PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK
AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI
A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3
vagy 2 félév. 5 féléves képzésben vesznek részt az első tanári képesítésüket szerzők. Azok,
akik valamilyen megfelelő pedagógusdiplomával már rendelkeznek, 2-3 féléves képzésben
(lényegében tanártovábbképzésben) vesznek részt. A szak nappali vagy levelező, valamint
államilag finanszírozott vagy költségtérítéses formában végezhető el. A választott képzést
(nappali/levelező; államilag finanszírozott/költségtérítéses) a felvételi jelentkezéskor meg kell
jelölni (és ugyanabban az intézményben, ugyanarra a szakra több képzési formában is lehet
jelentkezni).
A nappali és a levelező képzések tanulmányi kötelezettsége adott és egyforma
kreditmennyiséggel jellemezhető. (A kredit a Felsőoktatási törvény által is definiált, a
felsőoktatásban világszerte használt mértékegység; 1 kredit = 30 diák munkaóra.) A két
képzés között a kontaktórák (vagyis tantermi órák) számában van különbség, a tananyagban
és a követelményekben nincs. Ez azt jelenti, hogy a levelező képzésben nagyobb szerepe van
a diákok önálló munkavégzésének és felkészülésének. A nappalisok órái a munkanapok során
elosztva, a levelezőké nagyjából kéthetente, péntek-szombati napokon tömbösítve szerepelnek
az órarendjükben.
A bolognai jellegű tanárképzés utolsó féléve egy ún. összefüggő közoktatási gyakorlat
30 (vagy 20) kredit értékben. Ennek a kötelező, lényegében szakmai gyakorlatnak az idejére –
amit javarészt egy közoktatási intézményben kell eltölteni – a levelező képzésben lévőknek is
szabaddá kell tenniük magukat.
A költségtérítéses (nappali vagy levelező) képzés díját mindig az aktuális Felvételi
tájékoztató közli (http://www.felvi.hu).

A KÉPZÉS CÉLJA
A képzés legfőbb célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben
pedagógiai tárgyak oktatására, pedagógiai kutatásra, tervezési és fejlesztési feladatokra
felkészült szakemberek képzése.
Mindemellett a legtehetségesebb hallgatók, a kutatói pálya iránt érdeklődők a képzés
elvégzése után neveléstudományi doktori képzésekre jelentkezhetnek. Az SZTE
Neveléstudományi Doktori Iskolája (http://www.edu.u-szeged.hu/nt/) számos egyedi
lehetőséget kínál a tudományos életbe való bekapcsolódásra.

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN
MEGSZERZETT TUDÁS?
Iskolai oktatás, képzés és nevelés
Napjainkban egyre több középiskolában tanítanak fakultatív jelleggel pedagógiát,
növekszik a pedagógia szakos középiskolai tanárokkal szemben támasztott igény. A
pedagógia szakos tanárok a pedagógiának mint társadalomtudománynak a tanításán túl – az
elmélyültebb pszichológiai, szociológiai, filozófiai, neveléstörténeti tudásukat hasznosítva –
segíthetik az Ember és társadalom műveltségi terület tanítását. Az iskolákban jelentkező
nevelési problémák szakszerű megoldása is egyre gyakrabban igényli alaposabb pedagógiai,
pszichológiai képzettséggel rendelkező pedagógiai szakemberek közreműködését.

Speciális iskolai feladatok ellátása
Az iskolákban egyre több olyan oktatáson kívüli feladat van, amelynek megoldása
speciális pedagógiai felkészültséget igényel. Ilyen például az iskola pedagógiai programjának
elkészítése, a helyi tantervek készítése, az értékelés és a vizsgáztatás megszervezése, iskolai
minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, regionális vagy országos felmérésekben való
részvétel.

Nem iskolai feladatok ellátása
A pedagógiai képzettség szintén jól hasznosítható a közoktatás irányításában,
működtetésében. Az önkormányzatok oktatási irodái, a városi és a regionális pedagógiai
szolgáltató központok, a megyei pedagógiai intézetetek szívesen alkalmaznak tanári
képesítésű munkatársakat.
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Az érvényes felvételi feltételeit (kritérium-ismeretkörök és kreditértékek) a szak
akkreditációs anyagából emeltük át (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet –
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500289.KOR – 12. §-a, illetve a 15/2006.
(IV. 3.) OM rendeletet – http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM –
módosító 14/2006. (XII. 13.) OKM-rendelet alapján).
Alapképzési szak
Feltétel
andragógia
Nincs
filozófia szakirány Nincs
(szabad bölcsészet)
gyógypedagógus
„A második tanári szakképzettség esetén feltételekkel elfogadható a
tanító és a gyógypedagógus alapképzési szak. A feltételeket mint
kritérium-ismeretköröket az 50 kredites Pedagógia specializáció alapvető
témakörei adják (zárójelben a kreditérték): Iskolán kívüli nevelés (3);
Neveléselmélet, nevelésfilozófia (6); Oktatáselmélet (6); összehasonlító
neveléstudomány (6); Pedagógiai kutatásmódszertan (4).”
pedagógia
Nincs
pszichológia
Nincs
szociálpedagógia
Nincs
tanító
„A második tanári szakképzettség esetén feltételekkel elfogadható a
tanító és a gyógypedagógus alapképzési szak. A feltételeket mint
kritérium-ismeretköröket az 50 kredites Pedagógia specializáció alapvető
témakörei adják (zárójelben a kreditérték): Iskolán kívüli nevelés (3);
Neveléselmélet, nevelésfilozófia (6); Oktatáselmélet (6); összehasonlító
neveléstudomány (6); Pedagógiai kutatásmódszertan (4).”
Az elismerhető krediteket az elfogadott alapszakon szerzett kreditek alapjául szolgáló
és a kritériumként megadott ismeretanyagot összevetve a felsőoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága bírálja el. A feltételek teljesüléséről a jelentkezés előtt előzetes kreditvizsgálat
kérhető a megelőző tanulmányok dokumentumai (diploma, index/diplomamelléklet és
kurzusleírások) alapján: felvinfo@arts.u-szeged.hu.

