondolkodás támogatására.
 evidence based: konkrét, megtapasztalt helyzetek szakmai feldolgozására törekszünk
 LLL: a társadalmi jelenségek iránti érdeklődés, kritikai gondolkodást kívánjuk megalapozni.
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Kötelező irodalom:
 Gombocz János –Trencsényi László (2007): A nevelés szinterei egykor és ma. In: Gombocz
János – Trencsényi László: Változatok a pedagógiára. Okker Zrt., Budapest. ISBN:
9638088192; 95 - 121.o
 Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptívelfogadó iskola koncepciója. OFI Budapest. ISBN: 978 963 682 686 4; 17-146.o.
 Rapos Nóra, Lénárd Sándor (2008): Adaptív oktatás 1-2-.: Az adaptivitás szemlélete.
Szöveggyűjtemény. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest. ISBN:978 963 9795 03 7; 9-15.
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Ajánlott irodalom:
 Hantos István (2006): A patrónus. In: Vekerdy Tamás (szerk.): Van más megoldás is. Sulinova,
Budapest, 19-49.
 Lénárd Sándor – Rapos Nóra (szerk.) (2004): Magtár – Ötletek az adaptív oktatáshoz. OKI,
Budapest.
ISBN:
ISBN
963
682
537
8
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=MAGTAR-I
 Mayer József, Nádori Judit és Vígh Sára (2009): Kis könyv a felelősségről. Adalékok az iskolai
agresszió természetrajzához. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet. Budapest. ISBN: 978-963-06-7561-1
 Rajnai Judit (2010): Pedagógia alternatívák a hátrányos helyzetű (roma) gyermekek
nevelésében. In: Bábosik István (szerk.): Az iskolai fejlődési tendenciái. Karácsony Sándor
Könyvtár, Debrecen. ISBN: 963-9228-95-8; 51-82.
 Szabó László Tamás (1989): A rejtett tanterv. Magvető Kiadó, Budapest, ISBN: 963-141-3446; 9-32. o.
 Szekszárdi Júlia (szerk.) (2001): Nevelési kézikönyv - nemcsak osztályfőnököknek. OKI Kiadó,
Dinasztia Tankönyv, Budapest. ISBN: 963-657-335-2
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Lénárd Sándor, egyetemi docens PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Baska Gabriella,
adjunktus PhD, Garai Imre, tanársegéd PhD, Hegedűs Judit, adjunktus PhD, Vincze Beatrix,
adjunktus PhD, Seresné Busi Etelka, adjunktus PhD, Magyar Erzsébet, főiskolai docens, Rajnai
Judit, adjunktus PhD, Mészáros György, adjunktus PhD,
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Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk
A tantárgyblokk célja
A tantárgyblokk célja, hogy a hallgató megértse a tanulás komplex jelenségeit, értelmezni tudja a
tanulás sajátosságait a mai sokszínű társadalmi, kulturális, oktatási kontextusban. Ehhez a
tantárgyblokk kiemelten épít a tanulás új tudományos elméleteire és megalapozott kutatási
eredményeire. A tantárgyblokk a tanítást a tanulási folyamatok támogatásaként értelmezi, ezért cél
annak megalapozása, hogy a jelöltek képessé váljanak a közösségben végbemenő, de egyéni utakra
figyelő – azaz az adaptív – tanulás-támogatásra. Ehhez foglalkozik a tanulás általános tanulási
jellemzőivel, a tanulást nehezítő tényezőkkel, a hatékony tanulás módszereivel és a tanulási
nehézségek esetén kívánatos támogatás speciális jellemzőivel is. A tantárgyblokk a tanulók tanulása
mellett foglalkozik a szakmai közösségek, szervezetek tanulásával is. Közvetlen célja eközben, hogy a
hallgatók saját felsőoktatási tanulásukhoz is tudatosan, reflektív módon viszonyuljanak. A tantárgyblokk
a pedagógussá váláshoz igénybe veszi az aktív, alkalmazott pedagógia eredményeit, megerősíti a
pedagógusok/-jelöltek egymástól való tanulását, közvetve hozzájárulva ezzel a szakmai
igényességhez, a pedagógusi felelősségvállaláshoz és a pálya iránti elkötelezettséghez. A
tantárgyblokk kurzusai elő kívánják segíteni a tanulás és tanítás, a tanuló és a pedagógus nézőpontja
közötti összefüggés, a térben és időben egyre differenciáltabb és nyitottabb tanulás megértését és
kezelését. A tantárgyblokk tanulás folyamatának, a tanulás megismerésének eszköztárát is gazdagítani
kívánja olyan tanulásdiagnosztikai repertoárral, amely a kognitív, affektív és szociális sajátosságokra
egyaránt tekintettel van.
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Az adott tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában
A Tanulás–tanítás és adaptivitás tantárgyblokk alapismereteket nyújt a kognitív és affektív pedagógiai
és pszichológiai alapfolyamatokról, fejlődéspszichológiai sajátosságokról, a tanuláshoz szükséges
részképességek működéséről. A hallgatók megismerik, valamint a tanári mesterség és kultúra
nézőpontjából értelmezik a tanulás és tanítás különféle megközelítéseit, összefüggéseit, különös
tekintettel a tervezés, tanulási folyamat és értékelés ciklusaira. A lehető legtöbb szereplő szempontjából
értelmezi a tanulás tereit, kereteit, a tanuló-csoportokat és szervezeteket, a szakmai, közösségi, társas
tanulást. Ennek megfelelően a tantárgyblokk szorosan kapcsolódik (a) a fejlődéspszichológiai és
személyiségjellemzők tudományos alapjaihoz (Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok
tantárgyblokk), (b) épít az oktatás-nevelés társadalmi kontextusára és a változások szisztematikus
kezelésére (Társadalmi és társas viszonyok), (c) megalapozza (kognitív és affektív alapfolyamatok,
tanulás- és tanításelméletek, tervezés és értékelés, tanulásszervezés, tanításmódszertan) a
Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokkot.
A tantárgyblokk során fejlesztendő kompetenciák
Ismeret:
 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző kognitív folyamatokkal és azok
fejleszthetőségével kapcsolatos legfontosabb tudományos eredményekről, a motivációs
elméletekről,. a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről, és az
azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokról.
 Megérti a kognitív folyamatok életkori sajátosságait, felismeri az ebből következő pedagógiai
tanulságokat
 Ismeri és érti a nevelés és tanítás összefüggéseit
 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat,
tantervtípusokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét
 Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási
sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel
 Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről.
Készség/képesség:
 Képes a tanulók kognitív egyéni sajátosságait felismerni, az azokat alakító-befolyásoló
környezeti hatásokat megérteni, és az egyéni igényeiknek és fejlődési feltételeiknek
figyelembe vételével elősegíteni az értelmi fejlődésüket;
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Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet
megszervezésére.
Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást,
a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési
képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve
megvalósítására.
Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek,
eszközök meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.
Képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények értelmezésére.


Attitűd:
 Tiszteletben tartja a tanulók képességeit, személyiségét, a családok nevelési szokásait és
törekvéseit, támaszkodjon az ezekben fellelhető értékekre.
 Kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás,
képességek, szociális felkészültség).
 Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás
támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek
fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
 Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást,
differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
 Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást, kész
figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás,
képességek, szociális felkészültség).
 Tisztában van vele, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a
tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, törekszik a tanulókkal való együttműködés
megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében.
 Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
A tantárgyblokk tartalmi elemei
A tanulás pszichológiai, neuropszichológiai alapjai: Érzékelés, észlelés, perceptuális tanulás
alapfolyamatai. Figyelmi, emlékezeti és gondolkodási folyamatok, az értelmi fejlődés.
A tanulás kognitív folyamatai: Gondolkodás, a tudás szerveződése, döntés, problémamegoldás,
probléma-alapú tanulás. Kompetencia és tanulási eredmények. A kognitív folyamatok egyéni
különbségei. A tanulás hatékonyságát növelő módszerek és ezek elsajátításának lehetőségei a tanulási
folyamat során.
A tanulásról és a tanításról való gondolkodás változása, okai: Főbb tanuláselméletek, a tanulásról
való gondolkodás változásai, tanulságai a mában. Tanulás-központú pedagógiák, a kulcskompetenciák,
a tanulási eredmények alapú tanulás-és tanításszemlélet.
Tanári feladatokra, szerepekre való felkészülés: A tanulás és tanítás összefüggései, főbb tanulásés tanításelméleteket alapozó kutatások, a közoktatás/köznevelési törvényi szabályozása, pedagógusi
munka a szabályozási keretei között, a tanulástervezés, -szervezés, -támogatás,
Életkori sajátosságokhoz igazodás: a tanulás életkori jellemzői, önszabályozás.
A tanulás affektív folyamatai: Érzelmek, attitűdök szerepe, a motiváció; teljesítmény motiváció.
Adaptiv tanulás, egyedi bánásmódok: tehetség, kreativitás, hátrányos helyzetek, tanulási és
magatartási problémák, kisebbségek, alternatív és differenciális igények kielégítése az
iskolarendszerben, osztályteremben és az egyén szintjén.
Speciális tanulási nehézségek: figyelemzavar, olvasási nehézségek, írási nehézségek, számolási
nehézségek. A pedagógus eszközei a tanulási nehézségek kezelésére.
Pedagógiai tervezés, értékelés: Hazai és nemzetközi trendek, mérések, rendszerértékelések, tanulói,
tantárgyi értékelés, énkép, reflexió, pedagógusok értékelésének lehetőségei, útjai. A pedagógiai
tervezés és értékelés, és tényeken alapuló tanulástámogatás módszerei.
A tanulási lehetőségek kitágulása: A tanulás társas dimenziói, a hálózatos, a hibákból való tanulás;
informális, nem formális tanulási környezetek, online terek, új médiumok, a nemzetközi tér, mobilitás.
A tantárgyblokk értékelése
A blokkzáró feladat a Tanulás támogatása szemináriumhoz kötődik, de épít a pszichológia
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szemináriumra és előadásra, valamint mind a Tanulás és tanítás előadásban mind a Tanulás
támogatása szemináriumban megtanultakra, az ott elért eredményekre. A blokkzárás a Tanulás
támogatása szeminárium végén végzendő csoportos feladat, melyben a hallgatók 4-5 fős csoportban
egy pedagógiai téma tanításának tervét készítik el két változatban. Az alternatívák a hallgatók által
választott szempontokat követhetnek, például életkor, iskolai vagy azon kívüli tanulás, az előzetes tudás
különbségei. Az elkészült terveket a pedagógus az utolsó órán értékeli. A hallgató a blokkzáró feladatot
egyéni reflexióval látja el, amelyet a személyes portfóliójába helyezhet. A blokkban való haladást és a
blokkzárás egyéni céljainak és eredményeinek tudatosítását és értékelését tanulókártyák is segíthetik.
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A blokkzárásban érintett tárgyak: TANO-313 A tanulás támogatása
A blokkzáró feladat:
A hallgató a tanári kompetenciák közül kiválasztja azt a kettőt, amiben a leginkább fejlődött ebben a
blokkban, s hozzárendeli azokat a produktumokat, tanulmányokat, aminek támogató szerepet tulajdonít
ebben a fejlődéshez. Kiválaszt egy további kompetenciát, amiben viszont a legkevésbé érzi magát
felkészültnek, s összegyűjti, mi mindenre lenne szükség ahhoz, hogy fejlődjön benne a továbbiakban.
Ezt a dokumentumot a Tanulás támogatása kurzushoz nyújtja be a félév vége előtt.
A reflexió terjedelme nincs megkötve, de jellemzően egy – két oldal.
A blokkzáró feladat a reflexió szempontjából:
A kompetenciákban megfogalmazott tanulási eredmények tudatos összekapcsolása az egyéni szakmai
fejlődéssel.
A blokkzáró értékelése:
Az oktató a csoporttól kapott blokkzáró írások alapján összesítő véleményt és ajánlást készít, amit a
csoportnak megküld azzal, hogy a csoporttagok saját egyéni blokkzárójukat egészítsék ki ennek
figyelembevételével, és tervezzék meg további tanulmányaik egyéni útját. Ez utóbbira a következő
blokk tanegységei, különösen az egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szemináriumok, szükség és
lehetőség szerint építhetnek.
Ez a módosított blokkzáró dokumentum kerül az értékelési portfólióba.
Javasolt szempontok a reflexió értékeléséhez:
a kiválasztott kompetencia fejlődésének elemző szintje
a fejlődés bemutatásának indokoltsága, a bizonyítékok összekapcsolása a kompetenciával
a további fejlődés tervezésének relevanciája, megfogalmazottsága
A tantárgyblokk tanegységei és előfeltételei
h.
ajánlott
kód
cím
jelleg
é.f. kr
előfeltételek
ósz.
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(Személyiségfejlődés és
TANOTANO- A tanulás pszichológiája
ea
koll 2
2
4
egyéni
311
210
előadás
sajátosságok
tantárgyblokk)
TANO-205
(Személyiségfejlődés és
TANOTANO- A tanulás pszichológiája
szem
gyj
2
2
4
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210
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szeminárium
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Horizontális szempontok a tantárgyblokkban
egyéni bánásmód, egyéni fejlődés támogatása: az alapelvekben jelentőséget kap a differenciált
tanulásszervezés (a tanulástámogatás tervezésének ez kiemelt szempontja), az előadás feldolgozási
menetébe épülő feladatmegoldási folyamatok erősítik az egyéni tanulási utakat, a kurzusok
tanulásszervezése igazodik a hallgatók egyéni tanulási, fejlődési céljaihoz.
reflektivitás: a tananyagok feldolgozásának menete és a feladatoknak a feldolgozási folyamathoz
kapcsolása ösztönöz a pedagógiai problémák azonosítására, elemzésére, értékelésére, az azokhoz
való viszony kialakítására és az erre való folyamatos reflektálásra.
tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: az előadások és a szemináriumok anyagához
kapcsolódó és a csoporttal közös munkában alakított feladatok kialakítása közben tervezett
megoldásokat meglévő iskolai gyakorlatokból veszi, és a terveket minden esetben a megvalósíthatóság
és a tényekre alapozottság nézőpontjából vizsgálja, beleértve az LWL (Life-wide Learning) törekvéseket
is.
LLL: az előadások és a szemináriumok keretén belül a hallgató megismeri a tanulás- és tanításközpontú
pedagógia legfontosabb fogalmait, összefüggéseit, a kulcskompetenciák struktúráját, ezáltal megérti az
LLL paradigma alapvető jellemzőit, a tanulástámogatás tervezése, elemzése, értékelése során
megfogalmazott tapasztalatok összekötése fejlődési célokkal és feladatokkal.
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Javaslat a tantárgyblokkok elmélyítést és az egyéni tanulási utak támogatását szolgáló
lehetőségekre, különös tekintettel a szabadon választható kreditek felhasználására
 A tanulást segítő kognitív és affektív környezet
 A valóságos tanulás – a tanulás sokfélesége
 Tervezési, értékelési és tanulásszerevési ABC
 Adaptív tanulás a gyakorlatban
 Pedagógiai alternatívák és differenciák
 Online és offline tanulás, a tanulás szabad terei és forrásai
 A figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a kreativitás fejlesztése tantárgyi keretek között
 A pályaválasztási érettség fejlesztése az iskolában
 Média és a gyerek
 Motiváció az iskolában
 Tehetséggondozás az iskolában

