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Kormányrendeletek

A Kormány 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában
fennálló egyes ellátási kötelezettségekrõl, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjérõl szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet – a Kormány, a kormánybizottságok, az önálló szabályozó szervek kivételével,
továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az
egészségügyért felelõs miniszter irányítása alatt álló, az egészségügy területén mûködõ országos intézetek, valamint
az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelõs miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) részére, a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter vezetése, irányítása
vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrõl, a fogvatartottak kötelezõ
foglalkoztatása keretében elõállított termékekrõl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérõl és az ellentételezés
rendjérõl szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelezõ
foglalkoztatása keretében elõállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy
szerzõdés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli. E rendelet hatálya
az autonóm államigazgatási szervekre abban az esetben terjed ki, amennyiben a Központi Ellátó Szerv felé
igénybejelentéssel élnek. A Központi Ellátó Szerv megkeresésére az autonóm államigazgatási szerveknek
kötelezettségük nem áll fenn.”
(2) A Kr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek ellátása a BM rendelet alapján valósul meg.”
(3) A Kr. 1. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek
értéke meghaladja a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott
közbeszerzési értékhatárt.”

2. §

(1) A Kr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minõségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék
vagy szolgáltatás biztosítására fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot kijelölni,
akkor az ellátási igény megérkezésétõl számított 10 napon belüli idõpontra a Kedvezményezettel tárgyalást
kezdeményezhet. A szerzõdéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban,
közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott elõírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó
Szervnek az általa elvárt minõséghez fûzõdõ különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”
(2) A Kr. 3. §-a a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja,
a termék elõállítására vagy a szolgáltatás nyújtására kijelölt, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott
gazdasági társasággal a (3) bekezdés szerint szerzõdés kerül megkötésre. A tárgyalás eredménytelensége esetén
a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”
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3. §

(1) A Kr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minõségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék
vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-éig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet.
A szerzõdéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott elõírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek
az általa elvárt minõséghez fûzõdõ különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot.”
(2) A Kr. 6. §-a következõ (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja,
az ellátási megállapodást tárgyév március 20-áig kötelesek megkötni. A tárgyalás eredménytelensége esetén
a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

4. §

A Kr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az államháztartásról szóló törvény vagy a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján elõirányzat
átcsoportosításra jogosult szerv a megkötött ellátási megállapodásnak megfelelõen a Kedvezményezettek tárgyévi
– a természetbeni ellátás jellegének megfelelõ – elõirányzatából a Központi Ellátó Szerv által biztosított termékek és
szolgáltatások ellenértékét az ellátási megállapodásnak az elõirányzat átcsoportosításra jogosult szervhez történõ
beérkezésétõl számított 30 napon belül egyszeri jelleggel, a büntetés-végrehajtás tárgyévi elõirányzatához
átcsoportosítja.”

5. §

A Kr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kedvezményezett elállása vagy a teljesítés lehetetlenülése esetén az államháztartásról szóló törvény vagy
a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján elõirányzat átcsoportosításra jogosult szerv a büntetés-végrehajtás
tárgyévi elõirányzatából a 8. § alapján átcsoportosított elõirányzatot a Kedvezményezett elõirányzatához a Központi
Ellátó Szervnek a Kedvezményezett elállásáról vagy az ellátási megállapodás lehetetlenülésérõl szóló értesítésének
beérkezésétõl számított 30 napon belül átcsoportosítja.”

6. §

(1) A Kr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kedvezményezett irányítását végzõ minisztérium ellenõrzési szerve, Kormány irányítása alá tartozó
Kedvezményezett esetén a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal a Központi Ellátó Szerv 13. § (2) bekezdésében
meghatározott jelentése, valamint a Kedvezményezettektõl történõ adatbekérések alapján évente utólag ellenõrzi,
hogy a Kedvezményezettnek a 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) és (7) bekezdésében vagy a 7. § (2) bekezdésében
foglaltakra alapozott elutasítása, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti elállása az e rendeletben foglaltaknak
megfelelt, illetve, hogy az egyéb beszerzés nem az e rendelet indokolatlan mellõzésével történt.”
(2) A Kr. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyar Honvédség, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével a Kedvezményezettek
a BM rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított termékekre és
szolgáltatásokra vonatkozóan kötelesek a tárgyévet követõ év június 30-áig az irányításukat végzõ minisztérium
ellenõrzési szervének, a Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnak
megküldeni az 1. mellékletben meghatározott adatokat.”

7. §

A Kr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Központi Ellátó Szerv köteles a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter útján a Kormány részére beszámolni
az általa a tárgyévben végzett tevékenységrõl a következõ év június 30-áig az alábbi szempontok szerint:
a) a megkötött ellátási megállapodások és azok teljesítése,
b) a megkötött szerzõdések teljesítése,
c) Kedvezményezett elállása a megkötött ellátási megállapodástól, vagy az ellátási megállapodás lehetetlenülése,
d) az 1. § (4) bekezdése alapján kiadott nyilatkozatok, továbbá
e) a Kedvezményezett által elutasított ajánlatok.”

8. §

A Kr. 5. § (2) bekezdésében a „közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „Kbt.” szöveg lép.
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9. §

A Kr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

10. §

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
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Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kedvezményezett neve;
A nyilatkozattal érintett idõszak (év, hónap, nap);
(Köz)beszerzés konkrét tárgya;
(Köz)beszerzés mennyisége (mértékegység megadásával);
(Köz)beszerzés teljes értéke (nettó Ft);
(Köz)beszerzés ideje (év, hónap);
(Köz)beszerzés fajtája;
(Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottaktól történt beszerzés, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés,
stb.;
Amennyiben nem az e rendelet alapján történt a beszerzés, ennek okát a Kedvezményezett röviden indokolja
meg, és nyilatkozzon, hogy a Központi Ellátó Szervtõl történõ árajánlat kérésre sor került-e;
Dátum;
Nyilatkozattételre jogosult személy neve, beosztása.”

A Kormány 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagokra, a polgári robbantási tevékenységekre, a polgári
felhasználású robbanóanyag forgalmazására, a hatósági engedélyezés feltételeire‚ a robbanóanyag-szektorban
mûködõ vállalkozásokra és mindezek hatósági felügyeletére terjed ki.”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekrõl szóló rendelet szerinti pirotechnikai termékekre,”
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2. §

Az R. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A polgári robbantási tevékenység hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfélnek minõsül
a hatásterületen lévõ ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték. Hatásterületnek a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott Általános Robbantási
Biztonsági Szabályzat szerint meghatározott robbantási biztonsági távolságok burkológörbéjével lehatárolt terület
minõsül.”

3. §

Az R. 3. §-a és 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és az R. a következõ 5. §-sal egészül ki:
„3. § (1) A robbanóanyag gyártására, megszerzésére, felhasználására, megsemmisítésére, valamint a polgári
robbanóanyag forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell
benyújtani.
(2) A robbanóanyag
a) gyártási,
b) forgalmazási,
c) felhasználási vagy
d) megsemmisítési
engedély robbanóanyag megszerzésére is feljogosít. A robbanóanyag tárolásának engedélyezésérõl
a bányafelügyelet a robbanóanyag-raktár használatbavételi engedélyezési eljárása során dönt.
(3) Nincs szükség robbanóanyag megszerzési engedélyre a (6) bekezdés szerinti esetben. A robbanóanyag
megszerzéséhez elegendõ az ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkár-elhárítás, III. fokú- vagy „Rendkívüli”
készültség idején, illetve a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény
(a továbbiakban: Kattv.) szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében intézkedésre jogosult szerv nyilatkozata.
(4) A robbanóanyag gyártási és a forgalmazási engedély visszavonásig hatályos. A robbanóanyag felhasználási és
megsemmisítési engedély hatálya a vonatkozó bányászati tevékenység végzésére jogosító bányafelügyeleti engedély
vagy az általános építésügyi hatóság által kiadott építésügyi hatósági engedély hatályával egyezik meg.
(5) A bányafelügyelet a polgári robbantási tevékenységre vagy polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazására
jogosító engedélyben rendelkezik azokról a feltételekrõl, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a polgári robbantási
tevékenység és a robbanóanyag-forgalmazás mások életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, valamint a természeti
és az épített környezetet ne veszélyeztesse.
(6) Ha a robbantási munkát
a) a Kattv. szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében, vagy
b) ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkár-elhárítási célból, III. fokú- vagy „Rendkívüli” készültség idején
a Kattv. szerinti, a katasztrófavédelemben részt vevõ szerv rendeli el, a robbantási munka robbanóanyag felhasználási
engedély nélkül is végezhetõ.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a robbantási munkát a helyszínen robbantásvezetõnek kell irányítania. Ha
a robbantási munkát a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Országos Mûszaki Irányító Törzs rendeli el,
a robbantási munkát csak víz alatti és jég robbantási munkák végzésére jogosult robbantásvezetõ irányíthatja.
(8) A robbantási munkát a (7) bekezdés szerinti robbantásvezetõ a robbantási munka kezdete elõtt legalább két
órával
a) a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek,
b) a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének
köteles bejelenteni. A (7) bekezdés szerinti robbantásvezetõ a robbanóanyag-felhasználást követõen az elvégzett
robbantási munkát haladéktalanul köteles a bányafelügyeletnek, a rendõrségnek és a környezetvédelmi
felügyelõségnek jelenteni.
(9) A (8) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell
a) a robbantási munka pontos helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét,
c) – bányafelügyeletnek küldendõ jelentés esetében – a robbantásvezetõ nevét, értesítési címét, a robbantásvezetõi
engedély vagy igazolvány számát is.
4. § (1) A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendõrség engedélyezi. Az engedélyt – a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint benyújtott kérelem alapján – szállítás esetében az Országos Rendõr-fõkapitányság
(a továbbiakban: ORFK), belföldi átadás esetében a kérelmezõ tevékenysége (telephelye) szerint illetékes megyei
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(fõvárosi) rendõr-fõkapitányság adja ki. Szállítás esetében az engedély egy példányát az ORFK a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak, illetve belföldi átadás esetében a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság
a kérelmezõ tevékenysége szerint illetékes megyei (fõvárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságnak haladéktalanul
megküldi.
(2) A robbanóanyag birtokosa a robbanóanyagot csak polgári robbantási tevékenységre és
robbanóanyag-forgalmazásra jogosultnak adhatja át.
(3) Robbanóanyag gyártására, vizsgálatára jogosult szervezetek gyártási, kutatási, ellenõrzési vagy megsemmisítési
célból történõ robbanóanyag felhasználást, megsemmisítést az e tevékenységek végzésére engedélyezett
létesítmény területén bányafelügyeleti engedély nélkül akkor végezhetnek, ha
a) a robbantás repesz- vagy káros léglökés hatása nem terjed túl a létesítmény területén, és
b) a robbantás szeizmikus biztonsági távolságán belül lévõ idegen, védendõ létesítmények tulajdonosainak,
kezelõinek hozzájárulását megszerezték.
(4) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek belsõ szabályozása alapján kialakított, engedélyezett
és védett raktárában a robbanóanyag-szektorban mûködõ vállalkozás bértárolási szerzõdés alapján is tárolhat
robbanóanyagot.
5. § (1) A robbanóanyag-felhasználás tervezett idõpontját – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel –
a bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányságnak és környezetvédelmi
felügyelõségnek, továbbá épület- vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal a robbantás elõtt legalább 72 órával korábban be kell
jelenteni. A bejelentéshez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a honlapján formanyomtatványt tesz közzé.
(2) Nem kell bejelenteni a mélymûveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást az (1) bekezdésben
meghatározott szerveknek, továbbá a külszíni mûvelésû bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást a megyei
rendõr-fõkapitányságnak.
(3) Ha a robbantásra a bejelentett idõpontban nem kerül sor, de azt követõen 72 órán belül tervezik azt elvégezni,
a tervezett új robbantás idõpontját haladéktalanul be kell jelenteni az (1) bekezdésben meghatározott hatóságoknak.
(4) A robbantásvezetõ az egyedi robbantási munka elvégzését követõ 3 napon belül köteles a robbantási munkára
vonatkozó jelentését a bányafelügyeletnek megküldeni, melynek tartalmaznia kell:
a) a robbantási munka helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét,
c) a robbantásvezetõ nevét, lakcímét, a robbantásvezetõi engedély vagy igazolvány számát.”
4. §

Az R. 9. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A polgári robbantási tevékenységnek és a robbanóanyag forgalmazásának ellenõrzése során lefoglalt
robbanóanyag õrzésérõl a lefoglalás helye szerint illetékes rendõrkapitányság köteles intézkedni.”

5. §

Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendõrség a tárolt robbanóanyag megsemmisítésérõl haladéktalanul gondoskodik, ha a robbanóanyag
állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítésérõl vagy megsemmisítésérõl a rendõrségi
tárolás, zárolás megkezdését követõ egy éven belül nem gondoskodott.”

6. §

Az R. 23/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szállítási engedély a fogadó állam hatósága által kiállított engedély hatályáig, de legfeljebb a kiállítását követõ
3 hónapig hatályos.
(6) A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkezõ öt napon belül köteles értesíteni az
engedélyt kiállító hatóságot. A szállítás elmaradása esetén az értesítést az engedély hatályának lejártát követõ öt
napon belül kell megtenni.”

7. §

Az R. a következõ 23/D. §-sal egészül ki:
„23/D. § A 23/A–23/C. §-ban foglaltakat alkalmazni kell azokban az esetekben is, amikor
a) a robbanóanyagot Magyarország területén állítják elõ, és azt más Európai Gazdasági Térségbe nem tartozó állam
érintése nélkül külföldre juttatják, vagy
b) Magyarország területére az Európai Gazdasági Térségen kívülrõl, továbbszállítási cél nélkül, más Európai Gazdasági
Térségbe nem tartozó állam érintése nélkül behozzák.”
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Az R. 27. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(1) Az R. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

10. §

Hatályát veszti
a)
az R. 1. §-át megelõzõ „A rendelet hatálya” alcím cím, és
b)
az R. 10. §-a és 11. §-a.

11. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
[A használatbavételi engedélynek a 10. § b) és c) pontjában elõírtakon túl tartalmaznia kell:]
„h) robbanóanyag-raktár esetében a robbanóanyag-tárolás feltételeit.”

12. §

(1) Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

ENGEDÉLYKÉRELMEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. Robbanóanyag gyártási engedélykérelem
1.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a robbanóanyag elõállítását végzõ vállalkozás megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét;
b)
a gyártás helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
c)
a felelõs személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
d)
a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási
engedély számát.
1.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a jogerõs és végrehajtható egységes környezethasználati engedély másolatát;
b)
gyártási tevékenységhez szükséges épületek jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedélye
másolatát;
c)
veszélyes tevékenység megkezdéséhez elõírt hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogerõs és
végrehajtható engedélyének másolatát;
d)
szükség szerint a telepengedély másolatát;
e)
bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást;
f)
a robbanóanyag gyártásra szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök, valamint a gyártási
technológia, illetve a gyártás személyi feltételei biztosítottságának igazolását, a munkavédelemrõl
szóló törvény szerinti, a munkavédelmi üzembe helyezés feltételéül szolgáló munkavédelmi
szempontú elõzetes vizsgálat eredményét;
g)
a jogerõs mûködési engedély másolatát.
1.3. A helyszíni keveréssel elõállítható, kizárólag saját felhasználási célú robbanóanyag gyártási
engedélykérelemhez nem kell mellékelni az 1.1. pont d) alpontjában, valamint az 1.2. pont a) és b) alpontjában
elõírtakat.
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2. Robbanóanyag forgalmazási engedélykérelem
2.1. A kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a forgalmazó megnevezését, székhelyét, magyarországi telephelyét, fióktelepét;
b)
a felelõs személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c)
a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási
engedély számát.
2.2. A kérelemhez mellékelni kell
a)
bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást; és
b)
a jogerõs mûködési engedély másolatát.
3. Robbanóanyag megszerzési engedélykérelem
3.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmezõ nevét, székhelyét;
b)
a felelõs személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c)
a megszerezni tervezett robbanóanyag kereskedelmi megnevezését és mennyiségét;
d)
a megszerzés célját, illetve annak igazolását, bizonyítását, hogy a robbanóanyag megszerzése
a kérelmezõ tevékenységének elvégzéséhez szükséges és
e)
a tárolás helyének, illetve módjának meghatározását vagy az azonnali felhasználásra vonatkozó
nyilatkozatot.
3.2. A kérelemhez mellékelni kell bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást.
4. Robbanóanyag felhasználási, valamint megsemmisítési engedélykérelem
4.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmezõ nevét, székhelyét;
b)
a felelõs személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c)
a kérelmezõ nyilatkozatát az engedély alapját képezõ bányafelügyeleti engedélyrõl és számáról;
d)
a robbantás célját, idõpontját, idõtartamát, helyének megjelölését, a felhasználásra tervezett
robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, földalatti bánya esetében a gázkitörés-, a sújtólég- és
szénporrobbanás-veszélyességi besorolást;
e)
a robbantás tervezõjének nevét, lakcímét és engedélyének számát, valamint a robbantásvezetõ nevét,
lakcímét és engedélyének számát, ha a felelõs személy nem azonos a robbantásvezetõvel;
f)
a robbantás tervezõjének nyilatkozatát arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási
Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések
szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot;
g)
a rezgésre érzékeny létesítmények felsorolását; és
h)
a robbantás során szükséges biztonsági intézkedéseket, a védendõ létesítmények és azok megóvását
szolgáló intézkedések, védõeszközök, védõberendezések leírását.
4.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a robbantás mûszaki leírását;
b)
a földalatti bányában, valamint a geofizikai mérések esetében végzett robbantás kivételével, olyan
méretarányú térképet három, természetvédelmi hatóság érintettsége esetén négy példányban,
amelyen a tervezett robbantás helye, hatásterülete és biztonsági távolságai, valamint az ezen belül
lévõ valamennyi építmény, védendõ létesítmény, valamint ezek védõterülete, védõövezete,
biztonsági övezete, továbbá a vízi utak és a védett természeti területek jól látható módon fel vannak
tüntetve;
c)
a robbantandó építmény vagy tárgy tulajdonosának, kezelõjének robbantásra vonatkozó
megrendelését, ha az nem a robbantás végzõje;
d)
nyomvonalas, illetve vízi létesítmény, repülõtér vagy mûemlék védõtávolságán belüli, valamint
hajóúton vagy honvédelmi szempontból jelentõs, illetve védett természeti területen végzett
robbantás esetében az érintett kezelõ, védett természeti terület esetében az illetékes Nemzeti Park
Igazgatóság hozzájárulását; és
e)
épület robbantásos bontása esetén az építésügyi hatóság jogerõs és végrehajtható bontási
engedélyének másolatát, amely tartalmazza, hogy az épület bontása robbantásos technológiával is
elvégezhetõ.
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A kõolaj-, és földgáz-bányászat, illetve víz kitermelése céljából fúrólyukban tervezett robbantás esetében, ha
a robbantás biztonsági távolságán belül nem található építmény vagy más védendõ létesítmény, nem kell
a 4.2. pont b) alpontja szerinti térképet mellékelni.
5. Robbanóanyag szállítási engedélykérelem
5.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
az 5. számú melléklet szerinti okmány adatait;
b)
a robbanóanyag szállításában közremûködõ személyek személyazonosító adatait, állampolgárságát,
lakóhelyét;
c)
Magyarország területén a szállításért felelõs személy személyazonosító adatait és elérhetõségét
(telefon, e-mail);
d)
a magyarországi szállítási útvonal leírását.
5.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a)
az ADR 1.10 fejezetében meghatározott Közbiztonsági Tervet;
b)
a fogadó állam és a kilépés helye szerinti szomszédos állam hatósága engedélyének másolatát;
c)
az eljárásért fizetendõ eljárási illeték befizetésnek bizonylatát.
6. Robbanóanyag belföldi átadási engedélykérelem
6.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a kérelmet benyújtó megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b)
a robbanóanyag feladójának nevét, székhelyét, elérhetõségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
c)
a robbanóanyag címzettjének nevét, székhelyét, elérhetõségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
d)
a robbanóanyag szállításában közremûködõ vállalkozás nevét, székhelyét, elérhetõségét
(telefonszám, faxszám, e-mail-cím);
e)
a robbanóanyag szállításában közremûködõ természetes személy személyazonosító adatait,
elérhetõségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
f)
Magyarország területén a szállításért felelõs természetes személy személyazonosító adatait és
elérhetõségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
g)
a szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, típusszámát, mennyiségét (nettó
kilogramm, darab vagy méter) és UN számát;
h)
a gyártó megnevezését és székhelyét;
i)
a magyarországi szállítási útvonal leírását.
6.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a)
az ADR 1.10 fejezetében meghatározott Közbiztonsági Tervet;
b)
az eljárásért fizetendõ eljárási illeték befizetésének bizonylatát;
c)
a robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység
végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.”

2. melléklet a 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok
1. A bejelentést tevõ
1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. telephelye,
1.4. elérhetõsége.
2. A robbantással érintett építmény
2.1. elnevezése,
2.2. helye,
2.3. közmûvei kiszakaszolásának megoldásai.
3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévõ lakóterület kiterjedése.
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4. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendõ létesítmények és azok megóvását szolgáló
intézkedések leírása.
5. A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése.
6. A robbantás ideje: év/hónap/nap, óra:perc.
7. A robbantásért felelõs személy
7.1. neve,
7.2. születési helye és ideje,
7.3. anyja neve,
7.4. állandó lakóhelye,
7.5. telefonszáma.
8. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentõ büntetõjogi felelõssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben lévõ adatok
a valóságnak megfelelnek.”

A Kormány 19/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelölésérõl szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a budapesti Istvánmezõ
rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója keretében
a) a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény 1. § b) pontja és melléklete szerinti területen, valamint
b) a Budapest XIV. kerület 29770 helyrajzi számú területen
megvalósuló beruházással összefüggõ 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:13 mezõjében a „Budapest XIV. kerület 32826 helyrajzi számú terület,
illetve ezen területbõl” szövegrész helyébe az „az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti terület, illetve ezen
területekbõl” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló
eljárásban elsõ fokon a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási
hivatal), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jár el.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges
szakértõi vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét – 15 nap.”
(3) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A mozgásában korlátozott személy személyi adataiban bekövetkezõ változása, valamint állapotának
véglegességébõl eredõ érvényességi idõtartam meghosszabbítása miatt szükséges igazolvány cseréje, továbbá
az elveszett, eltulajdonított és megsemmisült igazolvány pótlása elektronikus úton is kezdeményezhetõ.”
(4) Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az igazolvány iránti kérelem személyes elõterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha
a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél
hozzájárulása esetén a KEK KH által vezetett parkolási igazolvány nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetõi engedély nyilvántartásban legutóbb
rögzített arcképmás felvétel, továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.”

2. §

Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására
irányadó szabályok szerint kell benyújtani. Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmány pótlása,
továbbá a mozgásában korlátozott személy állapotának véglegessége esetén az okmány cserével történõ
meghosszabbítása iránti kérelem elektronikus úton is intézhetõ.
(2) Az igazolványnak az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus úton intézett cseréje esetén a régi igazolványt
nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a nyilvántartásba
bejegyzi.”

3. §

Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igazolványt – az ügyfél választása szerint – postai úton kell továbbítani vagy azt a járási hivatalnál lehet átvenni.
Az elektronikus úton intézhetõ pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra. Az át
nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követõen – a járási hivatal a kiállítástól számított egy év elteltével
megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetésérõl.”

4. §

Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelete
a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, elõállításának és tárolásának
megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítésérõl szóló egyezménybõl eredõ nyilatkozattételi
kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenõrzés rendjérõl
A Kormány
az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl,
valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. §
(2) bekezdésében,
a 6. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
1.
mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklet
1. kategóriájában meghatározott 1C351–354 ellenõrzési jegyzékszám alatt szereplõ olyan anyag, amely ember,
állat vagy növény megbetegítésére, elpusztítására, genetikai anyagának módosítására vagy megváltoztatására
alkalmas,
2.
mûszaki-technológiai támogatás: mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyaggal, valamint toxinnal kapcsolatos
kutatáshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, kísérletezéséhez és minden egyéb mûszaki-technológiai szolgáltatáshoz
kapcsolódó tevékenység, amely lehet – beleértve a támogatás szóbeli formáit is – betanítás, képzés,
munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása.

2. Nemzeti hatóság
2. §

(1) A Kormány a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, elõállításának és tárolásának megtiltásáról
és e fegyverek megsemmisítésérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én
elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásának felügyeletére, a nemzeti végrehajtással
összefüggõ feladatok koordinációjára és az e rendeletben meghatározott elõírások betartásának ellenõrzésére
nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és
Exportellenõrzési Hatóságát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
a)
nyilvántartja a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalanyokat, a jogalanyok által
benyújtott nyilatkozatokat,
b)
ellenõrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, valamint a 3. § (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet folytató jogalanyok nyilatkozataiban szereplõ adatok valódiságát,
c)
elkészíti az Egyezmény, vagy az Egyezményben részes államok által elfogadott döntések szerinti
nyilatkozatokat.

3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség
3. §

(1) A jogalany köteles a Hivatalnak a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak
megfelelõen bejelentést tenni, ha a jogalany mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint gyárt,
fejleszt, feldolgoz, tárol, felhasznál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz vagy ezekkel az anyagokkal
kapcsolatos mûszaki-technológiai támogatási szolgáltatást nyújt, tekintet nélkül annak eredetére vagy elõállítási
módjára, fajtájára és mennyiségére.
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(2) Ha a jogalany az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez vagy kíván végezni, a tevékenység
megkezdése elõtt legalább 30 nappal kell bejelentést tennie. A bejelentés alapján a Hivatal a jogalanyt nyilvántartásba
veszi.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi
XXIX. törvény 140/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokon túl a bejelentési kötelezettség alapjául
szolgáló anyagok nevét mennyiségét, helyét, továbbá az ezekkel kapcsolatos mûszaki-technológiai támogatási
szolgáltatást.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a változást követõ nyolc napon belül
a jogalany köteles bejelenteni a Hivatalnak.

4. Nyilatkozattétel
4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a Hivatal honlapján közzétett
formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak megfelelõen éves adatszolgáltatást nyújt a Hivatal részére az elõzõ
évben folytatott, 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységrõl minden év február 20-ig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogalany nem köteles nyilatkozatot tenni, ha az elõzõ évben nem folytatott a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogalanyok a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat a nyilatkozattételtõl számított
öt évig megõrzik és hatósági ellenõrzés során kérésre bemutatják.

5. Ellenõrzés
5. §

A Hivatal – indokolt esetben az egészségügyért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter
és az adópolitikáért felelõs miniszter által kijelölt szervek szakértõi közremûködésével – jogosult a bejelentési és
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének, illetve a jogalanyok nyilatkozataiban szereplõ adatok valódiságának
az ellenõrzésére.

6. Bírság
6. §

(1) Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, adatszolgáltatási,
együttmûködési és nyilatkozattételi kötelezettségeit nem teljesíti, a Hivatal által kiszabható bírság mértéke
500 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.
(2) Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, illetve nyilatkozattételi
eljárás során a Hivatal megtévesztésére alkalmas, valótlan adatokat közöl, a Hivatal által kiszabható bírság mértéke
3 millió forintig terjedhet.
(3) Ha a Hivatal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany kötelezettségének nem teljesítés
miatt három éven belül ismételten bírság kiszabásáról rendelkezik, a Hivatal által kiszabható bírság mértéke az (1) és
(2) bekezdésben foglaltak kétszerese.
(4) A bírságot a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül a fizetési számlák közötti átutalásra szóló
megbízás útján a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00282448-00000000 számú fizetési számlája
javára kell teljesíteni.

7. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 60. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ szervezetek a bejelentési kötelezettségüknek az e rendelet
hatálybalépését követõ 90 napon belül tesznek eleget.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2013. (I. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési
és vezetõképzési rendszerérõl, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbankról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. és
16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1.
bejelentés-köteles továbbképzési program: minõsítési eljáráshoz nem kötött továbbképzési pontértékkel bíró,
a belügyi szerv által bejelentett, és az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás során nyilvántartásba vett
továbbképzési program;
2.
bejelentés-köteles továbbképzési program alapján folyó továbbképzés: a nyilvántartásba vett bejelentés-köteles
továbbképzési program alapján folyó továbbképzési tevékenység, amely magában foglalja a képzésszervezési
feladatok ellátását, valamint az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását;
3.
belügyi szerv: a Belügyminisztérium, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. §-ában meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek,
a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatósága (a továbbiakban: OKTF),
a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ;
4.
egyéni továbbképzési terv: a hivatásos állomány tagja részére a belügyi szerv által a tárgyévre elõírt
továbbképzési kötelezettségek és egyéni fejlesztési igények teljesítését biztosító képzési terv;
5.
egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás: a bejelentés-köteles továbbképzési program, valamint a
továbbképzést végzõ képzõ szervezet továbbképzési jogosultságának kérelemre a továbbképzési
programjegyzékre történõ felvétele;
6.
éves továbbképzési terv: a belügyi szervnél foglalkoztatott hivatásos állomány egyéni továbbképzési terveinek
alapján összeállított terv;
7.
központi továbbképzés: a miniszter vagy a belügyi szerv vezetõje által elrendelt olyan továbbképzési program,
amely valamennyi belügyi szerv vagy egyidejûleg több belügyi szerv teljes hivatásos állományának biztosítja
az egységes felkészítést;
8.
minõségirányítási szabályzat: a minõsített továbbképzési programok minõségirányítás szempontjából történõ
vezetésére és szabályozására szolgáló szabályzat, amely irányítási kézikönyvként tartalmazza a továbbképzés
tervezésének, fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenõrzésének eljárásait;
9.
minõsített továbbképzési program: a minõsítési eljárás követelményeinek megfelelõ, minõségtanúsított,
továbbképzési pontértékkel bíró képzési program, amely önálló tanulási vagy tananyagegységekbõl áll és
lehetõvé teszi a képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek, valamint gyakorlatok
elsajátítását;
10.
minõsített továbbképzési program alapján folyó továbbképzés: minõsített továbbképzési program alapján zajló
továbbképzési tevékenység, amely a képzés kivitelezésén túl magában foglalja a képzésszervezési feladatok
ellátását, valamint az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását;
11.
Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszer: egy olyan emberi erõforrás-gazdálkodási folyamat,
amely a belügyi szerv hivatásos állományának arra alkalmas tagjai rendészeti vezetõvé vagy rendészeti
szakértõvé válását segíti elõ, valamint egyéb karriermenedzselési tevékenységeket tartalmaz;
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továbbképzési programminõsítés: a felsõoktatási, az akkreditált felnõttképzési, továbbá a köznevelési intézmény
(a továbbiakban: intézményi akkreditációval rendelkezõ képzõintézmények) által fejlesztett továbbképzési
programok kérelemre történõ, minõségi megfelelõségének tanúsítása.

(1) Az e rendeletben meghatározott továbbképzési programjegyzéken szereplõ minõsített továbbképzési programok
a közigazgatási és honvédelmi szerveknél foglalkoztatottak továbbképzése esetén igénybe vehetõk.
(2) Az OKTF együttmûködik a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel (a továbbiakban: NKE), különösen a közszolgálati
továbbképzési rendszer és a belügyi szervek hivatásos állománya továbbképzési rendszerének összehangolása,
a minõsített továbbképzési programok fejlesztése, az oktatók felkészítése és továbbképzése, a vezetõképzés és
tehetséggondozás terén, valamint minden olyan kérdésben, amelynek közös elvi alapokon nyugvó végrehajtása
hozzájárul a közszolgálati életpálya kölcsönös átjárhatóságához, minõségi fejlesztéséhez.
(3) A nemzetközi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó speciális szakmai ismeretek, készségek megszerzésére irányuló
kül- és belföldi képzésre, valamint a nemzetközi konferenciára, tanulmányútra – mint továbbképzésre –
a bejelentés-köteles továbbképzési programra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy
a továbbképzési pontértéket a kérelmet benyújtó javaslatát figyelembe véve az OKTF határozza meg.

II. FEJEZET
A RENDÉSZETI TOVÁBBKÉPZÉS
1. A továbbképzés szintjei
3. §

(1) A belügyi szervek hivatásos állományának továbbképzését az OKTF által szervezett és lebonyolított központi
rendészeti és vezetõi továbbképzési programokkal, a belügyi szerv által szervezett továbbképzésekkel, valamint
az intézményi akkreditációval rendelkezõ képzõintézmények e rendelet alapján minõsített képzési programjainak
igénybevételével kell megvalósítani.
(2) Az OKTF, valamint az intézményi akkreditációval rendelkezõ képzõintézmények által szervezett továbbképzésnek
meg kell felelnie az e rendelet szerinti minõsítési eljárásban meghatározott követelményeknek. A belügyi szerv által
szervezett és lebonyolított egyéb továbbképzések bejelentés kötelesek.
(3) Rendészeti vezetõi továbbképzés szervezésére csak az OKTF jogosult. A belügyi szerv vezetõjének és helyettesének
továbbképzését az OKTF a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával hajtja végre.
(4) Az OKTF hatáskörébe tartozó továbbképzések megszervezésében és lebonyolításában a belügyi szervek
együttmûködnek az OKTF-el.

2. A továbbképzés szervezetrendszere
4. §

(1) A Belügyi Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a miniszter továbbképzéssel összefüggõ feladatait
segítõ szakmai testület.
(2) A Kollégium elnöke a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára. A Kollégium titkára az OKTF fõigazgatója.
A Kollégium elnöke az ügyrendben szabályozott keretek között egyes feladatok ellátását a titkárhoz delegálhatja.
A Kollégium tagjait – az elnök javaslatára – a miniszter kéri fel. A Kollégium tagjainak megbízását a miniszter – az elnök
javaslatára – indokolás nélkül visszavonhatja.
(3) A Kollégium a mûködési rendjének szabályait a miniszter által jóváhagyott ügyrendjében állapítja meg.
(4) A Kollégium mûködésével összefüggõ feltételeket az OKTF biztosítja.
(5) A Kollégium
a)
meghatározza a továbbképzések minõségügyi követelményeit, módszertani irányelveit,
b)
meghatározza és felügyeli a továbbképzések minõségirányítási rendszerét,
c)
meghatározza a továbbképzések nyilvántartási rendszerét,
d)
jóváhagyja az OKTF által elõterjesztett minõsítési javaslatokat,
e)
dönt az OKTF által elõterjesztett továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételérõl
vagy törlésérõl, valamint
f)
jóváhagyja az OKTF által készített, az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést.
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5. §

(1) Az OKTF a továbbképzési rendszer módszertani és minõségirányítási központjaként,
a)
a továbbképzési programokkal összefüggésben
aa)
kialakítja a minõsítési és nyilvántartási eljárások rendszerét,
ab)
lefolytatja a továbbképzési programok minõsítési eljárását,
ac)
meghatározza a továbbképzési programok tanulmányi pontértékét,
ad)
mûködteti a programjegyzéket;
b)
a hivatásos állomány továbbképzésének tervezési és értékelési rendszere kialakításával és mûködtetésével
összefüggésben
ba)
kidolgozza a tervkészítéshez és az értékeléshez szükséges módszertani eljárásokat,
bb)
összesíti és nyilvántartja a belügyi szervektõl beérkezõ éves továbbképzési terveket,
bc)
ellenõrzi az éves továbbképzési tervek végrehajtását,
bd)
a továbbképzések és a továbbképzési tervek végrehajtása és értékelése alapján éves összefoglaló
jelentést készít, és azt a tárgyévet követõ év április 30-ig a Kollégium útján felterjeszti a miniszternek;
c)
a továbbképzések minõségirányításával és informatikai támogatásával összefüggésben
ca)
fejleszti és mûködteti a továbbképzésekkel összefüggõ szervezési és nyilvántartási feladatokhoz,
valamint az elektronikus képzési programok és vizsgák igénybevételéhez szükséges Rendészeti
Vezetõképzési, Továbbképzési és Vizsgaportált,
cb)
a továbbképzési programok minõségügyi követelményeinek biztosítása érdekében módszertani
irányelveket határoz meg és elkészíti a továbbképzési rendszer minõségirányítási szabályzatát,
cc)
tervszerûen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közremûködõk szakmai és
oktatás-módszertani továbbképzésérõl.
(2) Az OKTF az általa szervezett továbbképzési programok lebonyolításával összefüggésben
a)
kifejleszti és jóváhagyásra a Kollégiumnak benyújtja, valamint aktualizálja a továbbképzési programokat,
b)
az éves továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a saját továbbképzési programjait, azok
megvalósításáról nyilvántartást vezet, valamint
c)
a továbbképzéseken résztvevõk számára igazolást ad ki a megszerzett továbbképzési pontokról.

6. §

(1) A belügyi szerv évente elkészíti a hivatásos állomány tagjának egyéni továbbképzési tervét.
(2) A belügyi szerv az egyéni továbbképzési tervek alapján elkészíti a szerv éves továbbképzési tervét.
(3) A belügyi szerv elõkészíti, kidolgozza, és nyilvántartásba vételre benyújtja az OKTF-hez a bejelentés-köteles
továbbképzési programokat.
(4) A belügyi szerv a továbbképzési programok megvalósításával összefüggõ feladatai körében
a)
az egyéni továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a saját szervezetén belül megtartásra
tervezett továbbképzéseket,
b)
az a) pontban meghatározott továbbképzésen résztvevõk számára igazolást ad ki a megszerzett továbbképzési
pontokról,
c)
a továbbképzések megvalósításáról statisztikai célú adatszolgáltatást végez az OKTF részére, valamint
d)
az általa megvalósított továbbképzésekrõl éves összefoglaló jelentést készít a tárgyévet követõ év március
1-jéig az OKTF részére.

3. A hivatásos állomány továbbképzési kötelezettsége
7. §

(1) A hivatásos állomány továbbképzési kötelezettsége a 3. §-ban meghatározott továbbképzéseken való részvétellel
teljesíthetõ.
(2) A továbbképzések teljesítésének mérése az OKTF fõigazgatója által jóváhagyott tanulmányi és vizsgaszabályzat
figyelembevételével, továbbképzési pontrendszerrel történik. Egy továbbképzési pont egy tanulmányi munkaórának
felel meg.
(3) A továbbképzési idõszak alatt
a)
a hivatásos állomány vezetõi beosztást vagy munkakört betöltõ tagjának legalább 128,
b)
a hivatásos állomány I. besorolási osztály tagjának legalább 96,
c)
a hivatásos állomány II. besorolási osztály tagjának 64
továbbképzési pontot kell teljesítenie.
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(4) A továbbképzési idõszak alatt a (3) bekezdésben meghatározott továbbképzési pontmennyiséget a hivatásos
állomány tagjának úgy kell összegyûjtenie, hogy
a)
a továbbképzési pontok legalább 25%-át központi,
b)
a továbbképzési pontok legfeljebb 25%-át a belügyi szerv vezetõje által elõírt minõsített vagy
bejelentés-köteles,
c)
a továbbképzési pontok legfeljebb 20%-át a területi besorolású szerv vezetõje által – a b) pontban
meghatározott központi továbbképzés kivételével – kötelezõen elõírt bejelentés-köteles,
d)
amennyiben a belügyi szervnek nincs területi besorolású szerve, akkor a továbbképzési pontok 45%-át a
belügyi szerv vezetõje által kötelezõen elõírt,
e)
az a)–d) pont szerint, az ott meghatározott képzéseken szerzett továbbképzési pontok mellett az elõírt
továbbképzési pont mennyiségéhez még szükséges továbbképzési pontokat a továbbképzésre kötelezett által
– szolgálati elöljárója beleegyezésével – önállóan választott,
ea)
minõsített vagy bejelentés-köteles,
eb)
a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló kormányrendelet szerinti
továbbképzésen történõ részvétellel szerzi meg.
(5) A hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnok egyetértésével a (3) bekezdésben elõírtnál több
továbbképzési pontot is teljesíthet a továbbképzési idõszakban. Amennyiben a hivatásos állomány tagja a
továbbképzési idõszakban a számára elõírtnál több továbbképzési pontot teljesít, az elõírt pontmennyiséget
meghaladó továbbképzési pontok – legfeljebb az adott továbbképzési idõszakra elõírt továbbképzési pontmennyiség
25%-ának megfelelõ mértékben – a következõ továbbképzési idõszakra átvihetõk, feltéve, hogy a többletpontok
megszerzése a továbbképzési idõszak utolsó tizenkét hónapjában történt.
8. §

(1) A hivatásos állomány tagja által teljesített továbbképzési pontokról az igazolást a továbbképzést végrehajtó OKTF,
belügyi szerv vagy képzõintézmény állítja ki.
(2) Az igazolásnak tartalmaznia kell:
a)
a továbbképzést teljesítõ nevét, születési nevét, születési idejét és helyét,
b)
a továbbképzési program megnevezését,
c)
a megszerzett továbbképzési pontok számát,
d)
az igazolás kiállításának dátumát, és
e)
az igazolás kiállítójának megnevezését.
(3) A továbbképzési pont igazolására akkor kerülhet sor, ha a résztvevõ maradéktalanul teljesítette a továbbképzési
programban elõírt követelményeket.
(4) A belügyi szerv a továbbképzési pontokat a Rendészeti Vezetõképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál
igénybevételével tartja nyilván.

