PEDAGÓGIA RÉSZKÉPZÉS
AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

MI A PEDAGÓGIA RÉSZKÉPZÉS?
A pedagógia részképzés egy két féléves, 50 kredites képzési program, amely a
neveléstudományokba nyújt bevezetést azért, hogy előkészítse a mesterszinten a következő
képzésekre való jelentkezést:
• neveléstudományi mesterszak,
• pedagógia tanári mesterszak (második tanári mesterszakként).

MILYEN TERÜLETEKET FED LE A PEDAGÓGIA RÉSZKÉPZÉS?
A tanulmányok a tanulás és a tanítás összefüggéseibe vezetnek be, az ezekkel kapcsolatos
személyes és társadalmi folyamatok, jelenségek működését ismertetik meg. A képzési
program kurzusai egyrészt feltárják, mi rejlik e két, létfontosságú, mindenki által gyakorolt
emberi tevékenység hétköznapi tapasztalatai mögött. Másrészt bemutatják, hogyan
befolyásolja és befolyásolhatja ezek működését, hatékonyságát a szervezett keretek közötti
megvalósulásuk, vagyis rálátást kínálnak a társadalom egyik nagyon fontos intézményének,
az oktatási rendszernek a működésére.

KI VEHETI FEL A PEDAGÓGIA RÉSZKÉPZÉST?
A pedagógia részképzés azok előtt áll nyitva, akik valamilyen felsőfokú (BA, MA, BSc, MSc
főiskolai, egyetemi) diplomának már birtokában vannak, amely azonban nem felel meg a
neveléstudományi mesterszak vagy a pedagógia mint második tanári mesterszak felvételi
bemeneti követelményeinek. Ez a képzés csak költségtérítéses formában működik, állami
finanszírozású formában nem.

MILYEN TARTALMAKAT FED A PEDAGÓGIA RÉSZKÉPZÉS?
A táblázat a 2009/10-es tanévtől tervezett változtatásokkal mutatja a feldolgozott tartalmakat:
Tantárgyelem

Félév/óra
1
2
1

Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe
Bevezetés az egész életen át tartó tanulás problémáiba

1

A társadalomtudományi kutatások matematikai alapjai

1

Bevezetés a pedagógiai gondolkodás és az iskola történetébe
Az iskolatörténet forrásai
A személyiségfejlesztés elméleti alapjai
A nevelés eszközei és módszerei
Önismeret és pedagógia
A tanítás és tanulás elméleti alapjai
Pedagógiai értékelés
Bevezetés a pszichológiába
Pedagógiai pszichológia 1.
Nevelés- és oktatásszociológia
Oktatásgazdaságtan
Oktatási rendszer, oktatásirányítás 1.

2
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2
1
1
2
2
2
2
2
1
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Oktatási rendszer, oktatásirányítás 2.
Intézményértékelés és szervezetfejlesztés 1.

1
1

Valószínűségszámítási és statisztikai alapok
Pedagógiai kutatásmódszertan
Gyermek- és ifjúságvédelem
Gyermekintézmények világa

2
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1
1