Tantárgy neve: TANO-210 A tanulás pszichológiája előadás

Kreditszáma: 2 kr
(30 óra)

A tanóra típusa: előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek:
TANO-205 (Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk), TANO-311
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Szükséges előzetes tudás: Saját tanulói tapasztalatokhoz és nézetekhez való reflektív viszony, a
személyiség fejlődésének és egyéni sajátosságainak ismeretét megalapozó pszichológiai tudás.
A tantárgy célja:
A tanegység a tanulói teljesítmény mögött húzódó kognitív folyamatok (tanulás, emlékezés,
gondolkodás, figyelem, motiváció) szerveződésére, jellegzetességeire, fejlődésükre vonatkozó
pszichológiai elméletek és törvényszerűségek megismertetését célozza. Segít megérteni a hatékony
tanulás feltételeit, az iskolai teljesítményt meghatározó kognitív tényezőket. Megismerteti a
pedagógusjelöltekkel a tudás különböző formáit, a fogalomrendszerek szerveződését; a kognitív
képességek és készségek fejlődési törvényszerűségeit, ezek biológiai alapjait és társadalmi
vonatkozásait. Alapismereteket nyújt a különböző részképesség-zavarok felismeréséhez és
kezeléséhez. Bemutatja a tanulás kognitív ill. kognitív neuropszichológiai alapjait, a különböző
tanuláselméleteket, foglalkozik a természetes és az iskolai tanulás hasonlóságával és különbségeivel.
Támpontokat nyújt a tanulás tanulásához.
A tanegység általános célja, hogy a kognitív sajátosságokban megmutatkozó tipikus és egyedi
sajátosságok megértésével elősegítse a differenciált bánásmódhoz szükséges oktatói-nevelői
készségek kialakulását.
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A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret:
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző kognitív folyamatokkal és azok fejleszthetőségével
kapcsolatos legfontosabb tudományos eredményekről, a motivációs elméletekről, a tanulási motiváció
felismerésének és fejlesztésének módszereiről, és az azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokról.
Megértse a kognitív folyamatok életkori sajátosságait, felismerje az ebből következő pedagógiai
tanulságokat
Készség/képesség:
Képes legyen a tanulók kognitív egyéni sajátosságait felismerni, az azokat alakító-befolyásoló
környezeti hatásokat megérteni, és az egyéni igényeiknek és fejlődési feltételeiknek figyelembe
vételével elősegíteni az értelmi, érzelmi fejlődésüket;
Képes legyen a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a
problémamegoldó gondolkodás, a figyelemi problémák és emlékezeti folyamatok megértésére;
Elméleti tudásának birtokában képessé váljon a tanulók tudásának integrálására, az önálló tanulás
képességének megalapozására, fejlesztésére;
Tisztában legyen a tanulók teljesítményét befolyásoló oktatói-nevelői hatásokkal; képes és kész saját
tevékenységének kritikus elemzésére;
Képes legyen felismerni a sztereotípiákon alapuló gondolkodás megnyilvánulásait; kész a sajátjától
eltérő megközelítések elfogadására, nyitott legyen mások véleményének megismerésére és
tiszteletben tartására;
Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet
megszervezésére.
Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési
képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve
megvalósítására.
Attitűd:
Tiszteletben tartsa a tanulók képességeit, személyiségét, a családok nevelési szokásait és
törekvéseit, támaszkodjon az ezekben fellelhető értékekre.
Kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek,
szociális felkészültség).
A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó
tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek
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fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást,
differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
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A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
Érzékelés, észlelés, perceptuális tanulás alapfolyamatai.
Figyelmi folyamatok: szelektív figyelem, figyelem megosztás, a figyelem fenntartása, automatikus és
kontrollált folyamatok, változási vakság és figyelmetlenségi vakság.
Emlékezeti folyamatok: a munkamemória, a hosszú távú emlékezet típusai (explicit ill. implicit és ezek
alrendszerei), felejtés. A munkamemória fejlődése és fejlesztése. A külső és a belső környezet hatása
az emlékezésre, emlékezeti torzítás, amnézia. Az emlékezés javítása.
Az értelmi fejlődés jellemzői (Piaget és Bruner elmélete). A kognitív folyamatok – az észlelés, a
figyelem, az emlékezés, a tanulás, és gondolkodás életkori sajátosságai és ennek pedagógiai
tanulságai.
Gondolkodási folyamatok: a tudás szerveződése, következtetés, döntés, problémamegoldás.
Szakérők és kezdők, gondolkodási „hibák”. Kultúra és gondolkodás. A gondolkodás fejlesztése.
A kognitív folyamatok egyéni különbségei (intelligencia, emlékezőtehetség, dekoncentráltság, tanulási
stílusok, beszédkészség stb.). Kognitív tényezők a személyiségben (pl. kognitív stílus, mezőfüggőség
stb.). Kogníció és érzelmek.
Az intelligencia. Az intelligencia elméletei, Gardner többfaktoros intelligencia-modellje.
A kreativitás jellemzői és a kreativitást elősegítő környezet. Intelligencia és kreativitás.
Nyelvelsajátítás, nyelvi hátrány. A beszédprodukció, az olvasás, írás és számolás alapfolyamatai.
Motiváció: teljesítmény motiváció, elsajátítási motiváció, célorientáció, motiváció és iskola.
Tanulási folyamatok: kondicionálás, szociális tanulás. Tanulás és emlékezés.
Tanulás az iskolában. A hatékony tanulás módszerei, tanulási stílusok, a tanulás tanítása, egyéni
különbségek figyelembe vétele a tanulási módszerekben.
Speciális tanulási nehézségek: a beszédprodukció zavarai, figyelemzavar, olvasási nehézségek, írási
nehézségek, számolási nehézségek. A pedagógus eszközei a tanulási nehézségek kezelésére.
Hátrányos helyzet és iskolai teljesítmény.

Tanulásszervezés:
előadás, törekedve az interaktivitásra
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
Kollokvium
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
Egyéni tanulás utak, diákok többszempontú megismerése: Annak hangsúlyozása, hogy a tanuló
megismerése a kognitív folyamatok területén is több szempontból szükséges.
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Tantárgy neve: TANO-311 A tanulás pszichológiája szeminárium

Kreditszáma: 2 kr
(30 óra)

A tanóra típusa: szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek:
TANO-205 (Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk), TANO-210
Szükséges előzetes tudás: Saját tanulói tapasztalatokhoz és nézetekhez való reflektív viszony, a
személyiség fejlődésének és egyéni sajátosságainak ismeretét megalapozó pszichológiai tudás
A tantárgy célja:
A tanegység saját élményeket és tapasztalatokat nyújt a kognitív folyamatok jellemzőinek megértéséhez.
Ezen keresztül a hétköznapi életben és a pedagógiai gyakorlatban is felhasználható ismereteket nyújt a
tanuláshoz szükséges funkciókról és a tanulás folyamatáról. Kitér a tanuláshoz szükséges részképességek
tanórai és tanórán kívüli fejlesztésének lehetőségére, a részképesség-zavarok iskolai felismerésére, és az
ezekkel kapcsolatos tanári feladatokra. A hatékony tanulási módszerek tanításához olyan gyakorlati
ismereteket nyújt, melyek a tantárgyi oktatás során a tanári munkában felhasználhatóak.
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A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret:
A kurzus során a pedagógusjelöltek olyan gyakorlati ismereteket sajátítanak el, amelyekkel növelhetik a
saját tanulásuk hatékonyságát, és amelyeket felhasználhatnak a tantárgyi oktatás során is tanítványaik
tanulási módszereinek fejlesztésében.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motivációs elméletekről, a
tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
Készség/képesség:
Képes a tanítandó tananyag súlypontjait, felépítését, közvetítésének logikáját a tantervi előírásokkal és a
pedagógiai célokkal összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani.
Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói
aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma megoldási és együttműködési képességének
fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására.
Képes a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó
gondolkodás, az emlékezeti folyamatok, a figyelem tantárgyon belüli fejlesztésére.
Képes az érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a
végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.
Attitűd:
Kész figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek).
A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás
támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, továbbá
nyitott az egész életen át tartó tanulásra.
Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást
elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
A gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges módszerek, megfigyelési szempontok, a feladatok
elvégzésének gyakorlati kérdései.
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A tanulás módszerei
Figyelmi folyamatok különböző életkorban, fejlesztésük, a figyelmi zavar tünetei és a fejlesztés feladatai.
Emlékezetet befolyásoló tényezők, a munkamemória- és az emlékezeti teljesítmény fejlesztése.
Gondolkodási folyamatok jellemzői, a problémamegoldás, a gondolkodást fejlesztő feladatok .
Egyéni különbségek a kognitív teljesítményben, a részképesség-zavarok iskolai felismerése és az ezekkel
kapcsolatos tanári feladatok.
Kreativitást fejlesztő gyakorlatok.