4. A továbbképzési idõszak
9. §

(1) A továbbképzési kötelezettség a próbaidõ leteltét követõ napon kezdõdik. Ha a kinevezés próbaidõ nélkül történik,
a képzési kötelezettség a kinevezést követõ nappal kezdõdik.
(2) A továbbképzés a továbbképzési idõszakokban történik. A továbbképzési idõszak idõtartama négy év.
(3) A részmunkaidõben vagy rész-szolgálatteljesítési idõben foglalkoztatottak által teljesítendõ továbbképzési pontok
számát arányosan kell megállapítani.
(4) Ha a továbbképzési idõszak alatt a hivatásos állomány tagja magasabb végzettséget szerez vagy õt vezetõi
beosztásba, munkakörbe nevezik ki, illetve ilyen beosztással bízzák meg, a továbbképzési idõszak során
megszerzendõ továbbképzési pontok mennyiségét idõarányosan kell megállapítani. A végzettség megszerzése,
a vezetõi kinevezés vagy megbízás elõtti idõszakra a korábbi továbbképzési kötelezettség idõarányos részét, míg
a változás bekövetkeztét követõen a magasabb továbbképzési kötelezettség idõarányos részét kell figyelembe venni.
(5) Ha a továbbképzési idõszak alatt a hivatásos állomány tagja vezetõi kinevezését vagy megbízását visszavonják, a
továbbképzési kötelezettségét a új beosztásának megfelelõen kell teljesítenie.
(6) A hivatásos állomány éves továbbképzési kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a továbbképzésen való
részvétellel járó távollét a 15 munkanapot nem haladhatja meg.
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(1) A továbbképzési idõszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett szolgálati viszonya megszûnik. A továbbképzési
idõszak tovább folytatódik és a megszerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor figyelembe kell venni,
ha a hivatásos állomány volt tagja a továbbképzési idõszak alatt ismételten szolgálati viszonyt létesít.
(2) Amennyiben a hivatásos állomány tagja terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási segély,
gyermekgondozási díj igénybevétele, tartós külszolgálat teljesítése miatt, vagy egyéb okból három hónapot
meghaladóan illetmény nélküli szabadságot vesz igénybe, a továbbképzési idõszakban szerzendõ továbbképzési
pontokat idõarányosan kell teljesíteni.
(3) A hivatásos állomány tagjának megszûnik a továbbképzési kötelezettsége, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
eléréséhez öt évnél rövidebb idõ van hátra.

5. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
11. §

(1) A hivatásos állomány számára elõírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást
– legalább az elõírt kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben – a belügyi szerv a költségvetésébõl biztosítja.
(2) A központi, a minõsített, és a bejelentés köteles továbbképzések költségeit a belügyi szerv az OKTF-nek a hivatásos
állomány létszáma alapján továbbképzési hozzájárulásként fizeti (a továbbiakban: normatív hozzájárulás). A normatív
hozzájárulás alapja a mindenkori kormánytisztviselõi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 60%-a, amelyet
minden év január 31-ig, a belügyi szervnél a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott hivatásos állomány létszáma
70%-ának alapulvételével, a belügyi szerv elõirányzat átadással teljesít. A 30% létszámarányos maradvány, a 7. §
(4) bekezdés e) pontjában meghatározott továbbképzéseken történõ részvétel költségfedezeteként a belügyi
szervnél marad.
(3) Ha a belügyi szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a továbbképzésre kötelezettek nem vesznek részt
a továbbképzésben, az OKTF utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével, a keletkezett
többletet az OKTF a továbbképzési rendszer mûködtetésére használja fel.
(4) Ha a belügyi szerv továbbképzési igényei az év folyamán meghaladják a megfizetett normatív hozzájárulás összegét,
akkor a belügyi szerv többlet-normatív hozzájárulást köteles fizetni a különbözet mértékében az OKTF részére. Ha a
többlet-normatív hozzájárulást a belügyi szerv nem fizeti meg, akkor az OKTF nem köteles a továbbképzést biztosítani.
(5) Ha a belügyi szerv által megfizetett normatív hozzájárulás év végén meghaladja a hivatásos állomány létszámával
arányosan fizetendõ normatív hozzájárulás összegét, akkor az OKTF a következõ évi továbbképzésre beszámítja
a többletet.
(6) A hivatásos továbbképzési kötelezettségeinek teljesítésére felhasznált költség kizárólag a programjegyzéken szereplõ
programok útján használható fel.
(7) Az OKTF által készített beszámoló részletesen tartalmazza a továbbképzésekre fordított források felhasználását.
(8) A 7. § (4) bekezdés a)–c) pontjai szerint elrendelt továbbképzés során felmerülõ utazási, szállás és étkezési költségeket
a belügyi szerv a költségvetésébõl biztosítja. A 7. § (4) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott képzésekkel
kapcsolatos költségeket a belügyi szerv és a továbbképzésben résztvevõ megállapodása alapján a belügyi szerv
átvállalhatja.

6. A továbbképzési programok
12. §

A hivatásos és állomány továbbképzése kizárólag a továbbképzési programjegyzéken szereplõ, nyilvántartásba vett
programok alapján végezhetõ.

13. §

(1) Az intézményi akkreditációval rendelkezõ képzõintézmények által kifejlesztett továbbképzési programok
programjegyzékbe történõ nyilvántartásba vételét sikeres továbbképzési programminõsítési eljárásnak kell
megelõznie.
(2) Az OKTF a továbbképzési programminõsítési eljárás során vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel-e
a minõségirányítási szabályzatban foglaltaknak, valamint a képzésmódszertani és minõségirányítási eljárások
szabályainak.
(3) A képzésmódszertani és minõségirányítási eljárások szabályait az OKTF dolgozza ki és a honlapján közzéteszi.

14. §

(1) A továbbképzési programminõsítési eljárás díjköteles. A minõsítési díj mértékét a Kollégium által kiadott díjtáblázat
tartalmazza.
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(2) A minõsítési díjat a kérelmezõ szervezet a kérelem benyújtásával egyidejûleg az OKTF részére fizeti meg.
(3) Az OKTF a minõsítési díjat a minõségirányítási rendszer mûködtetésére használja fel.
15. §

(1) A továbbképzési programminõsítésre irányuló kérelmet az OKTF-hez kell benyújtani.
(2) A minõsítésre benyújtott továbbképzési programot az OKTF a kérelem benyújtását követõ harminc napon belül
minõsíti. A határidõ egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.
(3) Az OKTF a lefolytatott minõsítési eljárás eredményeként megfelelõ vagy nem megfelelõ minõsítést javasol a
Kollégiumnak.
(4) A Kollégium dönt a továbbképzési program minõsítésérõl és a megfelelõnek minõsített továbbképzési program
nyilvántartásba vételérõl. Az OKTF ezt követõen a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítéssel együtt tizenöt napon belül
írásban tájékoztatja a kérelmezõt a továbbképzési programmal teljesíthetõ továbbképzési pontértékrõl.

16. §

(1) Amennyiben a minõsítésre benyújtott dokumentáció eltér a minõsített továbbképzési programokkal szemben
támasztott követelményrendszertõl, vagy a képzésmódszertani és minõségirányítási eljárások szabályaitól, akkor
a továbbképzési programminõsítésre benyújtott továbbképzési programot nem megfelelõre kell minõsíteni.
(2) A nem megfelelõnek minõsített program kérelmezõjét az OKTF az általa felkért szakértõ állásfoglalása alapján
a továbbképzési program átdolgozására kérheti fel. A továbbképzési program átdolgozását követõen a továbbképzési
program ismételten benyújtható a minõsítésre. A továbbképzési program ismételt benyújtása során a kérelmezõt
díjfizetési kötelezettség nem terheli.

17. §

(1) A továbbképzési program minõsítése határozatlan ideig érvényes azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
továbbképzési program tekintetében a megfelelõnek minõsítését követõ huszonnégy hónapon belül a képzés
lebonyolítására vonatkozó igény nem érkezik, a továbbképzési programot az OKTF kérelmére a Kollégium törli
a programjegyzékrõl.
(2) A minõsített program szakmai tartalmának folyamatos hatályosítása a programtulajdonos feladata.
(3) Amennyiben a továbbképzési programok végrehajtása során a minõségbiztosítás a továbbképzési program szakmai
tartalmával összefüggésben nem megfelelõséget azonosít, a Kollégium jogosult az OKTF javaslatára a továbbképzési
program minõsítésének felfüggesztésére. Felfüggesztett továbbképzési program nem szervezhetõ annak
átdolgozásáig.
(4) A továbbképzési program minõsítésének felfüggesztése esetén a továbbképzési programot a minõségbiztosítás
során azonosított nem megfelelõségre tekintettel át kell dolgozni. A továbbképzési program átdolgozását követõen
az OKTF 30 napon belül ismételten lefolytatja a minõsítési eljárást.
(5) Amennyiben a továbbképzési program az ismételt minõsítésen megfelel, az OKTF javaslatára a Kollégium azonnali
hatállyal megszünteti a továbbképzési program minõsítésének felfüggesztését. Ha a továbbképzési program az újbóli
átdolgozását követõen sem felel meg a minõsítésen, akkor azonnali hatállyal törlésre kerül a programjegyzékbõl.

18. §

(1) A minõsítési eljárásban az OKTF felkérésére szakértõk mûködnek közre. A szakértõkrõl az OKTF névjegyzéket vezet.
A névjegyzékbe történõ felvételhez a szakértõ hozzájárulása szükséges.
(2) A szakértõi névjegyzékbe az a szakértõ vehetõ fel, aki
a)
felsõfokú végzettséggel,
b)
az adott szakterületen szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és
c)
az OKTF által szervezett módszertani felkészítõ foglalkozásokon részt vett.
(3) Amennyiben a szakértõ az OKTF ismételt felszólítására sem vesz részt a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
módszertani felkészítõ foglalkozásokon, a szakértõt az OKTF törli a névjegyzékbõl.

19. §

(1) A hivatásos állomány tagja továbbképzési kötelezettségének mérhetõsége és a továbbképzési pontok megállapítása
érdekében a bejelentés-köteles továbbképzési programokat és a képzõ szervezetet is nyilvántartásba kell vetetni
a továbbképzési programok jegyzékébe.
(2) A bejelentés-köteles továbbképzési programok egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárása során a továbbképzési
program alapadatait és a képzést végzõ szervezet adatait kell nyilvántartásba venni a programjegyzékbe, valamint
meg kell állapítani a programhoz rendelt továbbképzési pontértéket is.
(3) Az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárást az OKTF folytatja le. A nyilvántartásba vételrõl a Kollégium az OKTF
elõterjesztése alapján dönt.
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(4) A továbbképzési program akkor vehetõ nyilvántartásba, ha
a)
a nyilvántartásba vételt belügyi szerv kezdeményezi és
b)
a továbbképzési program nem minõsítéshez kötött.
(5) Ha a bejelentés-köteles továbbképzési programnak a nyilvántartásba vételére irányuló eljárás során az OKTF
megállapítja, hogy a továbbképzési program minõsített továbbképzési programhoz tartozó ismereteket közvetít,
a nyilvántartásba vételt elutasítja. Ezzel egyidejûleg a kérelmezõt tájékoztatja a továbbképzési program minõsítésével
kapcsolatos eljárás lefolytatásának feltételeirõl.
(6) Ha a bejelentés-köteles továbbképzésnek minõsülõ továbbképzési program adataiban változás áll be, a kérelmezõ
köteles az OKTF részére tizenöt napon belül a változás bejelentésére.
(7) A bejelentés-köteles továbbképzési program szakmai tartalmáért és minõségéért a nyilvántartásba vételt kérelmezõ
szervezet felel.
(8) Az egyszerûsített nyilvántartásba vételi eljárás nem díjköteles.

7. A továbbképzések ellenõrzése, a minõségirányítás
20. §

(1) A továbbképzések minõségi megfelelõségének biztosítása érdekében minõségirányítási rendszert kell mûködtetni.
A továbbképzés minõségirányítási szabályzatát a Kollégium elõterjesztésére a belügyi szervet irányító miniszter
adja ki.
(2) A minõségirányítási szabályzat elõírja
1.
a továbbképzési programok nyilvántartásba vételi eljárását,
2.
a továbbképzési programok minõsítési folyamatát,
3.
az éves tervezés folyamatát,
4.
a képzéstervezés folyamatát,
5.
a képzésfejlesztés folyamatát,
6.
a képzésszervezés folyamatát,
7.
a képzés-megvalósítás folyamatát,
8.
a továbbképzések oktatásának módszerét,
9.
a továbbképzések során alkalmazott oktatási és segédanyagok kialakítását,
10.
a továbbképzésben közremûködõ oktatók oktatás-módszertani és felnõtt-oktatói felkészültségére vonatkozó
elõírásokat,
11.
a továbbképzések megvalósításához szükséges infrastruktúra, a megfelelõ oktatási környezet kialakítását,
12.
a számonkérési folyamatokat,
13.
az ismeret-ellenõrzési formák alkalmazását,
14.
a továbbképzési programok folyamatos hatályosítását,
15.
az értékelési folyamatokat, a résztvevõi és oktatói elégedettség mérését,
16.
a továbbképzések lebonyolításának folyamatos figyelemmel kísérését,
17.
a minõségügyi helyszíni ellenõrzés eljárását,
18.
a panaszkezelési eljárásokat,
19.
a nem megfelelõség kezelését,
20.
a dokumentumok és minõségügyi feljegyzések kezelését,
21.
a folyamatok, dokumentumok szükségességét igazoló és jóváhagyó ellenõrzéseket, valamint az elfogadási
kritériumokat, továbbá
22.
az önértékelést, az éves mûködés értékelését.