Milyen feltételek mellett nem érvényes a felvételi?
Mint minden mesterképzés esetében, a felvétel előfeltétele a megfelelő területen
végzett korábbi tanulmányokat igazoló diploma. A megfelelő területeket az előző pontban
közölt táblázat tartalmazza. A diploma lehet bolognai rendszerű BA szintű, de a nem bolognai
rendszerben szerzett főiskolai (egyetemi) diploma. Az tehát, aki nem a fenti területeken
folytatott felsőfokú tanulmányokat, nem vehető föl a pedagógiatanár mesterszakra. Az sem
vehető föl, aki folytatott ugyan ilyen tanulmányokat, de nem zárta le azokat érvényes
diplomával. (Tehát aki nem védte meg a szakdolgozatát, vagy nem teljesítette a nyelvvizsgakövetelményeket és ezért abszolutóriuma vagy záróvizsgája van csak, nem vehető föl
mesterképzésbe, pedagógiatanári mesterszakra sem.)

Mit tegyen az, akinek az előtanulmányai ezt nem teszik lehetővé, de mégis
szeretné pedagógiatanári mesterszakon képezni magát?
Annak a számára, aki a pedagógiatanári szakképesítést második tanári mesterszakként
szeretné/tudja fölvenni, áthidaló megoldást jelenthet az ún. pedagógia részképzés. (Ez
azoknak lehetséges, akik rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek révén egy másik tanári
szakképesítésre első tanári mesterszakként tudnak jelentkezni. Pl. ha valaki fizika-kémia
szakon főiskolán szerzett általános iskolai tanári képesítést, és most fizika-pedagógia szakos
tanárrá képezné magát, fizikából rendelkezik megfelelő szakirányú előtanulmányokkal, de
pedagógiából meg kell azokat szereznie). Ennek a részképzésnek a keretében két félév alatt
elvégezhető az az 50 kreditnyi előtanulmány, amellyel már be lehet lépni a pedagógiatanári
mesterszakra második tanári mesterszakként. Tartalmában ez a képzés megegyezik a BA
szinten kínált pedagógia minorral.

A FELVÉTELI VIZSGA
Hogyan történik a felvételi vizsga?
•

•

•

A felvételi eljárásnak országosan meghatározott szabályai vannak. Erről a
http://www.felvi.hu honlapon található információ. A továbbiakban a vizsgának csak
az SZTE BTK NI hatáskörébe tartozó részét ismertetjük: ez a szóbeli vizsga. (A teljes
pontszám kiszámítását stb. nem, mert az nem az NI hatásköre.)
A felvételi vizsga a pedagógiatanári és a neveléstudományi mesterszakra jelentkezők
számára azonos. A jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70
pontot kaphatnak.
A szóbeli vizsgán körülbelül 15-20 perces előadást (prezentációt) kell tartani a
felvételi bizottság előtt. Ennek során be kell mutatni egy, a korábbi tanulmányok
alapján a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakört három, a felvételiző által
kiválasztott szakirodalmi forrás alapján. Az előadás során válaszolni is kell a felvételi
bizottság helyben föltett, az előadással kapcsolatos kérdéseire.

Mi alapján értékelik a szóbeli felvételi vizsgát?
•
•
•
•
•

A szóbeli vizsga értékelésének legfőbb szempontjai:
a téma relevanciája (a témaválasztás indoklása)
a kiválasztott források minősége
a bemutatás problémaközpontúsága és mélysége
a felhasznált fogalmak használatának pontossága
a kommunikáció világossága, egyértelműsége, megformáltsága

A KÉPZÉS SZERKEZETE
A képzés a bolognai tanárképzés rendszerének megfelelően oszlik elemekre. Ezek
közül a továbbiakban csak az SZTE-n akkreditált Pedagógiatanári mesterképzés szaktárgyi
modulját ismertetjük. A többi elem (tanári előkészítő modul, pedagógia-pszichológia modul,
összefüggő közoktatási gyakorlat) bemutatása a Neveléstudományi Intézet (http://www.edu.uszeged.hu/nt/hu/) honlapján található.
A kutatás alapú tanárképzés alapelveinek megfelelően a pedagógiatanárnak készülők
gyakorlatorientált formában sajátítják el a munkájukhoz szükséges kutatási alapismereteket és
készségeket. A szak jellegéből adódóan a pedagógia-pszichológia modul tartalmait a más
szakot végzőknél bővebben ismerik meg, valamint néhány kurzusuk közös a
neveléstudományi mesterszak hallgatóival.