Tanulásszervezés:
Az órák tanár-diák és diák-diák interakcióra épülnek, gyakori páros- és csoportmunkákkal.
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
A hallgatók egyrészt az órai munka keretében végeznek feladatokat. Másrészt egy feladat elvégzése az
alábbiakból szabadon választva:
Kognitív funkciók megfigyelése tanórán (tanulási szokások, figyelem, iskolai fáradás stb.)
Kognitív funkciók vizsgálata (emlékezet terjedelme, tanulási módszerek és emlékezeti teljesítmény, iskolai
motiváció, időbeosztás, tanulási szokások vizsgálata, stb.)
Egy tanuló tanulási módszereinek felmérése, egy tanulási módszer megtanítása, kipróbálása nála, és a
tanulságok összegzése (pl. tömörítés, „ideális puska” készítése).
A tanulás motivációjának vizsgálata és megnyilvánulási formái a tanítási óra keretében.
Egy tanulási problémás vagy részképesség-zavarral küzdő gyermek megfigyelése tanórákon (esetleg
Nevelési Tanácsadóban is, fejlesztő pedagógusnál történő foglalkozáson), és interjú a gyerekkel, szülővel,
pedagógussal
ezek teljesítése alapján kapnak (5-fokú) minősítést.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
Egyéni tanulás utak: Annak hangsúlyozása, hogy a tanuló megismerése a kognitív folyamatok területén is
több szempontból szükséges.
Kötelező irodalom:
N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest. 131-274.
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Ajánlott irodalom:
Csíkszentmihályi Mihály (2008): Kreativitás. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Fürcht L., Hegyiné F.G., Martonné T.M., Szitó Imre (1988) :Tanulási készség tréning serdülők számára.
Iskolapszichológia 14. ELTE. Budapest.
Holt,J, (1991): Az iskolai kudarcok. Gondolat. Budapest.
Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest.
Klugeman, W. F.(1976,: Megtanulok tanulni. Gondolat. Budapest.
László, Zsuzsa. (2000): Az örökmozgó gyerek. FI-MO-TA BT. Budapest.
Martonné Tamás Márta, N. Kollár Katalin (2001): A tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata.
Iskolapszichológiai füzetek 25. Budapest
Martonné Tamás Márta (2002)(szerk.): Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.
Németh D. (2002): A munkamemória fejlődése és a mondatmegértés. Pszichológia, 22. 3. sz. 267–276.
N. Kollár Katalin, Martonné Tamás Márta (2001): Tanulási szokások és módszerek. Iskolapszichológiai
füzetek 25. Budapest
Oroszlány Péter (1998): A tanulás tanítása. Tanári kézikönyv. AKG Kiadó. Budapest.
Roeders, P.(1998): A hatékony tanulás titkai. Kalibra. Budapest.
Tánczos Tímea – Németh Dezső (2010): A munkamemória mérőeljárásai és szerepük az iskolai szűrésben
és fejlesztésben. Iskolakultúra, 7-8, 95-111.
Vajda Zsuzsa. (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó. Budapest.
Tantárgy felelőse: Bernáth László, PhD, habil.
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Bernáth László PhD, habil., Kő Natasa PhD, Nagy János PhD, Pajor
Gabriella, Jármi Éva, Forrás-Biró Aletta,
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Tantárgy neve: TANO-212 Tanulás és tanítás

Kreditszám: 2 kr (30 óra)

A tanóra típusa: előadás
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: Gyenge előfeltétel: Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk
Szükséges előzetes tudás: Saját tanulói tapasztalatokhoz és nézetekhez való reflektív viszony, a
személyiség fejlődésének és egyéni sajátosságainak megértését biztosító pszichológiai tudás
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Tantárgy-leírás:
A tantárgy célja:
Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a tanári mesterséggel szemben támasztott elvárásokat a
tanulás és tanítás új megközelítéseit tekintve, a tanári szakma művelése során a kognitív és affektív
tényezők kapcsolatát, a tervezés, tanulásszervezés és értékelés összefüggését. A tanulás
értelmezésében az egyént helyezi a középpontba, de a társas és szervezeti tanulásra is ráirányítja a
figyelmet, valamint a rendszerhez, a virtuális és nemzetközi térhez való kapcsolódást. A témák
feldolgozása során a nevelés és oktatás komplex szemlélete érvényesül. Cél az egyéni tanulási utak
erősítése és az adaptív oktatáshoz, valamint a kooperativitáshoz kapcsolódó kompetenciák
hangsúlyozása. Célja a reflexió és a tényeken alapuló pedagógia értékének megmutatása a tanári
professzió hatékonysága érdekében.
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A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret:
4. Kompetencia
 Ismeri és érti a nevelés és tanítás összefüggéseit,
 Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat,
tantervtípusokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét.
5. Kompetencia
 Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási
sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
6. Kompetencia
 szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről.
Készség/képesség:
4. Kompetencia
 Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési
képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák kiválasztására.
6. Kompetencia
 Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek,
eszközök meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.
 Képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények értelmezésére.
Attitűd:
4. Kompetencia
 Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást, kész figyelembe
venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális
felkészültség).
5. Kompetencia
 Tisztában van vele, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a
tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit, törekszik a tanulókkal való együttműködés
megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében.
6. Kompetencia
 Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett.
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
 a tanulás és tanítás összefüggése, főbb tanulás- és tanításelméletek,
 a közoktatás törvényi szabályozása, pedagógusi munka a tantervi és vizsgarendszer keretei
között,
 a kompetencia; kulcskompetenciák, tanulási eredmények alapú tanulás-és tanításszemlélet,
 tanulási stratégiák, tanulási stílusok, tanulási sajátosságok; különleges, egyéni és csoport
bánásmód problematikája és kezelése,
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 a tanulástervezés, -szervezés, -támogatás,
az egyenlőtlenségek és a méltányosság kérdései hazai és nemzetközi mérések tükrében a pedagógiai
értékelés, és tényeken alapuló tanulástámogatás módszerei

Tanulásszervezés:
Előadás keretében megbeszélés és vita módszerével ötvözve. A hallgatók az órán és azon kívül online
és offline feladatokat oldanak meg.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
Az előadás írásbeli kollokviummal zárul, alapvetően feladatlap, amelyben a hallgató számot ad alaptudásáról, a legfontosabb fogalmak, törvényszerűségek, összefüggések ismeretéről.
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Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválthatók.
Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
egyéni bánásmód, egyéni fejlődés támogatása: az előadás feldolgozási menetébe épülő feladatmegoldási
folyamat erősíti az egyéni tanulási utakat.
reflektivitás: a tananyag feldolgozásának menete és a feladatnak a feldolgozási folyamathoz kapcsolása
ösztönöz a pedagógiai problémák azonosítására, elemzésére, értékelésére, az azokhoz való viszony
kialakítására és az erre való folyamatos reflektálásra.
tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: az előadás anyagához kapcsolódó és a csoporttal
közös munkában alakított feladat ugyan csupán virtuális, de kialakítása közben tervezett megoldásokat
meglévő iskolai gyakorlatokból veszi, és a terveket minden esetben a megvalósíthatóság nézőpontjából
vizsgálja
LLL: az előadások keretén belül a hallgató megismeri a tanulás- és tanításközpontú pedagógia
legfontosabb fogalmait, összefüggéseit, a kulcskompetenciák struktúráját, ezáltal megérti az LLL
paradigma alapvető jellemzőit.
Kötelező irodalom:
 Csapó Benő (2012): Mérlegen a magyar iskola. De PDF-ben is elérhető: http://www.edu.uszeged.hu/~csapo/publ/Merlegen_a_magyar_iskola.pdf
 Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (megadott fejezetek)
 Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Országos Közoktatási Intézet.
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (megadott fejezetek)
 A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. 3. kötet). ELTE PPK, Budapest (részletek)
Probléma-alapú tanulás. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=matrix-5-Problema
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Ajánlott irodalom:
 Adam, Stephen (2008): Learning outcomes current developments in Europe: Update on the issues
and applications of learning outcomes associated with the Bologna process
http://www.ulb.ac.be/unica/docs/ECVET_Edinburgh_Feb08_Adams.pdf
 Csapó Benő - Zsolnai Anikó (szerk., 2011): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus
értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. PDF-ben is elérhető.
 Dobbantó kötetek: www.fszk.hu/dobbantó/szakmai anyagok/elektromikus kiadványok
 Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár,
Gondolat Kiadó, Budapest.
 MAG-tár ötletek. http://mag.ofi.hu/mag-kiadvanyai
 Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyermekben. NTK., Bp.
 Nemzetközi és hazai tudásvizsgálatok adatai: http://oecd-pisa.hu; http://pirls.hu; http://timss.hu;
http://www.oh.gov.hu/orszagos-nemzetkozi-meresek/hazai-meresek
 Roxanne Cullen-Michael Harris-Reinhold Hill (2012): Learner-Centered Curriculum: Design and
Implementation. Jossey-Bass A Wiley Imprint. San Francisco, CA.
 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani kiskönyvtár,
Gondolat Kiadó, Budapest.
 Balázs Éva-Kocsis Mihály-Vágó Irén (2010) (szerk). Jelentés a magyar közoktatásról
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. (több fejezet)
 Vámos Ágnes (2003): Értékelés az iskolában. In. (Golnhofer Erzsébet és Nahalka István szerk.)
Pedagógusok pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
 Vámos Ágnes (2003): A pedagógusok értékelésfogalmának elemzése metaforahálóval. In.
(Golnhofer Erzsébet és Nahalka István szerk.) Pedagógusok pedagógiája, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapes

Tantárgy felelőse: Vámos Ágnes, egyetemi tanár CsC habil.
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Vámos Ágnes, egyetemi tanár CsC habil., Szivák Judit PhD.
habil. egyetemi docens PhD, Kopp Erika egyetemi adjunktus PhD.
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Tantárgy neve: Tanulás támogatása

Kreditszáma: 2 kr.
(30 óra)