21. §

(1) A továbbképzési rendszer felülvizsgálatát a minõségügyi szabályzatban meghatározott idõszakonként és módon
a Kollégium által kijelölt, az OKTF személyi állományába tartozó, e feladat ellátására felkészített minõségügyi ellenõr
által elvégzett helyszíni ellenõrzés biztosítja.
(2) Az ellenõrzési tervet két féléves ütemezéssel az OKTF készíti el és a Kollégium hagyja jóvá.
(3) A Kollégium elnöke jogosult az ellenõrzési tervben meghatározottakon túl rendkívüli helyszíni ellenõrzés
elrendelésére.
(4) A helyszíni ellenõrzés a továbbképzés végrehajtásának teljes folyamatára kiterjed. A helyszíni ellenõrzés végzése
megbízólevél alapján folytatható le, amelyet az OKTF készít el és a Kollégium hagy jóvá.
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(1) Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során a minõségügyi ellenõr megállapítja, hogy a továbbképzési program eltér
a programjegyzékre felvett továbbképzési program által meghatározott követelményrendszertõl, vagy a
képzésmódszertani és minõségirányítási eljárások szabályaitól, akkor a helyszíni ellenõrzés nem megfelelõséget
állapít meg.
(2) A nem megfelelõségrõl az OKTF tájékoztatja a továbbképzési program minõsítésének kezdeményezõjét és a
Kollégiumot. A Kollégium jogosult az OKTF javaslatára a nem megfelelõ továbbképzési program minõsítésének
felfüggesztésére. A továbbképzési program felfüggesztése esetén a 17. § (3)–(5) bekezdései megfelelõen irányadók.
(3) A helyszíni ellenõrzésekrõl készített éves összefoglaló jelentését az OKTF a tárgyévet követõ év január 20-áig készíti el
és a Kollégiumnak megküldi. A Kollégium az összefoglaló jelentés ellenõrzését és véleményezését követõen,
egyetértését vagy annak hiányát jelezve, a jelentést jóváhagyás céljából nyolc munkanapon belül felterjeszti
a miniszternek.

8. A továbbképzés tervezése
23. §

(1) A hivatásos állomány továbbképzése tervszerûen az éves és egyéni továbbképzési tervek alapján történik.
(2) A továbbképzési tervek elkészítéshez szükséges útmutatót az OKTF adja ki és a honlapján közzéteszi.
(3) A továbbképzési tervek tartalmazzák a tanulmányi kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló továbbképzési
programokat.

24. §

(1) Az egyéni továbbképzési tervek elkészítésérõl az állományilletékes parancsnok gondoskodik. Az éves és egyéni
továbbképzési tervet az állományilletékes parancsnok az év közben felmerülõ továbbképzési igények alapján
módosíthatja.
(2) Az egyéni továbbképzési terv elkészítésénél figyelembe kell venni az elõzõ év teljesítményértékelésének
megállapításait, illetve a hivatásos állományú legutolsó minõsítésének a további elõmenetelre vonatkozó javaslatait.

25. §

A belügyi szerv vezetõje által jóváhagyott éves továbbképzési tervet a belügyi szerv a tárgyév január 15-éig megküldi
az OKTF részére.

III. FEJEZET
A RENDÉSZETI VEZETÕKÉPZÉSI ÉS TEHETSÉGGONDOZÁSI RENDSZER
26. §

(1) A Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe
a)
a hivatásos állomány tagját az állományilletékes parancsnok javasolhatja, a hivatásos állomány tagjának
beleegyezésével, vagy
b)
a hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnok egyetértésével önként jelentkezhet.
(2) Az állományilletékes parancsok egyetértését a Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe önként
jelentkezõ szerzi be.
(3) A Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe a hivatásos állomány azon tagja jelölhetõ, illetve
jelentkezhet, aki legalább négy év szolgálati viszonnyal rendelkezik és legutolsó minõsítése kiemelkedõ vagy átlag
feletti értékelést kapott.

9. A vezetõ-kiválasztási eljárás
27. §

(1) A hivatásos állomány tagja a Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe az OKTF által végzett
vezetõ-kiválasztási eljárás útján kerülhet be. A vezetõ-kiválasztási eljárás részletes szabályait a tanulmányi és
vizsgaszabályzat tartalmazza.
(2) A vezetõ-kiválasztási eljárást az OKTF a miniszter, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának, vagy a belügyi
szerv vezetõjének kezdeményezésére soron kívül megindítja.
(3) A Rendészeti Vezetõképzési és Tehetséggondozási Rendszerbe – az állományilletékes parancsnok egyetértésével –
önként jelentkezõ a vezetõ-kiválasztási eljárásban az OKTF munkatervének megfelelõ ütemezésben vesz részt.

28. §

(1) A vezetõ-kiválasztási eljárás elsõ szakaszában a hivatásos állomány tagja felmérésen vesz részt. A kiválasztási eljárás
elsõ szakaszát az OKTF tréneri vagy szakértõi beosztású munkatársai folytatják le.
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(2) A felmérés akkor eredményes, ha a jelölt a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott szintet legalább
55%-osan teljesíti.
(3) A felmérés eredményét – az érintettnek a kiválasztási eljárás megkezdése elõtt tett írásbeli hozzájárulása alapján –
az OKTF tartja nyilván, és azokat harmadik személynek kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja ki.
29. §

30. §

31. §

A hivatásos állománynak a felmérést eredményesen teljesítõ tagja – a (2) bekezdésben meghatározott megkötéssel –
felvételre kerül a belügyi szerv által vezetett rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbank utánpótlási nyilvántartásába.
(1) Az eredménytelenül záródó kiválasztási eljárás elsõ alkalommal egy év elteltével megismételhetõ.
(2) Az ismételten eredménytelenül záródó kiválasztási eljárás három évenként ismételten megkísérelhetõ.
A kiválasztási eljárás eredményérõl az érintett személy állományilletékes parancsnokát is tájékoztatni kell.

10. A rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbank
32. §

A hivatásos állománynak az adatbank utánpótlási nyilvántartásába felvett tagja
a)
az állományilletékes parancsnok támogatásával rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon vehet részt, vagy
b)
– amennyiben a kiválasztási eljárás során a felmérést kiemelkedõ teljesítménnyel zárta – az állományilletékes
parancsnok jóváhagyásával részt vehet a rendészeti tehetséggondozási programban.

33. §

Ha a hivatásos állomány tagját az adatbank vezetõi nyilvántartásából azért kell törölni, mert a vezetõi megbízását
visszavonták és azt követõen nem kapott más vezetõi megbízást, akkor – amennyiben korábban eredményesen vett
részt a vezetõ kiválasztási eljárásban – hozzájárulásával az adatbank utánpótlási nyilvántartásába kerül felvételre.

34. §

A hivatásos állomány tagja a törlést követõ két év elteltével jelentkezhet ismét
a)
a kiválasztási eljárásra, ha az adatbank utánpótlási nyilvántartásából a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 203/C. § (5) bekezdés b) pontja alapján került
törlésre,
b)
a mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérésre, ha az adatbank vezetõi nyilvántartásából a vezetõi
megbízás visszavonása miatt került törlésre.

11. Rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam
35. §

(1) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített vezetõi beosztások betöltéséhez elõírt,
iskolarendszeren kívüli, középvezetõi készségeket fejlesztõ tanfolyam.
(2) Belügyi szervnél osztályvezetõi vagy fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre jogosító beosztásba a hivatásos állomány
azon tagja nevezhetõ ki, illetve ilyen beosztás ellátásával azon tagja bízható meg, aki – a beosztás betöltéséhez elõírt
képesítési követelményeken túl – a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot eredményesen teljesítette.
(3) Mentesül a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alól az,
a)
aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán rendészeti vezetõ mesterképzésben
mesterfokozatú végzettséget szerzett,
b)
akinek hazai vagy külföldi vezetõképzésben szerzett végzettségét az OKTF vezetõje a rendészeti vezetõvé
képzõ tanfolyammal azonos értékûnek ismerte el.

36. §

(1) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon való részvételre
a)
az állományilletékes parancsnok kötelezése alapján,
b)
önkéntes jelentkezés alapján, vagy
c)
a tehetséggondozási program részeként
kerülhet sor.
(2) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki
a)
a rendészeti utánpótlási és vezetõi adatbankban (a továbbiakban: adatbank) szerepel és
b)
rendelkezik rendészeti szakvizsgával, vagy mentesül annak letétele alól.
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(3) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon önkéntes jelentkezéssel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken túl
az vehet részt,
a)
aki kiváló minõsítéssel rendelkezik és
b)
akinek a jelentkezését az állományilletékes parancsnok írásban támogatja.
37. §

Kivételesen, fontos szolgálati érdekbõl az adatbankban szereplõ hivatásos állomány tagja a rendészeti vezetõvé képzõ
tanfolyam teljesítésének hiányában is kinevezhetõ a 35. § (2) bekezdésében meghatározott vezetõi beosztásba azzal,
hogy – a 36. § (2) bekezdésben elõírt feltételek teljesítését követõen – a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot
a kinevezéstõl számított egy éven belül köteles elvégezni.

38. §

(1) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam végén a résztvevõ záró felmérésen és vizsgagyakorlaton vesz részt.
(2) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamra vonatkozó részletes szabályokat a tanulmányi és vizsgaszabályzat
tartalmazza.
(3) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam eredményes teljesítésérõl az OKTF tanúsítványt állít ki. A kiállított
tanúsítványok nyilvántartását az OKTF végzi.

12. A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérés
39. §

(1) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam vizsgagyakorlatával és a záró felmérésével egyidõben a hivatásos állomány
tagja részt vesz a mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérésen. A mestervezetõi
kompetencia-megfelelést mérõ felmérés részletes szabályait az OKTF fõigazgatója által jóváhagyott tanulmányi és
vizsgaszabályzat tartalmazza.
(2) A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérésre önként az a vezetõ beosztású is jelentkezhet, aki
e rendelet hatálybalépése elõtt a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot elvégezte vagy annak teljesítése alól
mentesült.

40. §

(1)

A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérést az OKTF szakértõi és tréneri beosztású munkatársai
folytatják le. Az egyéni, páros és csoportos kompetenciaszint-felmérések végrehajtásába a Belügyminisztérium és
a belügyi szervek fõosztályvezetõi, vagy ennél magasabb besorolású vezetõi is bevonhatók.
(2) A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérés akkor eredményes, ha a jelölt a felmérésen legalább 70%-ot
teljesít.
(3) A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérések vizsgálati eredményeit az OKTF tartja nyilván, és azokat
harmadik személynek kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával adhatja ki.

41. §

A hivatásos állománynak a kompetencia-megfelelést mérõ felmérést eredményesen teljesítõ tagja jogosult részt
venni a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamon.

42. §

(1) Az eredménytelenül záródó mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérés elsõ alkalommal három hónap
elteltével megismételhetõ.
(2) Az ismételten eredménytelenül záródó felmérés három évenként ismételten megkísérelhetõ.

43. §

A mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérés végsõ eredményérõl az érintett személy állományilletékes
parancsnokát is tájékoztatni kell.

13. A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam
44. §

(1) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam a belügyi szervnél rendszeresített fõosztályvezetõi, vagy annál
magasabb vezetõi besorolású beosztások betöltéséhez elõírt, iskolarendszeren kívüli, felnõttképzési, felsõvezetõi
készségeket fejlesztõ tanfolyam.
(2) Belügyi szervnél fõosztályvezetõi, vagy annál magasabb vezetõi besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító
beosztásba a hivatásos állomány azon tagja nevezhetõ ki, vagy ilyen beosztás ellátásával azon tagja bízható meg,
aki – a beosztás betöltéséhez elõírt képesítési követelményeken túl – a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam
követelményeit eredményesen teljesítette.
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(1) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamon való részvételre
a)
az állományilletékes parancsnok kötelezése alapján, vagy
b)
a tehetséggondozási program részeként
kerülhet sor.
(2) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamon a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki
a)
a mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérést eredményesen teljesítette és
b)
a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam követelményeinek eleget tett, vagy annak teljesítése alól mentesül.

46. §

Az adatbank utánpótlási nyilvántartásában szereplõ hivatásos állományú tag kivételesen fontos szolgálati érdekbõl a
rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam teljesítésének hiányában is kinevezhetõ a 44. § (2) bekezdésében
meghatározott vezetõi beosztásba azzal, hogy
a)
a kinevezéstõl számított egy éven belül köteles a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot, és
b)
a kinevezésétõl számított két éven belül – a mestervezetõi kompetencia-megfelelést mérõ felmérést követõen
– a mestervezetõvé képzõ tanfolyamot
teljesíteni.

47. §

(1) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam végén a résztvevõ a tanulmányi és vizsgaszabályzatban
meghatározottak szerint egyéni és csoportos felmérésen vesz részt.
(2) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamra vonatkozó részletes szabályokat a tanulmányi és vizsgaszabályzat
tartalmazza.
(3) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam eredményes teljesítésérõl az OKTF tanúsítványt állít ki. A kiállított
tanúsítványok nyilvántartását az OKTF végzi.

14. A rendészeti tehetséggondozási program
48. §

(1) A rendészeti tehetséggondozási program egy komplex, kompetencia alapú továbbképzési rendszer, amelynek célja
a vezetõi utánpótlás tervszerû biztosítása, valamint a tehetségek felkarolása és elõmenetelük elõsegítése. A rendészeti
tehetséggondozási program keretében a résztvevõ
a)
vezetõképzési programban, vagy
b)
szakértõi karrierfejlesztõ programban, felsõfokú szakirányú képzésben vagy
c)
logisztikai, idegennyelvi, vagy informatikai képzésen
vesz részt.
(2) A rendészeti tehetséggondozási programban résztvevõ a végzettsége és a kiválasztási eljárás során elvégzett felmérés
eredménye alapján vesz részt a tehetséggondozási program (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott valamely
részében.
(3) A vezetõképzési program keretében a hivatásos állomány vezetõi irányultságú tagja a rendészeti vezetõvé képzõ
tanfolyamot, – az adatbank vezetõi részébe történõ felvételt követõen – a rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamot végzi el.
(4) A szakértõi karrierfejlesztõ program a hivatásos állomány nem vezetõi irányultságú tagjának szakmai fejlõdését
támogató, tudásbõvítésre irányuló program.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott képzéseken történõ részvétel támogatásának, ilyen képzésekre történõ
beiskolázás vagy ilyen képzések szervezésének és lebonyolításának célja, hogy a tehetséggondozási programban
résztvevõ személy megszerezze a szükséges végzettségeket, illetve képzettségeket annak érdekében, hogy a
vezetõképzési programban vagy a szakértõi karrierfejlesztõ programban részt vehessen.