A pedagógiatanári mesterszak pedagógiai szaktárgyi moduljai az SZTE-n
(tárgyak, ajánlott félévek)
5 féléves képzés (nappali és levelező)
KÉPZÉSI SZAKASZ
TANTÁRGY
Szakterület

Szakmai alapozó tárgyak
Neveléstudományi kutatási
irányzatok
Pedagóguskutatások,
tanárképzés,
pedagógiaoktatás
Nevelés,
személyiségfejlesztés
Tanuláselmélet
és
tanulásfejlesztés
Neveléstudományi kutatási
módszerek
Szakmai törzsanyag
A tanárrá válás folyamata
A
tanári
képességek
fejlesztése
Taneszköz-elemzés
Tantervfejlesztés
Pedagógiai értékelés
Készségés
képességfejlesztés
Információskommunikációs
technológiák az oktatásban
Szabadon választható tantárgy
Szakmódszertan

A
pedagógia
iskolai
tanításának keretei
A
pedagógiai
tárgyak

Félév, óraszám, foglalkozástípus

Státusz,
kredit

1.

2.

3.

4.

30

4 ea, 4 gy

4 ea, 4 gy

4 gy

2 gy

K3

2 ea

K3

2 ea

K3

2 ea

K3

2 ea

K3

2 gy

K3
K3

2 gy

K3
KV 2
KV 2
KV 2

2 gy
2 gy
2 gy
2 gy
2 gy

KV 2
SZV 2
10
K2
K3

2 gy
2 gy
2 gy
2 gy

4 gy
2 gy

5.

tanításának módszerei
A pedagógiai fejlesztés,
kutatás módszertana
Tanítási gyakorlat

K2
K3

2 gy
5 gy

Szakmai gyakorlat
30
15-20 gy
Státusz: K=kötelező; KV=kötelezően választható; SZV=szabadon választható; Típus: ea=előadás; gy=gyakorlat

[a 2 és 3 féléves képzésről bővebben később]
A KÉPZÉS TARTALMA
A kurzusok a mesterszintű képzések képzési és kimeneti követelményeiben (KKK –
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM) előírt tartalmakat dolgozzák
fel:
„A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett
szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra,
továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Szakterületi ismeretek:
– A pedagógiaoktatás nevelésfilozófiai, társadalomelméleti, társadalompedagógiai alapjai,
iskolapedagógiai vonatkozásai.
– A pedagógiaoktatás jelentősége a hazai iskolarendszer fejlesztése szempontjából, a bolognai
folyamat hatása a pedagógiaoktatás színtereire. A felnőttoktatás sajátosságainak szerepe a
pedagógia tárgyak oktatásában.
– Pedagógusképzési, tanárképzési modellek, koncepciók a nemzetközi és a hazai
gyakorlatban. A pedagógiai tárgyak oktatásnak módszertani kérdései.
– A pedagógus szakma pályaképének formálási lehetőségei. A mesterségbeli tudás és a
speciális pedagógiai képességek fejlesztésnek módszerei. A pedagógiai előfeltevések,
nézetek megismerése, alakításuk lehetőségei és technikái. A hatékony pedagógia
kommunikáció és együttműködés.
– Pedagógusszerepek, -feladatok az iskolai szervezeten belül és kívül. A pedagógiai innováció
lehetséges terepei, formái, gyakorlata.
Szakmódszertani ismeretek:
– A reflektív pedagógiai gondolkodás és tevékenység fejlesztésének lehetőségei, módszerei.
Korszerű tanulásszervezési, irányítási és értékelési technikák a pedagógiai tárgyak
oktatásában.
– A pedagógiaórák tervezésének kérdései. A pedagógiai megfigyelések, gyakorlatok
szervezésnek, irányításának és értékelésnek kérdései formális és nemformális keretek
közt.
– Pedagógiai projektek tervezésének, szervezésnek módszertana. Kutató, fejlesztő munka a
pedagógiai tárgyak oktatása kapcsán.
Sajátos kompetenciák:
A pedagógiatanár képes a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatásban is a pedagógia
korszerű tartalmait egy újszerű didaktikai megközelítésben tanítani, a pedagógiai tárgyak
oktatása során az ismeretközlésen túl speciális pedagógiai képességeket fejleszteni és a
pálya gyakorláshoz nélkülözhetetlen attitűdöket alakítani, végső soron egy
kompetenciaalapú oktatási folyamatot tervezni, irányítani és értékelni.”

A KÉPZÉS LEZÁRÁSA
A pedagógiatanári mesterszakot szakterületi záróvizsga, majd 5 kreditnyi munkát
kívánó szakdolgozat, illetve tanári záróvizsga zárja.
[bővebben később]