A tanóra típusa: szeminárium
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye: 5. félév
Előtanulmányi feltételek: Gyenge előfeltétel Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok
tantárgyblokk, A tanulás pszichológiája előadás és szeminárium, Tanulás és tanítás előadás
Szükséges előzetes tudás: A tanulást körülvevő társadalmi és kulturális környezet hatásának
megértése, saját tanulói tapasztalatokhoz és nézetekhez való reflektív viszony, a személyiség
fejlődésének ismerete valamint a tanulás kognitív és affektív kontextusának és folyamatainak
alapozását biztosító pszichológiai tudás. A tanulás és tanítás folyamatainak és azokat befolyásoló
tényezőknek az ismerete, a személyre szabott támogatás és a tanulócsoportokkal való nyitott
bánásmód elfogadása, a tervezés és értékelés főbb országos és iskolai dokumentumainak és
eszközeinek ismerete
Lásd a Tanulás és tanítás előadásnál
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Tantárgyleírás
A tantárgy célja
A tantárgy célja: hogy a hallgatók a tanulást és tanítást pedagógiai folyamatként és az egyéni tanulási
utak, fejlődés támogatásaként értelmezzék, értsék meg a tanulók megismerésére épülő adaptív
nevelés-oktatás, a kompetencia alapú tanulás és tanítás szemléletét, szerezzenek tapasztalatokat a
tanulástámogatás megtervezésében, megszervezésében és reflektív értékelésében. Tudatosítsák a
tapasztalati alapú, tényekre támaszkodó gyakorlat jelentőségét. A szeminárium keretében az adaptív
tanulásszervezés gyakorlati problémáinak, kihívásainak elemzéséből kiindulva, a tapasztalatok
feldolgozásának birtokában a hallgatóknak legyen lehetőségük a tanulástámogatás koherens
megtervezésére, az eredmények értő, elemző, reflektív értékelésére.
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret:
5. Kompetencia
 Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási
stratégiák, módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.
 Ismeri a tanulástámogatás tervezéséhez szükséges információk forrását.
 Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási
sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
Készség/képesség:
4. Kompetencia
 Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a motivációt, a
differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és
együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák
kiválasztására, illetve megvalósítására.
 A pedagógiai folyamatok, a tanulástámogatás tervezésével kapcsolatban szakmai
önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes
5. Kompetencia
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Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök
hatékony, szakszerű alkalmazására.
6. Kompetencia
 Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák,
módszerek meghatározására, képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai
folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére.
Attitűd:
4. Kompetencia
 Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést.
5. Kompetencia
 Fontosnak tartja az önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség
megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését.
 Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást,
differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek megismerésére,
alkalmazására.
 Nyitott az egész életen át tartó tanulásra
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A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
 Kompetenciák, tanulói tevékenység, tervezés, tanulásszervezés és értékelés összefüggései,
feszültségei
 A tanulás támogatásának tervezése
 az esélyek egyenlőségének kérdései és a több szempontú tervek
 az egyéni fejlődés tervezésének kihívásai
 A tanulás támogatása, az adaptív nevelés-oktatás
 a megvalósítás gyakorlati módjai, kihívásai
 közösségi tanulási formák, az iskolán kívüli, hálózati tanulás adta kihívások
 kooperatív tanulás, a gyakorlati megvalósítás praktikái
 a problémaalapú tanulás gyakorlati kihívásai
 Értékelés a tanulás támogatásáért
 a fejlesztő értékelés iskolai alkalmazhatóságának kihívásai
Tanulásszervezés:
A szemináriumon jellemzően páros és kiscsoportos munkaformában, kooperatív tanulás keretében
dolgozunk, a kurzus épít a hagyományos és az e-tanulási környezet integrációjára Az adaptív
tanulásszervezés gyakorlati problémáinak elemzéséből indulunk ki, ezt támogatják a kurzusba
épített videó részletek, tanítási órarészletek feldolgozásai is, az azonosított problémákat kötjük a
kurzus keretében feldolgozandó témákhoz.
A hallgatók feladata, hogy a választott témához/problémához kötődően egy, a hallgatótár
sak tanulását támogató foglalkozást megtervezzenek, s abból helyzetgyakorlatokat tartsa
nak.
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
 Választott témában/problémához kötődően a hallgatók (hallgatótársak) tanulását támogató
foglalkozás megtervezése és abból helyzetgyakorlatok megtartása egy vagy két
hallgatótárssal közösen
 A helyzetgyakorlatok megtartásából származó tapasztalatok csoportos feldolgozására építve
a tanulástámogató terv véglegesítése
 Önreflexió és társ-értékelés/kritikus barát nézőpont
A hallgatók az oktatóktól személyre szabott visszajelzést, szöveges értékelést kapnak a
tanulástámogató tervekre
Az értékelés szempontjai
A tanulást támogató óraterv esetében:
 A tervből látszik, hogy a tanítás tervezésekor a jelölt az elsajátítandó ismereteken túl képes
meghatározni a képességfejlesztés és attitűdformálás lehetőségeit is.
 A terv tanuló-és tanulásközpontú felfogást tükröz: a tanulók aktivizálását, motiválását
biztosító tevékenységeket tartalmaz.
 A tervben megjelenik a differenciált, adaptív tanulásszervezésre való törekvés.
 A terv tényeken nyugvó megvalósítása, a problémára adott válaszhoz vezető út érdemi
bemutatása, valamint kidolgozottság, átgondoltság, tudatosság, szaknyelvi tisztaság.
 A bemutatásra kerülő téma rövid összegzése, szakirodalmi ellátottsága, s egyéb, a
feladathoz tartozó eszközök, kellékek minőségi kivitelezése.
Egyéb szempontok:
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Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok
 egyéni bánásmód: a kurzushoz kapcsolt alapelvekben jelentőséget kap a differenciált
tanulásszervezés (a tanulástámogatás tervezésének ez kiemelt szempontja)
 egyéni fejlődés támogatása: a kurzus tanulásszervezése igazodik a hallgatók egyéni tanulási,
fejlődési céljaihoz
 reflektivitás: a tanulási-tanítási problémák elemzésekor, a tanulást támogató tervek
értékelésekor tudatosan törekszünk a reflektivitás és önreflektivitás fejlesztésére
 tanári képességek fejlesztése: a tervezéshez, szervezéshez, értékeléshez kapcsolódó tanári
képességek
 tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: a tanulási-tanítási problémák
elemzésekor, értékelésekor a bizonyítékokkal alátámasztott elemzés hangsúlyos
 LLL: a tanulástámogatás tervezése, elemzése, értékelése során megfogalmazott
tapasztalatok összekötése fejlődési célokkal és feladatokkal
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Kötelező irodalom:
 Falus Iván (szerk., 2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (megadott fejezetek)
 Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Országos Közoktatási Intézet.
http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (megadott fejezetek)
 A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. 3. kötet. ELTE PPK, Budapest (részletek)
 Probléma-alapú tanulás. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=matrix-5-Problema
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Tantárgy felelőse: Tókos Katalin egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Vámos Ágnes egyetemi tanár CsC habil.; Szivák Judit
egyetemi docens, PhD habil.; Kopp Erika egyetemi adjunktus, PhD; Tókos Katalin egyetemi
adjunktus, PhD; Kálmán Orsolya egyetemi adjunktus, PhD

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk
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A tantárgyblokk célja
A tantárgyblokk célja, hogy a hallgatóknak támogatást nyújtson ahhoz, hogy tudatosan készüljenek a
tanárrá válásra; formálódjon, differenciálódjon pályaképük, szerepértelmezésük, valamint a képzés
folyamán alakuljon, tudatosodjon a hallgatók tanári öndefiníciója.
A hatékony pedagógiai munka alapfeltétele, hogy a pedagógus törekedjék arra, hogy önismeretét
fejlessze, az ebből származó releváns tapasztalatait tanulja meg átültetni a gyakorlatba, fogadja el a
reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezzen a saját pedagógiai gyakorlatának
elemzését, megértését és feltárását segítő módszerekkel, technikákkal. Ebben a folyamatban kiemelt
jelentőségű a kezdő pedagógus, pedagógusjelölt számára, hogy a képzés záró szakaszában képes
legyen egyedi helyzetekben adekvátan alkalmazni a képzés egésze során elméletben megtanultakat,
és segítséget kapjon pedagógiai tevékenységének elemzéséhez, fejlesztéséhez. Lényeges továbbá,
hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével a hallgató tudatosítsa saját
pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő munkájáról.
A tantárgyblokkot alkotó kurzusok egy része a tanári hatékonyság különböző aspektusaira fókuszál, és
közös bennük az, hogy gyakorlat során megélt és virtuális pedagógiai helyzetek megoldását és a
hallgató ezekre való reflektálását ösztönzik, segítik. Így a tantárgyblokk célja, hogy a tanítási
gyakorlatok során előforduló pedagógiai tevékenységek megvalósításában, a különböző helyzetek
megértésében, kezelésében és az ezekről való elemző gondolkodásban támogatást nyújtson a
hallgatónak.
A tantárgyblokk másik hangsúlyos eleme, célja továbbá, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek az
iskolában, mint szervezetben való működésre. Saját diákként és pedagógusjelöltként szerzett
tapasztalataik átgondolásán, feldolgozásán és reflektálásán túl, illetve annak talaján alakuljon ki a
folyamatos szakmai fejlődés és önfejlődés igénye. Legyenek képesek az iskoláról, mint szervezetről
(munkahelyről) gondolkodni. Tapasztalják meg, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola működési
folyamatait, innovációs lehetőségeit, szervezeti csoportjait, partnerközösségeit, azok működési
mechanizmusait és tudják értelmezni helyüket, szerepüket ebben a világban. Tudatosan használják
azokat a diagnosztikus, fejlesztő és kommunikációs módszereket, stratégiákat, melyek a szervezetben
való működés eredményessége szempontjából fontosak.
A blokk célja továbbá, hogy hozzájáruljon a jelöltek IKT kompetenciájának fejődéséhez és annak
pedagógiai kontextusban történő értelmezéséhez.
A fenti két fő fókusz: az egyén saját(os) pedagógiai rendszerének megismerése és folyamatos
monitorozása, valamint a közösségekben, tanulóközösségben, szervezetben való működés együttes
megértése segítheti a hallgatót abban, hogy elfogadja és saját tevékenységében is értelmezze a
pedagóguspálya többszörösen is rendszerszerű megközelítését.
A tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában
A tantárgyblokk a képzés két nagyobb szakaszán jelenik meg. Egyrészt a blokk kurzusai lezárják a
pedagógiai-pszichológiai képzés első 6 félévét, tanulási helyzeteiben szintetizálják és alkalmazzák a
tanári feladatok megoldásához szükséges pszichológiai-pedagógiai tudást. Másrészt a képzés záró
szakasz tárgyai – a képzési időtől függően – a 9-12. félévben az összefüggő egyéni gyakorlat során
támogatják a hallgatót szakmai fejlődésében, az önálló, autonóm szakmai döntések megoldások
meghozatalára való felkészülésben, valamint egyéni szerepértelmezésben.
A Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk fókuszában a jelölt saját szakmai fejlődése áll, s ezzel
egyben formális keretet is teremt annak reflektálására, a fejlődési út tudatos tervezésére, értékelésére.
E tekintetben e tantárgyblokk a képzést záró értékelési portfólió fontos előzményének, támogatójának
tekintendő. A tantárgyblokk szerves kapcsolatot mutat a Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok
tantárgyblokkal, az ott átgondolt pedagógiai tapasztalatokra, nézetekre, a személyiségfejlődésre
vonatkozó megtanult tudással, a Társadalmi és társas viszonyok tantárgyblokkal a tekintetben, hogy
épít annak szociológiai, neveléselméleti, társadalomlélektani, történeti aspektusaira, s azokat értelmezi
a pedagógusszerepek nézőpontjából. Szoros kapcsolatot mutat továbbá a Tanulás, tanítás és
adaptivitás tantárgyblokk tantárgyblokkal- a pedagógus pedagógiai szerepeinek és feladatainak
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komplex értelmezése okán.
A tantárgyblokk során fejlesztendő kompetenciák
A tantárgyblokk tartalmi nagyságával, és a képzésben elfoglalt helyén keresztül a tanári kompetenciák
jelentős részét támogatja, ennek keretein belül a hallgató egyéni tanulási folyamata határozza meg,
hogy mely kompetenciák terén nyílik lehetősége jelentősebb fejlődésre. A tantárgyblokk kurzusai
kiemelten foglalkoznak “a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás” kompetenciák
képesség komponenseinek fejlesztésével és támogatásával, valamint felkészítik a hallgatót a modern
információs és kommunikációs technológia eszközeinek alkalmazására. Valamint hangsúlyos szerepet
kap a elkötelezettség és felelősségvállalás a folyamatos szakmai fejlődés igényének kialakítása.
Konkrétan:
Ismeret
7. kompetencia
 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a
továbbképzés lehetőségeiről.
 Tájékozott a szülőkkel és pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai
intézményekkel, civil kezdeményezésekkel való együttműködés módjairól.
 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket,
a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.
 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról,
szervezetekről.
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Készség/képesség
1. kompetencia
 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
 Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot
igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot
nyújtani.
2. kompetencia
 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
4. Kompetencia
 Képes a szaktárgya tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális
tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét
céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az információ-kommunikációs
technológiára).
5. Kompetencia
 Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök,
digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.
7. kompetencia
 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.
 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.
 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni,
felhasználni.
 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen a téren önmagát fejleszteni.
 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.


Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e
területek kutatási, fejlesztési eredményeit.
8 kompetencia
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Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
Egyenrangú partner a szakmai kooperációban.



A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális
kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.

Attitűd
1. kompetencia
 A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására.
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.
 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit
biztosítani minden tanuló számára.
7. kompetencia
 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása érdekében
szakmai segítséget kérjen, elfogadjon.
 Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi" lelki egészségének
megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására.
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Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Törekszik
tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
A végzett tanár pedagógiai helyzetekben törekszik az együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák
feltárása, megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.
Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.
Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi,
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára

A tantárgyblokk tartalmi elemei
 pedagógus szerep
 tanár-diák interakció
 a hallgatók saját iskolai tapasztalatai alapján előforduló legkülönbözőbb pedagógiai helyzetek
megértése és sikeres megoldása
 a tanári pályán előforduló tipikus konfliktusok és nehéz helyzetek értelmezése és feldolgozása
 a gyakorlatok egészének reflektív elemzése, értékelése
 az IKT-s eszközök hatékony alkalmazása a tanítási folyamat támogatására
 pedagógusként az iskola szervezetében, pályakezdés
 az értékelési portfólió és az egyéni szakmai fejlődés elméleti és gyakorlati kérdései
 az önkéntesség szerepe, lehetőségei a tanári szakmában a közösségi gyakorlaton keresztül
A tárgy, melyekhez a blokkzárás közvetlenül kapcsolódik: TANO-321 Az összefüggő egyéni
gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium
Blokkzáró feladat:
A szakzáró portfólió tervezett dokumentumai alapján összegző reflektív elemzés készítése:
 a tanári felkészülés egészéről;
 a pedagógus szerep előzetesen elképzelt és megélt alakulásáról;
 a
pedagógiai
helyzetek
szereplőivel
való
együttműködés
és
kommunikáció
tapasztalatairól;
 és a kompetenciák fejlődéséről.
A reflexió terjedelme nincs megkötve, de jellemzően öt - hat oldal.
A blokkzáró feladat a reflexió szempontjából:
Komplex, a szakmai fejlődés és a tanulási eredmények szempontjából összegző elemzés készítése,
melyben szerepet kap a szakmai felelősségvállalás értelmezése is. A reflexió dialektikus szintje (lásd
Taggart – Wilson, 2005).
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A blokkzáró értékelése:
A reflexiót a szeminárium vezetője az értékelés részeként szövegesen (írásban, vagy szóban) értékeli.
Az értékelés szempontjai megegyeznek a portfólió értékelésnél meghatározott szempontokkal. Az így
készült reflexió, vagy annak az oktatói értékelés alapján átdolgozott változata megegyezhet a szakzáró
portfólió záróreflexiójával, de a hallgató személyes döntése alapján új reflexiót is készíthet a szakzáró
portfólió számára.
A tantárgyblokk tanegységei és előfeltételei
kód

cím

TANOKözösségi gyakorlat
302
TANO- Korszerű tanári mesterség
314
– IKT
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TANO- A pedagógus szerep
115
pszichológiai nézőpontból
Tanári
TANOhatékonyságfejlesztő
216
tréning
TANOEsetmegbeszélés
319
TANO- Pedagógusként az iskola
320
világában
Az összefüggő egyéni
TANO- gyakorlatot kísérő
421
pedagógia-pszichológia
szeminárium

h.
ósz.

ajánlott
félév

jelleg

é.f.

kr

gy

min

1

szem

gyj

3

2

5-8

ea

koll

1

1

5

gy

min

1

2

6

szem

min

1

1

11-12

szem

gyj

2

2

11

szem

min

1

1

12

4–12

előfeltételek
TANO309
TANO-313 (Tanulás,
tanítás és adaptivitás
tantárgyblokk)
TANO106
TANO-313 (Tanulás,
tanítás és adaptivitás
tantárgyblokk)
TANO422
TANO422
TANO323

Horizontális szempontok a tantárgyblokkban:
● Egyéni bánásmód: a hallgató egyedi tapasztalatainak, hozott tudásának figyelembe vételében,
valamint a tanítási feladatok során a tanulók egyéni sajátosságaira fókuszálás (adaptív,
differenciált tanulásszervezés) formájában jelenik meg.
 Egyéni fejlődés támogatása: kiemelten jelenik meg a tantárgyblokkban mivel célja, hogy a
hallgatók által “hozott” élményeket, tapasztalatokat értelmezve tudatosítsa az egyéni fejlődési
utak felelős vállalását, és segítse az arra (is) építő tanulást. Erre konkrét feladathelyzetek
irányulnak (pl: egyéni fejlődési feladatokat határozzanak meg). Fontos alapelv, hogy elfogadjuk,
hogy a hallgatók különböző kompetenciastruktúrákkal, és ebből kiindulva eltérő fejlődési
szükségletekkel, kérdésekkel, igényekkel bírnak és ezeket minél komplexebben figyelembe is
vesszük a tanárrá válásuk támogatása során.
A záró értékelési/fejlődési portfólió
összeállításának és értékelésének támogatása is ezt a horizontális szempontot erősítő elem.
 Reflektivitás: a tantárgyblokk kurzusainak jellemző tanórai tevékenysége a reflektív beszélgetés,
valamint a tanulási feladatok szintjén is megjelennek a reflektivitást ösztönző és fejlesztő
módszerek. A hallgató önreflexiói mellett jelentős szerepet kapnak a társaktól és az oktatóktól
kapott visszajelzések, valamint a reflektivitás igen hangsúlyos portfólió írásakor, értékelésekor is.
 Tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: Ennek megértéséhez járul hozzá, hogy a
Pedagógusként az iskola világában című tanegység keretében és a Közösségi gyakorlaton
egyaránt konkrét megfigyeléseket végezhetnek a különböző terepeken a hallgatók. A
megfigyelésen kívül nagy hangsúlyt fektetünk az adatok gyűjtésének rendezett lehetőségeire,
elemzésére, egyfajta kutató tanári attitűd, szerep épülésére. Ezen kívül a kurzusok során
alkalmazott reflektív megbeszélések a hallgatók saját tapasztalataira, tényszerű megfigyeléseire,
ezek szempontok szerinti elemzésére alapoznak.
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LLL: a hallgató az elvégzett tevékenységek, feladatok során saját fejlődésének értelmezésével,
valamint a rendszeres, több szempontú és több résztvevőtől származó visszajelzések révén
elsajátítja az önreflexió képességét, amely nélkülözhetetlen eleme a hatékony tanulásnak. A
reflektív beszélgetések és az önreflexiós tevékenységek során a hallgatóban nem csak erősségei
tudatosulnak, hanem azt is végiggondolja, mely területeken érdemes továbbfejlesztenie
önmagát, így a tantárgyblokk kurzusai az élethosszig tartó tanulás igényének kialakulását is
szolgálják.

Javaslat a tantárgyblokkok elmélyítést és az egyéni tanulási utak támogatását szolgáló
lehetőségekre, különös tekintettel a szabadon választható kreditek felhasználására
A tantárgyblokk elmélyítéséhez egyrészt a saját pedagógiai szerep értelmezéséhez, differenciálásához
kötődő kurzusok kerülnek meghirdetésre. Ezen kurzusok keretében lehetőség nyílik különböző
módszerek (pl. a drámapedagógia, relaxációs technikák közül az autogén tréning) szakmai önismeretet
támogató működésének kipróbálására, illetve olyan témák feldolgozására, mint pl. a kezdő pedagógus
dilemmái, munkajogi kérdések, a pedagógus társadalmi megítélése, a tanár szerepe a
tehetséggondozásban vagy saját kreativitásának fejlesztése, módszertani praktikák, pedagógiai
helyzetek, pedagógiai megoldások, önismeretfejlesztés, reflektív technikák tanároknak, tanulóknak.
A tantárgyblokk elmélyítésének másik iránya a különböző partnerekkel, szereplőkkel történő
együttműködés értelmezése, fejlesztése pl. kapcsolatok a szülőkkel, civil szervezetekkel, szakértőkkel.
A blokk lehetőséget kíván nyújtani azoknak a hallgatóknak is, akik érdeklődnek a tanárság kérdéseinek
problémaközpontú, kutatási orientációjú megközelítése, esetlegesen az Országos Tudományos
Diákköri munka iránt, számukra támogató kurzust hirdetve.
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Tantárgy neve: TANO-214 Korszerű tanári mesterség – IKT

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 5-8. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak):
TANO-313 (Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk)
Szükséges előzetes tudás:
- óravázlat készítése
- oktatási módszerek, különös tekintettel a differenciálásra és a kooperációra
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
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A tanári mesterszakon tanuló hallgatók felkészítése a tanári pálya során használható web
2.0-ás eszközök és internetes szolgáltatások alkalmazására. A kurzus elsődleges célja,
hogy az IKT eszközök oktatásban való használatának didaktikai vonatkozásait
közelebbről megismerjék a hallgatók, és a megismert eszközöket képesek legyenek a
saját és mások tanulási folyamatainak támogatására használni.
A félév kontaktóráin a tanítási-tanulási folyamatot támogató online alkalmazásokat
mutatunk be, amelyek elsősorban az online tanulási környezet módszertani jellemzőinek
megismeréséhez járulnak hozzá. A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó feladatok kiemelt
célja a mindennapi tanítási gyakorlathoz való illeszkedés, és a tanári önreflexió
fejlesztése.
Az óra célja továbbá egy a kurzus témájához kapcsolódó tartalmon keresztül a saját
tanítási sajátosságok megismerése, a tanítási helyzet kipróbálása, elemzése
(mikortanítás).