49. §

A rendészeti tehetséggondozási programban a hivatásos állomány azon tagja vehet részt,
a)
aki legalább négy év szolgálati viszonnyal rendelkezik,
b)
aki nem tölt be vezetõi beosztást,
c)
aki a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti felsõfokú végzettséggel
rendelkezik,
d)
aki rendelkezik angol, német, vagy francia nyelvbõl legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával,
e)
aki a jelentkezését megelõzõ utolsó minõsítésén kiváló értékelést kapott, vagy akinek a három éven belüli
teljesítményértékelései a két legmagasabb értékelési kategória valamelyikébe tartoztak,
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aki a kiválasztási eljárás során jogosultságot szerzett a rendészeti tehetséggondozási programra történõ
jelentkezésre, és
akinek állományilletékes parancsnoka írásban támogatja a programban való részvételét.

50. §

A rendészeti tehetséggondozási program felvételi keretlétszámát az OKTF fõigazgatója a belügyi szerv vezetõjével
egyeztetve évente meghatározza. A 49. §-ban foglalt feltételeknek megfelelõ jelentkezõk a keretlétszám mértékéig
nyerhetnek felvételt a rendészeti tehetséggondozási programba.

51. §

(1) A rendészeti tehetséggondozási programot az OKTF szervezi és bonyolítja le. A rendészeti tehetséggondozási
program részletes felépítését és mûködési szabályait a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza.
(2) A rendészeti tehetséggondozási programtanfolyam tanulmányi követelményét az OKTF fõigazgatója által
jóváhagyott képzési program tartalmazza.
(3) A rendészeti tehetséggondozási program eredményes befejezésérõl és a résztvevõ elõmenetelére vonatkozó
javaslatáról az OKTF tájékoztatja a belügyi szerv vezetõjét.

15. A rendészeti vezetõi továbbképzés
52. §

(1) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot, továbbá a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot eredményesen
teljesítõ, vezetõi beosztást betöltõ hivatásos állomány tagja (a továbbiakban: rendészeti vezetõ) vezetõi
továbbképzésen köteles részt venni.
(2) A rendészeti vezetõi továbbképzésre e rendeletnek a rendészeti továbbképzésre vonatkozó szabályait kell
megfelelõen alkalmazni.

16. A rendészeti vezetõképzéssel és a Rendészeti Tehetséggondozási Programmal kapcsolatos költségek
53. §

(1) A rendészeti vezetõképzés és a Rendészeti Tehetséggondozási Program mûködtetésével kapcsolatos költségeket
az OKTF költségvetésében külön szakfeladati számon kell tervezni és biztosítani.
(2) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon való részvétel egy fõre esõ díja az illetményalap szociális hozzájárulási
adóval növelt összegének 200%-a.
(3) A rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamon való részvétel egy fõre esõ díja az illetményalap szociális
hozzájárulási adóval növelt összegének 150%-a.
(4) A Tehetséggondozási Programban való részvétel egy fõre esõ díja a rendészeti vezetõvé képzés és a rendészeti
mestervezetõvé képzés egy fõre esõ díjának együttes összege.
(5) Az adatbankban szereplõk rendészeti vezetõképzésével és tehetséggondozásával kapcsolatban felmerülõ utazási,
étkezési és szállásköltséget az õket foglalkoztató szerv költségvetésébõl kell fedezni.
(6) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamra történõ önkéntes jelentkezés esetén a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam
díja az önként jelentkezõt terheli, kivéve azt az önként jelentkezõt, aki a 36. § (1) bekezdés c) pontja alapján
a rendészeti tehetséggondozási program résztvevõjeként vesz részt a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon.
Ez esetben a részvétel költségeit úgy kell viselni, mintha az önként jelentkezõ személy rendelkezne vezetõi
beiskolázási javaslattal.
(7) A rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkezõ kérelmére – a belügyi szerv
saját költségvetése terhére átvállalhatja.
(8) Akit önhibájából a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon vagy a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamon való
újbóli részvételre köteleznek, köteles az ismételt felkészítõ tanfolyam költségeit megfizetni.
(9) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésre az OKTF és az NKE közötti megállapodás alapján kerül sor.
A teljesített továbbképzésrõl kiadott NKE igazolás alapján az OKTF megtéríti a megállapodásban rögzített költségeket.

54. §

(1) Az OKTF fõigazgatója által felkért, a rendészeti vezetõképzésben közremûködõ elõadót, a trénert, a vizsgáztató
bizottság elnökét, tagjait és jegyzõjét vizsgáztatási díj illeti meg.
(2) Az elõadók óradíja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 15%-a.
(3) A trénerek óradíja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 30%-a.
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(4) A vizsgabizottság elnökének a vizsgáztatásért járó díja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt
összegének 7%-a, a vizsgabizottság tagjainak a vizsgáztatásért járó díja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval
növelt összegének 5%-a.
(5) A jegyzõ díja az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 2%-a.

17. A rendészeti vezetõképzési és tehetséggondozási rendszer mûködésével összefüggõ egyéb képzések
55. §

(1) Az OKTF jogosult minõsített trénerek képzésére tanfolyamot szervezni.
(2) A résztvevõ a minõsítõ tréner-képzõ tanfolyam elvégzésével jogosulttá válik – az OKTF képzési programja szerint és
felügyelete mellett – rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamon résztvevõ állomány felkészítését végezni, illetve abban
közremûködni.

56. §

(1) A minõsítõ tréner-képzõ tanfolyamon a hivatásos állomány tagja az OKTF által kiírt pályázatra történõ önkéntes
jelentkezés alapján vehet részt, amennyiben a képzésen való részvételét az állományilletékes parancsnok támogatja.
(2) A minõsítõ tréner-képzésre való felvétel feltétele az OKTF fõigazgatója által meghatározott és közzé tett kiválasztási
eljárás sikeres teljesítése.

57. §

(1) A minõsítõ tréner-képzõ tanfolyamon a képzési programban meghatározott tanfolyami program és tematika alapján,
valamint meghatározott idõkeretben történik.
(2) A képzés végén a résztvevõ kompetencia alapú vizsgagyakorlatokon vesz részt.
(3) A minõsítõ tréner-képzés eredményes teljesítésérõl az OKTF tanúsítványt állít ki. A kiállított tanúsítványok
nyilvántartását az OKTF végzi.

58. §

Az OKTF tréner beosztású munkatársa, a fõigazgató írásbeli megbízó levele alapján – az állományilletékes parancsnok
elõzetes tájékoztatása mellett – a minõsített tréner által vezetett, a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamra történõ
helyi felkészítésen helyszíni monitoring tevékenységet folytathat. Az OKTF trénere a monitoring eredményérõl készült
értékelõ jelentés alapján a minõsített tréner részére szóbeli visszajelzést ad.

59. §

(1) Az OKTF a rendészeti vezetõk képességének kibontakoztatása és teljesítményének fokozása érdekében jogosult
minõsítõ tanácsadó (coach) képzõ tanfolyam szervezésére.
(2) A hivatásos állománynak a minõsítõ tanácsadóképzõ tanfolyamot elvégzõ tagja jogosult – az OKTF szakmai
protokollját betartva tanácsadói tevékenységet (coaching) folytatni a rendészeti vezetõk munkájának segítése,
támogatása, teljesítményük növelése, a szervezeti mûködés javítása, valamint a rendészeti mestervezetõvé képzés
hatékonyságának növelése érdekében.

60. §

(1) A minõsítõ tanácsadóképzõ tanfolyamon a hivatásos állomány minõsített trénere vagy igazolt tréneri gyakorlattal
rendelkezõ tagja az OKTF által kiírt pályázatra történõ önkéntes jelentkezés alapján vehet részt, amennyiben
a tanfolyamon való részvételét az állományilletékes parancsnok támogatja.
(2) A minõsítõ tanácsadóképzésre való felvétel feltétele az OKTF fõigazgatója által meghatározott és közzétett kiválasztási
eljárás sikeres teljesítése.

61. §

(1) A minõsítõ tanácsadóképzõ tanfolyamon a képzési programban a meghatározott tanfolyami program és tematika
alapján, valamint meghatározott idõkeretben történik.
(2) A képzés végén a résztvevõ kompetencia alapú vizsgagyakorlatokon vesz részt.
(3) A minõsítõ tanácsadóképzés eredményes teljesítésérõl az OKTF tanúsítványt állít ki. A kiállított tanúsítványok
nyilvántartását az OKTF végzi.

62. §

Az OKTF ellátja a minõsített trénerek és a minõsített tanácsadók továbbképzését, valamint tevékenységük
minõségellenõrzését.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
63. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.
(2) A 36. § (2) bekezdés a) pontja, a 49. § e) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

64. §

(1) A belügyi szerv az éves továbbképzési tervet elsõ alkalommal 2014. január 15-ig küldi meg az OKTF részére.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor szolgálati viszonyban álló személyek esetében az elsõ továbbképzési idõszak
2014. január 1-jével indul.
(3) Az OKTF az 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, b) pont ba) alpontjában és c) pont cb) alpontjában
meghatározott, a Kollégium a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat elsõ alkalommal a rendelet hatályba
lépését követõ hat hónapon belül hajtja végre. Az OKTF az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott
feladatot 2013. december 31-ig teljesíti.

65. §

(1) A 35. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességi ok a 2012–2013. tanévben, vagy azt követõen indított
rendészeti vezetõ mesterképzésben végzettek esetében vehetõ figyelembe.
(2) Mentesül a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alól az, aki
a)
2002. január 1. elõtt az OKTF jogelõd intézményeiben, vagy a Határõrség Vezetõképzõ és Továbbképzõ
Intézetében szervezett és bonyolított vezetõképzõ tanfolyamot elvégezte,
b)
e rendelet hatálybalépését megelõzõen az OKTF-en vagy jogelõd intézményeiben a rendészeti vezetõvé képzõ
tanfolyamot vagy a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot elvégezte,
c)
e rendelet hatálybalépését megelõzõ tíz éven belül legalább öt évet a Belügyminisztériumban és az annak
irányítása alatt álló szervnél osztályvezetõi vagy ennél magasabb besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító
vezetõi beosztásban töltött, feltéve, hogy a vezetõi beosztás betöltése alatt készült, legalább alkalmas
minõsítéssel rendelkezik, vagy
d)
e rendelet hatálybalépésének évében, vagy megelõzõen betöltötte az ötvenkettedik életévét, legalább húsz év
szolgálati viszonnyal és legalább alkalmas minõsítéssel rendelkezik.
(3) Aki a rendelet hatálybalépésekor a belügyi szervnél úgy tölt be osztályvezetõi, vagy fõosztályvezetõ-helyettesi
illetményre jogosító beosztást, hogy a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot nem teljesítette és nem mentesül
annak kötelezettsége alól, annak 2014. december 31-ig el kell végeznie a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot.

66. §

(1) Mentesül a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam teljesítésének kötelezettsége alól az, aki
a)
az OKTF jogelõd intézménye által az 1999/2000. évben lebonyolított kapitányság vezetõvé képzõ tanfolyamot
eredményesen elvégezte,
b)
az OKTF jogelõd intézménye által 2000/2001. évben megrendezett rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamot eredményesen elvégezte,
c)
e rendelet hatálybalépését megelõzõen az OKTF vagy jogelõd intézményei által szervezett rendészeti
mestervezetõvé képzõ tanfolyamot elvégezte,
d)
e rendelet hatálybalépését megelõzõ tíz éven belül legalább öt évet fõosztályvezetõi, vagy ennél magasabb
besorolású, vagy ilyen illetményre jogosító vezetõi beosztásban töltött, és a vezetõi beosztás betöltése alatt
készült, legalább alkalmas minõsítéssel rendelkezik, vagy
e)
e rendelet hatálybalépése elõtt betöltötte az ötvenkettedik életévét, legalább húsz év szolgálati viszonnyal és
legalább alkalmas minõsítéssel rendelkezik.
(2) Aki a rendelet hatálybalépésekor úgy tölt be a 44. § (2) bekezdésében meghatározott beosztást, hogy a rendészeti
mestervezetõvé képzõ tanfolyamot nem teljesítette, és nem mentesül annak kötelezettsége alól, annak – a 45. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése nélkül – 2014. december 31-ig el kell végeznie a
rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot.
(3) Annak a 44. § (2) bekezdésben meghatározott beosztást betöltõ vezetõnek, aki a rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamot nem teljesítette és nem mentesül annak teljesítése alól, egy másik, a 44. § (2) bekezdése szerinti
beosztásba történõ kinevezése vagy ilyen beosztással történõ megbízása esetén a kinevezésétõl vagy megbízásától
számított egy éven belül meg kell kezdenie a rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamot.
(4) A hivatásos állomány azon tagja, aki a rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyamot e rendelet hatálybalépése elõtt
végezte el, jogosult az OKTF-nél a mestervezetõ-kiválasztási eljárás elvégzésére jelentkezni.
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67. §

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok képzési és továbbképzési rendszerére e rendelet elõírásai irányadóak azzal,
hogy a képzéseket saját objektumaikban végzik, a szükséges adatszolgáltatást pedig az adatok minõsítését követõen
a Kollégium elnökének teljesítik.

68. §

Hatályát veszti a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter 3/2013. (I. 30.) BM rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrõl,
a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított termékekrõl és szolgáltatásokról,
azok átadás-átvételérõl és az ellentételezés rendjérõl szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet
módosításáról
A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter vezetése, irányítása vagy
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségrõl, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása
keretében elõállított termékekrõl és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételérõl és az ellentételezés rendjérõl szóló
9/2011. (III. 23.) BM rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendeletben meghatározott jelentése alapján a belügyminiszter a
Kedvezményezettek esetében évente, utólag ellenõrizteti, hogy az ajánlatok elutasítása vagy a szerzõdéstõl történõ
elállás megfelelt-e az irányadó jogszabályi követelményeknek.”

2. §

Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete
a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeirõl
A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

Tanárképzésben tanári szakképzettség a tanárképzés rendszerérõl, szakosodási rendjérõl és a tanárszakok jegyzékérõl
szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározott
szakképzettségi elemek követelményeinek teljesítésével szerezhetõ
a)
osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon,
b)
osztott képzésben, tanári mesterszakon,
c)
a mûvészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben,
tanári mesterszakon vagy
d)
az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követõen, tanári
mesterszakon.