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:












A web 2.0 alapjai. Elméleti és a gyakorlati felhasználás bemutatása oktatási
környezethez kapcsolódóan. Digitális generációk - információs társadalom hatásai: az
iskola és az oktatási folyamat résztvevőinek szerepváltozásai
A személyes tanulási környezet (PLE)
IKT alapú óratervezés. Mikrotanítás
Információmenedzsment és időgazdálkodás, RSS és blogolvasó használata a
tantárgyi tartalmakhoz
Számítógép alapú mérés és értékelés
Tartalomkezelő keretrendszerek. Az online tanulási környezet didaktikai jellemzői.
Online tartalommegosztás és tartalomszerkesztés a tanulási-tanítási folyamat
támogatására: Moodle
A Google - Miért használjuk a Google szolgáltatásait az oktatáshoz kapcsolódóan?
(Google dokumentumok) Google oldalak - weblapkészítés egyszerűen. Google űrlap
A fogalomtérkép. Online fogalomtérképek használata az oktatásban.
Online időszalagok az oktatásban.
Interaktív tábla, digitális tananyagok használata a szaktárgyi oktatás során (Smart
Notebook, Realika, Geogebra, Sunflower)
Online prezentációkészítés
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A Sulinet szolgáltatásai, online tudásbázisok, online források, online taneszközök és
tananyaggyűjtemények
Mikroblogok: Twitter/Tumblr. Tanárblogok és tantárgyi blogok
Kollaboratív tudásépítő rendszerek: Wiki-használat módszerei az órai és az otthoni
tanulásban és közösségi könyvjelzők

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek
Ismeret
3. Kompetencia
 Rendelkezik
az információszerzéshez,
az
információk
feldolgozásához,
értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai,
informatikai) felkészültséggel.
 Ismeri az adott szakterület társadalomban betöltött szerepét.
 Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és nem
nyomtatott információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális
tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket,
tanítási és tanulási stratégiákat.
7. Kompetencia
 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról,
szervezetekről.
Készség/képesség
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3. Kompetencia
 Képes az alkotó információ-kommunikációs technológia használatára.
 Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra képes.
2. Kompetencia
 Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi
oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.
4. Kompetencia
 Képes a szaktárgya tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális
tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét
céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az információ-kommunikációs
technológiára).
5. Kompetencia
 Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök,
digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására.
 Képes az egész életen át tartó tanulás képességrendszerének megalapozására,
technikáinak gyakoroltatására.
Attitűd
5. Kompetencia
 Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos pozitív attitűdök
kialakítására.
7. Kompetencia
 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi,
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
Tanulásszervezés:
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A kurzus hetente 2*45 perces egységekben jelenik meg a félév során. A kurzus jellemzően interaktív
tevékenységekkel, az egyéni, páros és csoportmunka, valamint az előadás és megbeszélés
módszerével segíti az elsajátítandó ismeretanyag feldolgozását és a kompetenciák fejlesztését.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
- Aktív részvétel az óráknak legalább 80 % -án (a HKR alapján).
-

Online teszt a félévhez kapcsolódó elméleti tananyagrészből. A sikeres teljesítéshez
legalább 61% szükséges.

-

Online tanulási környezet kialakítása: egy választott keretrendszerben tanulástámogató
felület és tananyag készítése saját tantárgyához kapcsolódó témában, melyek előzetesen
meghatározott kötelező elemeket tartalmaznak. (Pl. információmegosztásra,
információgyűjtésre, értékelésre, szolgáló modulok)

-

Mikrotanítás: A tematikában feltüntetett modern IKT-s eszközök, webkettes lehetőségek
közül válasszon egyet a félév elején! Az Ön által választott eszköz/alkalmazás segítségével
tartott órarészletet (legfeljebb 25 perc) óravázlatban rögzítse, és az oktatónak küldje meg a
mikrotanítás előtt legalább egy héttel, véleményezésre. A vázlathoz az eLearningben sablon
található. Igény szerint a mikrotanításokat videón rögzítjük, és a felvételt átadjuk a
tanárjelöltnek.

Értékelés szempontjai:
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-

jelenlét az órák legalább 80%-án (azaz legfeljebb 3 alkalommal lehet hiányozni)

-

2-4. részfeladatok minimum 61%-os megoldása

-

a foglalkozásterv minősége

-

az IKT funkcionális megjelenése a mikrotanítás során

-

a tervezett célok megvalósítása a mikrotanítás során

-

az értékelő beszélgetésben való részvétel aktivitása

-

a saját tanári képességek fejlődésének tudatos tervezése

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható.
Horizontális szempontok érvényesítése:
- egyéni bánásmód: a mikrotanításhoz kapcsolódó alapelvekben kiemelt jelentőséget kap a
differenciált óraszervezés
- egyéni fejlődés támogatása: a mikrotanítás témája, tanulásszervezése igazodik a hallgató
fejlődési céljaihoz, melyekre a tervezés során fókuszál a hallgató. A hallgató a digitális
tanulási környezet kialakítása során egyéni igényekhez igazodó feladatot kaphat.
- reflektivitás: a mikrotanítást és a digitális tanulási környezetet értékelő megbeszélés során
tudatosan törekszünk a reflektív elemzés és az önreflexió fejlesztésére, a csoporttársaktól
érkező visszajelzések hangsúlyozására.
- tanári képességek fejlesztése: A kurzus keretében – az infokommunikációs eszközök
tudatos, módszertani felhasználásával – fejlődik a tanárjelöltek kompetenciája az alábbi
területeken:
o A tanuló személyiségfejlesztése;
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-

-

o Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése;
o Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása;
o A pedagógiai folyamat tervezése;
o A tanulási folyamat szervezése és irányítása;
o Szakmai együttműködés és kommunikáció;
o Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
evidence based: A kurzus elméleti keretét az International Society for Technology in
Education (ISTE) tanári és tanulói kompetenciái, a digitális állampolgársághoz kapcsolódó
elméletek, valamint az UNESCO “IKT az oktatásban” irányelvei adják.
LLL: a feladatok értékelése során megfogalmazott tapasztalatok összekötése fejlődési
célokkal és feladatokkal

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:

Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér – Tóth Péter – Főző Attila László (szerk.) 2008. A
21. század iskolája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. [Online elérhetőség:
http://bit.ly/1dlhhac. Utolsó letöltés ideje: 2014. február 3.]
 Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita 2013.
Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 9789633121573.
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Ajánlott irodalom:
 Bányai Sándor – Szivák Judit (szerk.) 2012. MódszerLesen. Infokommunikációs
módszerek a tanításban. Budapest: Raabe Kiadó. ISSN 2061-5825
 Falus Iván (szerk.) 2003. Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN
9631952967.
 Hunyady Györgyné – Nádasi Mária 2000. Pedagógiai tervezés. Pécs: Comenius. ISBN
9630394383.
 Szivák Judit 2014. Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. Budapest: ELTE Eötvös
Kiadó
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Lévai Dóra, tanársegéd PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Lévai Dóra,
tanársegéd PhD., Hülber László, tanársegéd

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

Tantárgy neve: TANO-115 A pedagógus szerep pszichológiai
nézőpontból

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 1
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 5. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia előadás
Szükséges előzetes tudás:
 szociálpszichológiai ismeretek a csoportalakulás és csoportszerkezet, csoport működése
és társas befolyás témában,

az egészségmegőrzés általános szempontjai
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja
A pedagógus szerep fogalmának szociálpszichológiai megismerése, a szereppel együtt járó
helyzetek, elvárások, konfliktusok, lehetőségek feltárása, az összefüggések bemutatása,
értelmezése. Az iskola, mint szervezet megjelenítése, a különféle szervezetei kultúrák
áttekintése. A tanári mentálhigiéné legfontosabb kérdéseinek ismertetése, a kiégés
jelenségének és a megelőzés illetve az intervenció lehetőségeinek bemutatása.
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A fejlesztendő fő kompetenciaterületek
Ismeret
7. kompetencia
 Tájékozott a szülőkkel, kollégákkal, a szakmai munkáját segítő különféle
szakemberekkel és szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól
 Ismeri a pedagógus szerepre vonatkozó pszichológiai elméleteket, a szereppel
kapcsolatos különböző elvárásokat
Készségek/képességek
7. kompetencia
 Képes hiteles kommunikációra és együttműködésre a diákokkal, szülőkkel, az
iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal
 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását
 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat
keresni, felhasználni
Attitűdök
7. kompetencia
 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, megoldása
érdekében szakmai segítséget kérjen, illetve elfogadjon
 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív
módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének
folyamatos fejlesztésére
A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök


A tanári szerep fogalma, a szereptanulás, szerepkonfliktusok. Szerep és
személyiség.
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A tanár, mint vezető – a tekintély kérdései, „fegyelmezés”, ellenőrzés. A kontroll
kérdései a kistanár szerepben.
Az iskolai kommunikáció sajátosságai – a fizikai környezettől a személyközi
kommunikációig.
A tanár-diák interakció jelentősége és jellemzői. Hatékony és fejlesztő
kommunikáció.
Tipikus iskolai konfliktusok, és azok kezelése
Az iskola, mint szervezet jellemzői. Az iskolavezető vezetési stílusa
A pedagógus helye a szervezetben. A kezdő pedagógus szerepjellemzői és
beilleszkedése.
Az iskolapszichológus és más segítő szakemberek helye a szervezetben
A pedagógus mentálhigiénéje, a kiégés elkerülése.

Tanulásszervezés:
Alapvetően frontális előadás, de a hallgatók interaktív bekapcsolódásával – kérdezés,
vélemény - az előadásba.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
Szóbeli vagy írásbeli kollokvium
Értékelés szempontjai
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Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható
Horizontális szempontok érvényesítése:
 tanári képességek fejlesztése: Az előadás során a tanári szerephez kapcsolódó
alapvető szociálpszichológiai jelenségekről kap képet a hallgató, melyek a gyakorlati
tapasztalatokkal kiegészülve segítik a tanárrá válás folyamatát.
 tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: Az előadások tudományosan
elismert kutatási eredményeken alapulnak.
 egyéni bánásmód, egyéni fejlődés támogatása;
 reflektivitás
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
 N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest:
Osiris Kiadó. ISBN: 9789633896723.
 Serfőző Mónika 2005. „Az iskolák szervezeti kultúrája.” Iskolakultúra 10: 70–83.
Ajánlott irodalom:
 Sárosdi Anna 2002. „Fegyelemfegyelmezés nélkül – a fegyelmezés preventív
eszközei.” In: Mészáros A. (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 70–82. ISBN: 9634635581.
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil. egyetemi docens, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil.
egyetemi docens, PhD; Solymosi Katalin, mestertanár; Forrás-Biró Aletta, egyetemi tanársegéd.
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Tantárgy neve: TANO-216 Tanári hatékonyságfejlesztő tréning

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: tréning, 2 óra
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): 3 fokú minősítés
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 6. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-313 (Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk
Szükséges előzetes tudás:
saját tanulói tapasztalatok reflektív feldolgozása
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja
A különböző, alternatívan választható tréningek olyan készségek fejlesztését célozzák,
amelyek nem csupán általános hatékonyságfejlesztést szolgálnak, hanem az iskolai oktatási
és nevelési helyzetekben közvetlenül is felhasználhatóak.
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeretek:
7. Kompetencia
 A végzett tanár ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a
szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai
intézményekkel való együttműködés módjairól.
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Képességek
1. Kompetencia
 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.
2. Kompetencia
 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
 Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör
megteremtéséhez.
7. Kompetencia
 A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő
kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös
kialakítására, elfogadtatására.
 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát
fejleszteni.
Attitűdök:
1. Kompetencia
 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés
feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
2. Kompetencia
 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok
világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat.
Folyamatosan együttműködik a szülőkkel.
7. Kompetencia
 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra.
 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása
érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.
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8. Kompetencia
 Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve
azok képviselőivel kapcsolatban.
A tantárgy keretében feldolgozható témakörök
 A tanári pályán előforduló tipikus konfliktusok és nehéz helyzetek feldolgozása. A
hallgatók saját iskolai tapasztalatai alapján előforduló problémás helyzetek.
 Tanár szerep, tanár-diák kapcsolat.
 Diákok közti konfliktusok megértése és a konfliktusmegoldás segítése.
 Előítéletek és mérséklésük.
 Tanár-szülő kapcsolat.
 A diákok magánéleti és iskolai problémáinak felismerése, a segítő készségek
használata, a tanulók pszichés támogatása.
 A nem verbális kommunikáció jelzéseinek tudatosítása.
 A meghallgatás készsége, értő figyelem
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Tanulásszervezés:
A tréning 15 fős csoportokban folyik, biztosítva a diákoknak a tréningek közti választás
lehetőségét.
A tréning jellegétől, intenzitásától függően egy féléven át, tömbösített formában valósul meg, mely
lehetőséget ad a hallgatóknak a helyzetgyakorlatok, strukturális feladatok közben felmerülő
érzelmek, gondolatok megértésének, megélésének elmélyítésére.
A kurzus folyamán interaktív tevékenység folyik: egyéni, páros és csoportmunka,
helyzetgyakorlatok, szociodramatikus feldolgozás stb.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
 aktív részvétel az órákon, bekapcsolódás a feladatokba,

egyes
kurzusoknál
szakirodalom
feldolgozása,
tanórán
kívüli
tapasztalat/információgyűjtés
Értékelés módja: három fokozatú minősítés
Értékelés szempontjai.
 értékelés szempontjai az egyes tréningeknél változó lehet:
 órai jelenlét minősége
 pozitív hozzáállás a saját szakmai fejlődéshez
 a kutatómunka teljesítése, és a tanórán kívül szerzett tapasztalatok prezentációja
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható
Horizontális szempontok érvényesítése:
 egyéni bánásmód: a felbukkanó pedagógiai helyzetek elemzésének kiemelt szempontja
 egyéni fejlődés támogatása: egyéni fejlődési célok, feladatok azonosítása
 reflektivitás: a gyakorlat során felmerülő élethelyzetekben megjelenő érzelmek és
gondolatok reflektív elemzése
 tanári képességek fejlesztése: empátia, érzékenység fejlesztése
 a diák több szempontú megismerése
 LLL: a nehézségek, a továbbiakban fejlesztendő kompetenciák azonosítása, fejlődési
célok, feladatok meghatározása
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a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
A tréning jellegét figyelembe véve nem javaslunk kötelező irodalmat.
Ajánlott irodalom:
 Bagdy Emőke – Telkes József (szerk.) 1999. Személyiségfejlesztő módszerek az
iskolában. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631826260.
 Czachesz Erzsébet (szerk.) 1998. Multikulturális nevelés. Szeged: Mozaik Oktatási
Stúdió. ISBN: 9636972265.
 Csóti Marianna 2006. A gyermek társas készségeinek fejlesztése; Kapcsolatok,
kommunikáció, önbecsülés. Budapest: Pro Die Kiadó. ISBN: 9638691441.
 Diósi Ágnes 2002. Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal. Budapest: Pont
Kiadó. ISBN 9639312592.
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Jármi Éva, adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), (név, beosztás, tud. fokozat): Jármi Éva, adjunktus,
PhD; Forrás-Bíró Aletta, tanársegéd; N. Kollár Katalin, habil. egyetemi docens, PhD; Schildné
Pulay Klára, mestertanár; Solymosi Katalin, mestertanár; Somogyi Mónika tanársegéd.
Tantárgy neve: TANO-319 Esetmegbeszélés

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 1
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb1): minősítés
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 9. vagy 10.; 10. vagy 11.; ill. 11.
vagy 12. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-422
Szükséges előzetes tudás:
 az előző tantárgyblokkok - személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok, társadalmi és
társas viszonyok, tanulás – tanítás és fejlődés támogatása – által közvetített
kompetenciaelemek
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja
Pedagógiai helyzetek pszichológiai szempontú feldolgozása. A hallgatók által hozott konkrét,
a tanítási gyakorlatuk során aktuálisan megélt, számukra nehézséget okozó helyzetek több
szempontú elemzése és a csoport által „felkínált”, alternatív megoldási módok kidolgozása,
kiválasztása. A hallgató által választott megoldási mód megbeszélése révén a reflektív
gondolkodás fejlesztése. A korábban tanult pszichológiai ismeretek gyakorlatba ágyazása.
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek
Ismeret
2.kompetencia
 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró
módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket
5. kompetencia
1

pl. évközi beszámoló
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Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási
motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
7. kompetencia
 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel,
szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
Készségek/képességek
1. kompetencia
 Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges
bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra
differenciált bánásmódot nyújtani.
2. kompetencia
 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
6. kompetencia
 Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését
támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a
differenciálás, individualizálás szempontjait.
7. kompetencia
 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására,
elfogadtatására. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére,
elemzésére, értékelésére.
Attitűdök
1. kompetencia
 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés
feltételeit biztosítani minden tanuló számára.
2. kompetencia
 Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét
magáévá tenni.
5. kompetencia
 Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a
tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.
 Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat
hatékonyságának érdekében.
7. kompetencia
 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek,
problémák feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és
elfogadjon.
A tantárgy keretében feldolgozható témakörök
Az egyes, feldolgozásra kerülő témákat a hallgatókat leginkább feszítő, megoldásra váró esetek
közül választjuk ki:
 a tanári szerep és az adott személyiség kongruenciájának kérdései
 a tanulók viselkedési problémáinak tüneti illetve oki „kezelése”
 a „fegyelmezés” kérdésköre
 tanári autonómia és az elvárásoknak való megfelelés
 a tanulók motiválását, aktivitását elősegítő módszerek
 sajátos nevelési igényű gyerekekkel való bánásmód konkrét kérdései
 a fejlesztő értékelés konkrét megvalósítása
 az agresszív megnyilvánulások okainak feltárása, kezelése
 tanórán kívüli kapcsolattartás a diákokkal
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együttműködés kollégákkal, szülőkkel, más szakemberekkel
kompetenciahatárok kérdése
asszertivitás megvalósításának kérdései
diszkrimináció, bullying, cyberbullying

Tanulásszervezés:
A kurzus kiscsoportos (max. 15 fős) csoportokban, jellemzően 4-5 órás egységekben tömbösítve,
olyan idősávokban valósul meg, ami lehetővé teszi az összefüggő iskolai gyakorlat zavartalan
teljesítését: első óra a gyakorlat megkezdése után, az órák a félév során elosztva.
Az órákon kiscsoportos problémaelemzés és alternatív probléma-megoldási módok kidolgozása
folyik. A kurzus az esetelemzés sajátos, csoportos módszerével segíti a nehézséget okozó
helyzetek feldolgozását. Emellett előfordul párokban történő munka és szimulációs gyakorlat is
kiscsoportban vagy akvárium helyzetben.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
 aktív részvétel az órákon
Értékelés módja: három fokozatú értékelés
Értékelés szempontjai: órai jelenlét
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható
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Horizontális szempontok érvényesítése:
 Egyéni bánásmód: a felmerülő pedagógiai helyzetek elemzésének kiemelt szempontja
 Egyéni fejlődés támogatása: egyéni fejlődési célok, feladatok azonosítása
 Reflektivitás: kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen problémás helyzet lényeges
elemeinek tudatosítása, az alternatívák kidolgozása, kiválasztása, és gyakorlati
megvalósítása után a visszajelzésnek is fontos szerepe lesz az adott hallgató és az
egész csoport számára.
 LLL: a nehézségek, a továbbiakban fejlesztendő kompetenciák azonosítása, fejlődési
célok, feladatok meghatározása
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Ajánlott irodalom:
 Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kiadó ISBN:
9789639228627
 Gordon, Thomas (2010): Tanári hatékonyság fejlesztése. Gordon Kiadó
Magyarország Kft., Budapest. ISBN 9789639766037
 Tringer László (2007): Gyógyító beszélgetés. Medicina, Budapest. ISBN: 963 242 935
4
 Vekerdy Tamás (2010): Kamaszkor körül. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN 9633463394
 Vekerdy Tamás (2001): Honnan? Hová? Holnap Kiadó, Budapest ISBN: 963346420x
Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin PhD. habil. egyetemi docens
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil.
egyetemi docens, PhD; Forrás-Bíró Aletta, tanársegéd; Schildné Pulay Klára, mestertanár.
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Tantárgy neve: TANO-320 Pedagógusként az iskola világában

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 2
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 9. 10. ill. 11. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-422
Szükséges előzetes tudás:
Az iskolai folyamatok társas kontextusban történő értelmezése.
A pedagógus szerep fogalmának szociálpszichológiai ismerete, a szereppel együtt járó helyzetek,
elvárások, konfliktusok bemutatására, értelmezésére való képesség. Az iskola, mint szervezet
fogalmának, valamint a különféle szervezetei kultúrák ismerete.
A tanári kompetenciákban való tájékozottság.
A reflektivitás alapvető módszereinek alkalmazása.
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja
 A tantárgy célja, hogy elősegítse a saját pedagógusidentitás formálódását, tudatosítását és
segítse a tudatosabb iskolai tapasztalatszerzés tervezését, megvalósítását, értelmezését,
értékelését, támogassa a tapasztalatok alapján a saját pedagógiai szerep reflektálását.
 A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgató elmélyítse, gazdagítsa, gyakorlati tapasztalataihoz
kötődően saját tevékenységére nézve értelmezze az iskolák belső világával, szervezeti
kultúrájával kapcsolatos tudását, kompetenciáit; fejlessze a pedagógiai jelenségek problémaérzékeny megközelítését.
 Ismerje meg a pedagógiai munkáját segítő szakemberekkel és a szülőkkel való
kommunikáció lehetőségeit, folyamatait és az együttműködés formáit.
 Fontos cél, hogy konkrét támogatást nyújtson az egyéni összefüggő gyakorlathoz
kapcsolódó személyes, szakmai tevékenység strukturált átgondolásában, megtervezésében
és reflektálásában.
 Mindezek alapján a hallgató váljon képessé pedagógiai helyzetek komplex elemzésén
alapuló döntések körvonalazására, kommunikálására, s szervezeti környezetben történő
értelmezésére.
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A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök
 Pályaszocializáció, szakmai felelősségvállalás, folyamatos szakmai fejlődés. Egyéni fejlődési
terv.
 A pedagógusszerep, szerepváltozatok. Kezdő pedagógus, szakértő pedagógus. Az
innovatív, kutató tanár.
 A pedagógus szakma. Professzionalizációs folyamatok a modern társadalomban, a
pedagógus professzió kialakulása. A pálya társadalmi megítélése, presztízse.
 Az iskolák belső világa. Értelmezések, a megismerés lehetőségei.
 Az iskola mint szervezet - tanuló szervezet - szakmai közösségek. A tanulók részvételére
építő iskola.
 Emberi tényezők, működési és döntési folyamatok, változásmenedzsment.
 A pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei (szülők, segítő szakmák és szervezetek).
Kommunikáció az iskolában.

2

pl. évközi beszámoló
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A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek
Ismeret
7. kompetencia
 Tájékozott a szülőkkel és pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai
intézmények-kel, civil kezdeményezésekkel való együttműködés módjairól.
 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai
elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.
 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a
továbbképzés lehetőségeiről, lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati
módszereiről.
 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról,
szervezetekről.
Készség/képesség
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7. kompetencia
 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.
 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és
iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
8 kompetencia
 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban.
Attitűd
7. kompetencia
 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.
 Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.
 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
Tanulásszervezés:
A tárgy az egyéni és páros munkaformák alkalmazása mellett a kiscsoportos munkaformákban
lehetőséget kínál a szakmai együttműködés kipróbálására (szimuláció). A szeminárium jellemzően ezt
az együttműködést támogató és ennek kereteit jelentő módszereket alkalmazza: vita, megbeszélés,
esetmegbeszélés, tréninggyakorlat. A gyakorlatok az iskolában (az összefüggő egyéni gyakorlaton)
elvégzett feladok feldolgozására, csoportos értelmezésére fókuszálnak.
A folyamatos támogatás érdekében heti vagy kétheti bontásban ajánljuk a tárgy szervezését.
A tanegység továbbá nyitott az esetleg bekapcsolódásra kész mentor számára is.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:


Kettő, a szervezet témájához kötődő kisebb feladat elvégzése. A feladatok kiválasztását
feladatbank segíti.
A két feladat közül az egyik egy megismerésre irányuló vizsgálat. Az eredmények csoport előtti
bemutatása poszteren, az összegzése pedig 2-3 oldalas elemző esszében történik.
A másik feladat egy pedagógiai problémahelyzethez kötődő szakmai terv (2-3 oldal) készítése és
ennek kiscsoportos előkészítő megbeszélése.
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Az egyéni összefüggő gyakorlat első félévét elindító személyes fejlődési célok megfogalmazása és
a második félévét előkészítő fejlődési terv készítése.

Az értékelés szempontjai:
A szervezet témájához kapcsolódó feladatoknál:





A vizsgálatok, elemzések szakszerűsége, a szervezeti, valamint ahol szükséges, ott a vonatkozó
jogi, etikai szempontok megjelenítése.
A feladathoz kötődő terv rendszerezettsége.
Az eredmények értelmezésének, és reflektálásának mélysége.
A szaknyelv használata.

A személyes fejlődési célok és a fejlődési terv esetében:



A kompetenciák strukturált és értelmező alkalmazása saját szakmai fejlődésére vonatkoztatva
Koherencia a fejlődési célok és a fejlődési terv között

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható
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Horizontális szempontok érvényesítése:
A fejlődési terv az egyéni diagnózisra épülésével elősegíti a tényekre, adatokra alapozott pedagógiai
tevékenység megvalósulását. A szervezeti kutatómunka és elemzés szintén megfelel az evidencebased kritériumainak.
Egyéni fejlődés támogatása: a különböző fejlődési tervek megismerése láthatóvá teszi a szemináriumi
csoporton belül az eltérő tanulási utak lehetőségét és szerepét a személyes fejlődésben.
Reflektivitás: a feladatokat előzetes átgondolás, tervezés alapozza meg, majd folyamatos szempontok
szerinti áttekintés kíséri.
Tanári képességek fejlődése: a tervezés, az elemzés képességei.
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
Kötelező irodalom:
 M. Nádasi Mária (szerk) (2006): A gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. kötete: Az iskolák belső
világa.
ELTE
PPK.
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat%E1sra/pdf/Az%20is
kol%E1k%20bels%F5%20vil%E1ga.pdf, ISBN 963 970 464 4
 Lipton, M. – Oakes, J. (2008): A tanítással változó világ, 2. kötet: Az iskola: az intézménytől
a
tanulóig
(9.
fejezet),
Budapest,
Educatio
URL:
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19448. ISBN 978-963-9795-06-8
 Sági Matild – Varga Júlia (2011): Pedagógusok. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010.
OFI, Budapest. 295-324., ISSN 1219-8692
 Török Balázs – Szekszárdi Júlia – Mayer József (2011): Az iskolák belső világa. In: Jelentés
a magyar közoktatásról 2010. OFI, Budapest. 273 – 294., ISSN 1219-8692
Ajánlott irodalom:

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”







Good, Th. L. – Brophy, J. E. (2008): Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet (4. fejezet), Budapest,
Educatio URL: http://www.sulinovaadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19452 Utolsó letöltés:
2013. március 10. ISBN 978-963-9795-10-5
Hopkins, David (2011): Minden iskola kiváló. OFI, Budapest, ISBN 978 963 682 677 2
Lannert Judit (2006): Az iskola eredményességi vizsgálatok nemzetközi tapasztalatai. In:
Lannert J.- Nagy M.: Eredményes iskola. Adatok és esetek. OKI, Budapest, 17-42. ISBN:
9636825890
McKinsey & Company (2007): Mi a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének
hátterében. http://www.obudamatek.hu/McKinsey.pdf
Teacher Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (OECD, Paris,
2005).
A
vizsgálat
saját
honlapjának
címe:
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263231_34991988_1_1_1_1,00.html
.
A
magyar
nyelvű
változat:
http://www.okm.gov.hu/letolt/nemzet/oecd_teachers_matter_061116.pdf. A magyar nyelvű
összefoglaló: http://www.oecd.org/dataoecd/39/21/34991138.pdf

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Rapos Nóra, adjunktus, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
Bodonyi Edit, egyetemi docens, PhD.; Seresné Busi Etelka, adjunktus, PhD.; Lénárd Sándor, habil.
egyetemi docens, PhD.; Rajnai Judit, adjunktus, PhD.; Rapos Nóra, adjunktus, PhD.; Tókos Katalin,
adjunktus, PhD.; Mészáros György, adjunktus, PhD; Szivák Judit, habil. egyetemi docens, PhD; Vincze
Beatrix, adjunktus, PhD.
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Tantárgy neve: TANO-421 Az összefüggő egyéni gyakorlatot
kísérő pedagógiai – pszichológia szeminárium

Kreditszáma: 1

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 1
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): minősítés
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 10, 11, ill. 12. félév
előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-323
Szükséges előzetes tudás:
Ismeri a tanári kompetenciákat; a fejlődési portfólió készítésének szemléleti hátterét és a
dokumentumok rendezésének, strukturálásának technikáit.
Képes a reflektív módszerek alkalmazására.
Elfogadja a folyamatos szakmai fejlődés fontosságát és érti a reflektív gondolkodás szakmai fejlődést
megalapozó és támogató szerepét.
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A tantárgy célja:
 A kurzus célja az összefüggő egyéni gyakorlaton lévő hallgatók pedagógiai támogatása, a
saját pedagógusidentitás formálódásának segítése, a tudatosabb iskolai tapasztalatszerzés
támogatása és a tapasztalatok alapján a saját pedagógus szerep definiálása és ennek a
folyamatnak a segítése.
 A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgató elmélyítse, gazdagítsa, gyakorlati tapasztalataihoz
kötődően saját tevékenységére nézve értelmezze az iskolák belső világával, szervezeti
kultúrájával kapcsolatos tudását, kompetenciáit; fejlessze a pedagógiai jelenségek probléma-

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”







74

érzékeny megközelítését. Ismerje meg a pedagógiai munkáját segítő szakemberekkel és a
szülőkkel való kommunikáció lehetőségeit, folyamatait és az együttműködés formáit.
Konkrét támogatást nyújt az összefüggő egyéni gyakorlathoz kapcsolódó aktuálisan megélt,
számukra nehézséget okozó helyzetek több szempontú elemzésében és a csoport által
„felkínált”, alternatív megoldási módok kidolgozásában, valamint a személyes, szakmai
tevékenység strukturált átgondolásában, megtervezésében és reflektálásában. A tantárgy
olyan elemző megbeszéléseket kínál, melyek támogatják pedagógiai munkáját, nevelési
feladatokra való felkészülését, a tanítás (természetesen tanulással összefüggésben
értelmezett és komplex, nevelési keretben vizsgált) problémáinak feldolgozását és a teljes
folyamat reflektív önértékelését.
Cél, hogy a hallgató a képzés végén a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység
segítségével tudatosítsa saját pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő
munkájáról. Fontos, hogy ráirányítsa a hallgató figyelmét a képzés elején feltárt nézeteinek
gazdagodására, alakulására, és hogy ezek reflektálása mellett a hallgató képes legyen
megfogalmazni a pedagógiai munka során megtapasztalt erősségeit és a pedagógusi
munkában való fejlődési lehetőségeket, irányokat, célokat.
A kurzus célja továbbá, hogy támogassa a hallgatókat a portfólió elkészítésének
folyamatában, és hogy fejlessze önértékelésüket saját pedagógiai nézeteiknek és
tevékenységeiknek reflektív elemzése által.

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök:
 A tanári kompetenciák terén végbement fejlődés értékelése az összefüggő gyakorlat
tevékenységeiben.
 Fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása a kompetenciákkal kapcsolatban;
egyéni fejlődési terv.
 A pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei (szülők, segítő szakmák és szervezetek).
Kommunikáció az iskolában.
 A hallgatókat leginkább feszítő, megoldásra váró esetek elemzése. Gyakran hozott témák: a
tanári szerep és az adott személyiség kongruenciájának kérdései, a tanulók viselkedési
problémáinak tüneti illetve oki „kezelése”, a „fegyelmezés” kérdésköre, a tanulók motiválását,
aktivitását elősegítő módszerek, sajátos nevelési igényű gyerekekkel való bánásmód,
diszkrimináció, bullying, cyberbullying stb.
 Az iskolák belső világa. Értelmezések, a megismerés lehetőségei.
 Az iskola mint szervezet - tanuló szervezet - szakmai közösségek. A tanulók részvételére
építő iskola.
 Képzést záró fejlődés/értékelési portfólió összeállítása (differenciáltan).
A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek:
Ismeret:
1. kompetencia
 Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a
perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a
magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az
egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. Alapvető
ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció
felismerésének és fejlesztésének módszereiről.
2. kompetencia
 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket,
a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket
7. kompetencia
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Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai
intézményekkel való együttműködés módjairól.
Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai
elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.
Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a
továbbképzés lehetőségeiről, lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati
módszereiről.
Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról,
szervezetekről.

Készség/képesség
1. kompetencia
 Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség
fejlesztésének lehetőségeiről. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos
nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a
tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni,
oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani.
2. kompetencia
 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.
6. kompetencia
 Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését
támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a
differenciálás, individualizálás szempontjait.
7. kompetencia
 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.
 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.
 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.
 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és
iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.
 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni,
felhasználni.
 Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e
területek kutatási, fejlesztési eredményeit.
8. kompetencia
 A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális
kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására.
 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban.
Attitűd
1. kompetencia
 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.
 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit
biztosítani minden tanuló számára.
2. kompetencia
 Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá
tenni.
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Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Folyamatosan
együttműködik a szülőkkel.
3. kompetencia
 Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és
alkotási vágyának, önművelési igényeinek a felébresztésére és fenntartására.
5. kompetencia
 Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók
sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.
 Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat
hatékonyságának érdekében.
7. kompetencia
 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.
 A tanárjelölt törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására.
 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.
 Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.
 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi,
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.
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Tanulásszervezés:
A kurzus jellemzően interaktív tevékenységekkel, a páros és csoportmunka, valamint a megbeszélés
és az esetelemzés módszerével segíti a hallgatói problémák feldolgozását. Folyamatosan szükség van
a hallgató egyéni, önálló elemzésére, elmélyülésére építő munkára, tervek készítésére, reflexiókra.
A kurzus megszervezése tömbösített formában történik. A portfólió összeállítása kapcsán szükség
esetén egyéni konzultáció biztosítására kerülhet sor.
A kurzus nyitott a mentorok bekapcsolódására.
Követelmények és az értékelés módja, szempontjai:
 A hallgató aktív részvétele a foglalkozásokon, interaktív bekapcsolódás a szemináriumi
munkába, érdemi hozzájárulás annak sikeréhez.
 Egy, az összefüggő gyakorlaton végzett, tanórán kívüli tevékenységhez kötődő - már a szakmai
gyakorlatra elkészített – programterv és megvalósulásának szakmai elemzése (2-3 oldal).
 A
portfólió
dokumentumai
alapján
összegző
reflektív
elemzés
készítése:
- a tanári felkészülés egészéről;
- a pedagógus szerep előzetesen elképzelt és megélt alakulásáról;
- a pedagógiai helyzetek szereplőivel való együttműködés és kommunikáció
tapasztalatairól (különös tekintettel a szervezeti keretben való
értelmezésre);
- és a kompetenciák fejlődéséről.
Értékelés szempontjai:
Megegyeznek a portfólió értékelés szempontjaival.
Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv:
 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól.
 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól.
 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók.
 Teljes felmentés adható
Horizontális szempontok érvényesítése:
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Egyéni fejlődés támogatása: a kurzus a hallgatók összefüggő gyakorlatán szerzett tapasztalatainak,
élményeinek folyamatos reflektálására és az abból való további fejlődésre épít
Reflektivitás: a tanítási- tanulási helyzetek, a különböző pedagógiai szituációk, a pedagógusi szerep
megvalósításának több szempont szerinti átgondolása, elemzése, reflektálása áll a tanításkísérő
szeminárium középpontjában
Tanári képességek fejlesztése: a kommunikációs képességek, a problémamegoldáshoz kapcsolódó
tanári képességek
Tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: konkrét, megtapasztalt és szempontokkal
támogatott helyzetek elemzésére épít a szeminárium
a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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