2. §

(1) A tanárképzés általános követelményeit az 1. melléklet határozza meg.
(2) A tanárképzésben szerezhetõ tudást, készségeket, képességeket a 2. melléklet határozza meg.
(3) A közismereti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a Nemzeti alaptanterv mûveltségi területei alapján,
a 3. melléklet határozza meg.
(4) A szakmai tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a mûvészeti szakképzés kivételével, a szakképzés szakmai
területeinek megfelelõen a 4. melléklet határozza meg.
(5) A mûvészeti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a mûvészeti szakképzés szakmai területeinek
megfelelõen az 5. melléklet határozza meg.

3. §

(1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell
megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve
a szakdolgozat elkészítését és az összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.
(2) Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejûleg folyó tanárképzésben a tanári felkészítés szakmódszertani
követelményeit, valamint az adott tanárszakhoz tartozó tantárgyak tanításával kapcsolatos – a képzéssel
párhuzamosan, vezetõpedagógus (vezetõ tanár) irányításával folyó és az összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat
keretében folyó – tanítási gyakorlatokat mindkét tanárszakon teljesíteni kell.
(3) A hallgató mesterszak felvételi eljárásban az 1. § c) pontja szerinti tanári mesterszakra legkorábban a mûvészeti
képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott
tanulmányok ötödik félévétõl vehetõ fel. Párhuzamos képzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat, a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve, a nem
tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követõen
kezdhetõ meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az
adott nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési
idejénél.
(4) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggõ
egyéni iskolai gyakorlat idõtartama 1 félév.
(5) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi
(szaktudományos, mûvészeti) tudás a tanárszak szerinti nem tanári mesterszakon vagy osztatlan képzésben, a mester
fokozat és szakképzettség megszerzésével szerezhetõ meg.
(6) Az 1. § d) pontja szerinti mesterképzésben, a tanári szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése megegyezik
a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben, az 1. melléklet 2. pontjára figyelemmel meghatározott
szakképzettség-megjelöléssel. Ha a Korm. rendelet 1. melléklete szerint ugyanazon a szakterületen általános iskolai és
középiskolai tanárszak is szervezhetõ, a tanári szakképzettség oklevélben történõ megjelenése azonos
a 3. mellékletben meghatározott középiskolai tanári szakképzettséggel.
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(7) A felsõoktatási intézmény a tanári szakképzettség megszerzésének az 1. § d) pontja szerinti képzési formáját, az adott
nem tanári mesterszak, osztatlan szak szakindítási engedélyének birtokában akkor folytathatja, ha a mesterszak vagy
az osztatlan szak szakterülete szerinti tanárszakon az 1. § a)–c) pontja szerinti tanárképzési formák valamelyikén
rendelkezik szakindítási jogosultsággal. Ez alól kivételt képeznek azok a tanárszakok, amelyeken csak az 1. § d) pontja
szerint szervezhetõ meg a tanárképzés.
4. §

A felsõoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet
VIII. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„VIII. MÛSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET
Felsõoktatási szakképzés a szakjegyzékben nem szerepel.”
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

ATANÁRKÉPZÉSÁLTALÁNOSKÖVETELMÉNYEI


Aképzéscéljatanárokképzése,akikszéleskörƾszaktudományos,pedagógiai,pszichológiai
és általános mƾveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel
rendelkeznek.FelkészültekaNemzetialaptantervben,afejlesztésiterületek,nevelésicélok
alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatóiͲnevelƅi munka értékeinek, a
közmƾveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére
és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelésͲoktatás, köznevelési
törvénybenmeghatározottszakaszaiban,aköznevelésirendszerintézményeibenaNemzeti
alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek mƾveltségi területein, valamint az
iskolarendszeren kívüli képzésben, felnƅttoktatásban a szaktudományos, szakterületi
felkészültségüknek megfelelƅ területen szakrendszerƾ oktatást és az intézményben
pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó
módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi
felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük
fejlesztésére,tanóraiéstanórán,iskolánkívülimunkájukdifferenciáltirányítására,hatékony
pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos
pályaválasztási, gyermekͲ és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok
ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttmƾködéshez
szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi,
az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttmƾködésre és
önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek
tanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

1.

2.


3.


Amesterképzésiszakmegnevezése:aKorm.rendelet1.mellékletébenmeghatározott
szakmegnevezés
A tanárképzésben szerezhetƅ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplƅmegjelölése:
– végzettségiszint:mesterfokozat(magister,Master,rövidítése:MA)
– szakképzettség: okleveles …. tanár [a kettƅ vagy egy tanári szakképzettségre,
továbbá a közismereti (általános iskolai vagy középiskolai) tanárszakra vagy a
szakmai,mƾvészetitanárszakra(szakirányra)utalómegjelöléssel];
– szakképzettségangolnyelvƾmegjelölése:teacherof…

AzoklevélMasterofEducationcímettanúsít,rövidítettjelölése:MEd
Képzésiterület:pedagógusképzés
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A képzési idƅ félévekben és a mesterfokozat megszerzéséhez összegyƾjtendƅ
kreditekszáma

4.1. A képzési idƅ félévekben és az összegyƾjtendƅ kreditek száma a tanárképzés
különbözƅformáiszerint:
4.1.1.Az1.§a)pontjábanfoglaltosztatlanképzésben
a)a3.mellékletszerintiközismeretitanárszakokon,kétszakosképzésben
aa)10félév,300kredit,
ab)11félév,330kredit,haazegyiktanárszakközépiskolaiközismeretitanárszakvagy
az idegen nyelvek mƾveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett
közismeretitanárszak;
ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak,
illetve az egyik tanárszak az idegen nyelvek mƾveltségi területhez tartozó, osztatlan
képzésbenszervezettközismeretitanárszak;
b)az5.mellékletszerintizenemƾvészetitanárszakokon,kétszakosképzésben
ba)zenetanárszakokon:10félév,300kredit,
bb)zenemƾvésztanárszakokon:12félév,360kredit;
c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti
zenetanárszakokon,egyszakosképzésben:10félév,300kredit.
4.1.2.Az1.§b)pontjábanfoglaltosztottképzésben,egyszakosszakmaitanárszakon:
legfeljebb5félév,legalább120,legfeljebb150kredit.
4.1.3. Az 1. § c) pontjában foglaltak szerinti mƾvészeti tanárszakokon, a mƾvészeti
képzésiterületszerintinemtanárimesterszakkalvagyosztatlanszakkalpárhuzamosan
felvettképzésben:2félév,60kredit.
4.1.4. Az 1. § d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári szakon szerzett
mesterfokozatotkövetƅképzésben:2félév,60kredit.
4.1.5.Újabbokleveletadótanárképzésben
a) az általános iskolai tanári szakképzettséget követƅen, ugyanazon a szakterületena
középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon
2félév60kredit;
b) a felsƅoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: az 1993. évi
felsƅoktatási törvény) szerinti fƅiskolai szintƾ tanári szakképzettséget követƅen,
ugyanazon a szakterületen a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére
irányulóképzésbenegyszakon2félév,60kredit,kétszakon4félév,120kredit;
c) az 1993. évi felsƅoktatási törvény szerinti egyetemi szintƾ vagy fƅiskolai szintƾ,
illetveamesterfokozatútanáriszakképzettségetkövetƅen,újabbtanáriszakképzettség
megszerzéséreirányulóképzésbenlegfeljebb4félév,120kredit;
d)tanító,szakoktatószakképzettségbirtokábanlegalább5félévés150kredit.
4.2. Tanárképzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b–c) pontja szerinti
szakképzettségielemekkreditértéke:
4.2.1.Az1.§a)pontjábanfoglaltosztatlanképzésben
a)a3.mellékletszerintiközismeretitanárszakokon,kétszakosképzésben
aa) 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként
100Ͳ100kredit,atanárifelkészítés100kredit,
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ab) 330 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 100 és
130kredit,atanárifelkészítés100kredit,
ac) 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként
130Ͳ130kredit,atanárifelkészítés100kredit;
b)az5.mellékletszerintizenemƾvészetitanárszakokon,kétszakosképzésben
ba) zenetanárszakokon 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári
szakképzettségenként100Ͳ100kredit,atanárifelkészítés100kredit,
bb) zenemƾvésztanár szakokon 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári
szakképzettségenként130Ͳ130kredit,atanárifelkészítés100kredit;
c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti
zenetanárszakokon egyszakos 300 kredites képzésben a szakterületi elem legfeljebb
200kredit,atanárifelkészítés100kredit.
4.2.2.Az1.§b)pontjábanfoglaltosztottképzésben150kreditesképzésben,szakmai
tanárszakonaszakterületielem50kredit,atanárifelkészítés100kredit,a120kredites
képzésbenatanárifelkészítéslegalább90kredit.
4.2.3. Az 1. § c)–d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári mesterszakkal
párhuzamosvagyazaztkövetƅ60 kreditestanárimesterképzésben,haanemtanári
mesterszak vagy osztatlan szak valamennyi tanulmányi és vizsga követelményeinek
teljesítésével a szakterületi elem teljesül, a tanári felkészítés kreditértéke 60 kredit,
amelybƅl a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgyͲpedagógiai)
ismeretekkreditértéke8kredit.
4.2.4.Újabbokleveletadótanárképzésben:
a) általános iskolai tanári szakképzettséget követƅen és az 1993. évi felsƅoktatási
törvény szerinti fƅiskolai szintƾ tanári szakképzettséget követƅen, ugyanazon a
szakterületen,aközépiskolaitanáriszakképzettségmegszerzéséreirányulóegyszakos,
60 kredites képzésben a szakterületi ismeret legalább 45 kredit, a tanári felkészítés
legfeljebb15kredit,kétszakos,120kreditesképzésbenaszakterületiismeretlegalább
97 kredit, a tanári felkészítés legfeljebb 23 kredit. A tanári felkészítés részeként a
szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgyͲpedagógiai) ismeretek
kreditértéke szakonként legalább 6 kredit. A vezetƅpedagógus (vezetƅ tanár)
irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 kredit, továbbá a portfólió minimális
kreditértéke2kredit;
b) az 1993. évi felsƅoktatási törvény szerinti egyetemi szintƾ vagy fƅiskolai szintƾ,
illetveamesterfokozatútanáriszakképzettségetkövetƅenújabbtanáriszakképzettség
megszerzéséreirányuló120kreditesképzésbenaszakterületiismeret100kreditésa
tanári felkészítés 20 kredit, amelybƅl a szakmódszertani (diszciplináris,
interdiszciplináristantárgyͲpedagógiai)ismeretekkreditértéke8kredit.
4.3. AKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjaszerintatanáriszakképzettségtanári
felkészítés elemének kreditértéke: 100 kredit, amelybƅl – a szabadon választható
tantárgyakhozrendelhetƅkreditekszámanélkül–
4.3.1. a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek minimális
kreditértéke28kredit,amelybƅlazösszefüggƅegyéniiskolaigyakorlathozközvetlenül
kapcsolódófeladatokkreditértékelegalább2kredit;
4.3.2. a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgyͲpedagógiai)
ismeretek minimális kreditértéke tanárszakonként 8Ͳ8 kredit, az összefüggƅ egyéni
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iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok további kreditértéke legalább
2kredit;
4.3.3.aképzésselpárhuzamosanfolyópedagógiai,pszichológiaiéstanításigyakorlatok
minimáliskreditértéketanárszakonként2Ͳ2kredit.Avezetƅpedagógus(vezetƅtanár)
irányításávalazadotttanárszakhoztartozótantárgyaktanításávalkapcsolatostanítási
gyakorlatlegalább15óra;
4.3.4. a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat kreditértéke legfeljebb
2kredit;
4.3.5.azösszefüggƅegyéniiskolaigyakorlatésa4.3.1.,valaminta4.3.2.pontszerint
az összefüggƅ egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó feladatok együttes kreditértéke
50kredit,amelybƅlaköznevelésiintézményben,felnƅttképzéstfolytatóintézményben
megszervezett gyakorlat kreditértéke 40 kredit, az összefüggƅ egyéni iskolai
gyakorlathozközvetlenülkapcsolódófeladatokkreditértékelegfeljebb8kredit;
4.3.6.aportfólióminimáliskreditértéke2kredit.
4.4. Aszabadonválaszthatótantárgyakhozrendelhetƅkreditekszáma:
Atanárképzésbenaszabadonválaszthatótantárgyakhozrendelhetƅkreditekszámaa
Korm. rendelet 1. §Ͳa szerinti, tanári szakképzettséget eredményezƅ képzésekben a
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a)–b) szakképzettségi elemekhez összegyƾjtendƅ
kreditek5%Ͳa.
4.5. Aszakdolgozathozrendeltkreditekszáma:
Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben a szakdolgozat kredit értéke – a
szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két
tanárszakonegyidejƾlegfolyótanárképzésbenegyszakdolgozatotkellbenyújtaniésa
záróvizsgarészekéntmegvédeni.
Az1.§a)–d)pontjaszerintitanárképzésbenazáróvizsgarészeaképzéssoránkészült,a
szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját
fejlƅdését értékelƅ dokumentumgyƾjtemény, portfólió, amely a tapasztalatok
neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és
értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különbözƅ
területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából
meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a
pedagógiaifeladateredményességétértékelni.
4.6. Agyakorlatiismeretekaránya:
A gyakorlati tanulmányokhoz tartoznak az oktató közremƾködésével folyó gyakorlati
foglalkozások, csoportos szakmai megbeszélések (szemináriumok), az erre való
felkészülés,ésaszakmaicéllalésellenƅrzésmellett,köznevelésiintézménybenvégzett
gyakorlatok, beleértve az összefüggƅ egyéni iskolai gyakorlatot is, amelyek aránya a
képzésbenlegalább50%.

5. Idegennyelvikövetelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) hivatalos nyelveibƅl legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsgavagyezzelegyenértékƾérettségibizonyítványvagyoklevélszükséges.
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Atanárképzéskülönbözƅképzésiformáibanaképzéssajátoskövetelményei

6.1. Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 3. § (3) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az 1 féléves összefüggƅ egyéni iskolai gyakorlat kreditértéke
20kredit.
6.2. A4.1.5.és 4.2.4.pont szerinti,újabbokleveletadóképzésbena4.3.4.pont,illetvea
2.melléklet 2.2. b) pont szerinti közösségi pedagógiai gyakorlatot a legalább három
évesszakmaigyakorlattalrendelkezƅpedagógusjelentkezƅneknemkellteljesítenie.
6.3. Az1.§b)–d)pontjaszerintitanárimesterszakokona4.5.ponttekintetébenaportfólió
neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése,
értékeléseatanáriképesítésszempontjábólmeghatározótapasztalatokrendszerezett
összegzéseazáróvizsgaszakdolgozatieleme.

985

986

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

2. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez


ATANÁRIFELKÉSZÍTÉSKÖVETELMÉNYEI


1.

Atanárképzésbenmegszerezhetƅtanáritudás,készségek,képességek

1.1.atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterületén:
1.1.1.Ismeretek
A végzett/szakképzett tanár alapvetƅ pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással
rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlƅdésére vonatkozó nézetekrƅl, a
szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetƾ tanulókról, a
személyiségfejlƅdés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a
tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereirƅl. Ismeri a tanulók megismerésének
módszereit. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a
szaktárgytanításaͲtanulásasoránfejlesztendƅspeciáliskompetenciákat,ezekfejlesztésének
és diagnosztikus mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók
személyiségfejlƅdésébenbetöltöttszerepével,lehetƅségeivel.
1.1.2.Képességek
A végzett tanár a gyermek személyiségfejlƅdésére vonatkozó elméleti tudása
felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi
valóságátelemezni.Képesreálisképetkialakítaniatanulókvilágáról,anevelésésatanulói
személyiségfejlesztéséneklehetƅségeirƅl.Képestapasztaltkollégák,mentoroksegítségével
a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni,
amelyekelƅsegítikatanulókértelmi,érzelmi,szociáliséserkölcsifejlƅdését,azegészséges
életvitel kialakítását. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos
egyénimegértésinehézségekkezelésére.Képesakülönbözƅadottságokkal,képességekkel,
illetve elƅzetes tudással rendelkezƅ tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelƅ
módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére.
Képes  a tehetséges, a nehézségekkel küzdƅ vagy a sajátos nevelési igényƾ, valamint a
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetƾ, valamint a tantárgyában különleges
bánásmódot igénylƅ tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra
differenciált bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlƅ személyiségfejlesztési
lehetƅségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének
megfelelƅkorosztályésafelnƅttoktatáskeretébenis.Döntéseibenszakmaiönreflexióraés
önkorrekcióraképes.
1.1.3.Attitƾdök
Aszakképzetttanártöreksziksajátmegalapozottpedagógiainézeteinekmegfogalmazására.
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók
személyiségét,képesmindenkibenmeglátniazértékeketéspozitívérzelmekkel(szeretettel)
viszonyulnimindentanítványához.Érzékenyatanulókproblémáira,törekszikazegészséges
személyiségfejlesztésfeltételeitbiztosítanimindentanulószámára.
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1.2.atanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterületén:
1.2.1.Ismeretek
A végzett tanár alapvetƅ tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a
demokráciamƾködésérƅl,azenkulturációrólésamultikulturalizmusról.Ismeriacsoport,a
csoportfejlƅdésésaközösségekpszichológiai,szociológiaiéskulturálissajátosságait.Ismeria
csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a
közösségkialakítását,fejlesztésételƅsegítƅpedagógiaimódszereket.
1.2.2.Képességek
A végzett/szakképzett tanár képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai
helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlƅdését és egészséges
mƾködését. Alkalmazza az együttmƾködést támogató, motiváló módszereket mind a
szaktárgyioktatáskeretében,mindaszabadidƅstevékenységeksorán.Képesakonfliktusok
hatékonykezelésére.Segítiacsoporttagokközösségirántielkötelezettségénekkialakulását,
ademokratikustársadalombanvalófelelƅs,aktívszerepvállalástanulását,ahelyi,nemzetiés
egyetemes emberi értékek elfogadását. Képes értelmezni és a tanulók érdekében
felhasználni azokat a társadalmiͲkulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók
esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi
toleráns,nyitottlégkörmegteremtéséhez.
1.2.3.Attitƾdök
A szakképzett tanár elkötelezett az alapvetƅ demokratikus értékek iránt, szociális
érzékenység,segítƅkészségjellemzi.Elƅítéletektƅlmentesenvégzitanárimunkáját,igyekszik
az inklúzió szemléletét magáévá tenni. 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,
tiszteletbentartására,különöstekintettelazetnikumokraésnemzetiségekre.Belátja,hogya
konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok világáról minél több
ismeretet szerezni, tiszteli különbözƅségeiket és jogaikat. Folyamatosan együttmƾködik a
szülƅkkel.

1.3.aszakmódszertaniésaszaktárgyitudásterületén:
1.3.1.Ismeretek
A végzett tanár rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához,
értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvetƅ (szövegértési, logikai, informatikai)
felkészültséggel. Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület (mƾveltségi terület,
mƾvészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és
terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, mƾveltségͲ
területekkel. Ismeri a különbözƅ tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a
különbözƅ tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a szakmódszertan
hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Ismeri az adott
szakterület társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy tanításának céljait, feladatait, a
tanulók személyiségfejlƅdésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében. Ismeri a
szaktárgy tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a tantárgy tanulási
sajátosságait,megismerésimódszereit,tananyagstruktúráját,illetvebelsƅlogikáját.Ismeria
szaktárgy tanításaͲtanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott
információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetƅségeit, a digitális tankönyveket,

987

988

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási
stratégiákat.
1.3.2.Képességek
Aszakképzetttanárszakmaitémábanképesszakszerƾenkifejeznimagátmindszóban,mind
írásban. Képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiaiͲpszichológiai képzésben
tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására, a különbözƅ tudásterületek közötti
összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi
integráció megvalósítására. Képes a szaktárgyának megfelelƅ tudományterületeken a
fogalmak,elméletekéstényekközöttiösszefüggésekmegteremtésére,közvetítésére.Képes
szaktudományi,szakmódszertani,szaktárgyi,tanuláselméletiéstantervitudásánakhatékony
integrálására. Képes az alkotó információͲ és könyvtárhasználatra és az információͲ
kommunikációs technológia használatára. Képes a szaktantárgy tanításánakͲtanulásának
tanórán és iskolán kívüli lehetƅségeit megvalósítani különbözƅ színtereken. Képes a
szaktárgyaksorán fejlesztett kompetenciák más mƾveltségterületeken is fejlƅdést generáló
szinergikushatásainaktervezésére,kihasználására.Szaktárgyifelkészültségévelkapcsolatban
önreflexióraésönkorrekcióraképes.
1.3.3.Attitƾdök
A végzett tanár elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos
fejlesztése iránt. Reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. Törekszik az
aktív együttmƾködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Tudatosan él a
transzferhatás kihasználásának lehetƅségeivel. Nyitott a megismerés, illetve a
tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és alkotási vágyának, önmƾvelési
igényeinekafelébresztéséreésfenntartására.

1.4.apedagógiaifolyamattervezéseterületén
1.4.1.Ismeretek
A végzett tanár ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat,
tantervfajtákat, tantervtípusokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában
betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a szaktárgy
tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit. Ismeri a tananyagͲ
kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiaiͲpszichológiai, továbbá
szakmódszertaniszempontjait,azerrƅlmegfogalmazotttudományoseredményeket.Ismeri
és érti a nevelés és tanítás összefüggéseit. A tanításban is képes a Nemzeti alaptanterv
fejlesztésiterületeinevelésicéljainakérvényesítésére.
1.4.2.Képességek
A szakképzett tanár a tervezés során rendszerszemléletƾ megközelítésre képes. Az iskola
pedagógiaiprogramja,atanulóiszemélyiségfejlesztésérevonatkozótantervicélkitƾzések,a
tanulókéletkora,azelsajátítandótudássajátosságai,arendelkezésreállótaneszközökésa
pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának
megtervezésére(tanmenet,tematikusterv,óraterv,folyamatterv).KépesatanulásiͲtanítási
stratégiameghatározására,atananyagfeldolgozásáhozapedagógiaicéloknakésatanulók
életkorisajátosságainakmegfelelƅoktatásifolyamatmeghatározására,hatékonymódszerek,
szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelƅ korosztály, illetve a
felnƅttoktatás keretében is. Képes a tanítandó tananyag súlypontjait, felépítését,
közvetítésének logikáját a tantervi elƅírásokkal és a pedagógiai célokkal összhangban az
adotttanulócsoporthozigazítani.KépesaszaktárgyatanulásaͲtanításasoránfelhasználható
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nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan
elemezni, a konkrét céloknak megfelelƅen kiválasztani (különös tekintettel az információͲ
kommunikációs technológiára). Képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva
kreatívan,különbözƅmegoldásokbangondolkodni,tudatosdöntésthozni.Képesaszaktárgy
tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének megfelelƅ korosztály,
valamintafelnƅttoktatáskeretébenis.Apedagógiaifolyamatoktervezésévelkapcsolatban
szakmaiönreflexióra,illetveönkorrekcióraképes.
1.4.3.Attitƾdök:
A szakképzett tanár fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas
megvalósítást. A tervezés során együttmƾködik a kollégákkal és a tanulókkal, kész
figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, elƅzetes tudás,
képességek,szociálisfelkészültség).

1.5.atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterületén
1.5.1.Ismeretek
A végzett tanár ismeri az általános pedagógiaiͲpszichológiai képzésben tanult módszerek,
eljárások szaktárgyi alkalmazásának speciális szempontjait, lehetƅségeit. Ismeri a
szaktantárgy tanításaͲtanulása során kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztésének
módszereit. Alapvetƅ ismeretekkel rendelkezik a különbözƅ motivációͲelméletekrƅl, a
tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereirƅl. Rendelkezik a
tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak,
feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a különbözƅ tanulási
környezetektanulásieredményességregyakorolthatásait.IsmeriaszaktantárgytanításánakͲ
tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetƅségeit, színtereit. Tájékozott a differenciális
pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelésiͲoktatási stratégiák, módszerek
kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó tanulásra
felkészítésjelentƅségét.
1.5.2.Képességek
A szakképzett tanár képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ, átgondolt stratégiákhoz a
motivációt,adifferenciálást,atanulóiaktivitástbiztosító,atanulókgondolkodási,problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési
formákkiválasztására,illetvemegvalósítására.Képesnyugodt,biztonságosésazeredményes
tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes az érdeklƅdés, a figyelem
folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a végzettségének megfelelƅ
korosztály és a felnƅttoktatás keretében is. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel,
fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére és kezelésére. Képes a
hagyományos és az információͲkommunikációs technikákra épülƅ eszközök, digitális
tananyagok hatékony, szakszerƾ alkalmazására. Képes az egész életen át tartó tanulás
képességͲrendszerénekmegalapozására,technikáinakgyakoroltatására.
1.5.3.Attitƾdök:
A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az
önszabályozótanulástámogatásáhozszükségestudásésképességmegszerzését,atanulási
képességekfejlesztését,továbbányitottazegészéletenáttartótanulásra.Elismeri,hogya
megfelelƅtanulásilégkörmegteremtéséhezfigyelembekellvenniatanulóksajátosigényeit,
ötleteit, kezdeményezéseit. Törekszik a tanulókkal való együttmƾködés megvalósítására a
tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. Törekszik az életkori, egyéni és csoport
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sajátosságoknak megfelelƅ, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elƅsegítƅ tanulásiͲ
tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és
iskolán kívüli tevékenységének összehangolására, az egész életen át tartó tanulással
kapcsolatospozitívattitƾdökkialakítására.

1.6.apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterületén
1.6.1.Ismeretek
Avégzetttanárnakszakszerƾtudásavanazértékelésfunkcióiról,folyamatáról,formáirólés
módszereirƅl. Tisztában van alapvetƅ értékelési és mérésmetodikai szabályokkal,
összefüggésekkel. Ismeri a szaktantárgy tanításaͲtanulása során elsajátított ismeretek és
fejlesztendƅ kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket,
eszközöket.
1.6.2.Képességek
A szakképzett tanár képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ
értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek
felhasználására.
Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai folyamat
szabályozására, a tanulók személyiségfejlƅdésére és önértékelésére. Képes elƅsegíteni a
tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenƅrzési
módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait. Képes céljainak megfelelƅen az értékelés eszközeinek megválasztására vagy
önálló eszközök elkészítésére. Képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények
értelmezésére.
1.6.3.Attitƾdök:
Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztƅ értékelés folyamatában. Elkötelezett a
tanulásttámogatóértékelésmellett.

1.7.akommunikáció,aszakmaiegyüttmƾködésésapályaidentitásterületén
1.7.1.Ismeretek
Avégzetttanárismeriazosztálytermikommunikációsajátosságait.Tájékozottaszülƅkkelés
a pedagógiai munkáját segítƅ különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való
együttmƾködésmódjairól.Ismeriapedagógusszereprevonatkozópszichológiai,szociológiai
és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különbözƅ elvárásokat. Ismeri a
pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Ismeretekkel rendelkezik a reflektív
gondolkodás szerepérƅl a szakmai fejlƅdésben, a továbbképzés lehetƅségeirƅl, a lelki
egészségmegƅrzésénekelméletiésgyakorlatimódszereirƅl.Tájékozottaszakterületéhezés
tanárihivatásáhozkötƅdƅinformációsforrásokról,szervezetekrƅl.
1.7.2.Képességek
A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülƅ
kapcsolatrendszermegteremtésére,azegyüttmƾködésielvekésformákközöskialakítására,
elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerƾ, közérthetƅ, nyílt és hiteles
kommunikációra diákokkal, szülƅkkel, a szaktárgyainak megfelelƅ szakterületek
képviselƅivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának,
kultúrájánakmegfelelƅen.Képesfelismerni,értelmeznikommunikációsnehézségeitésezen
a téren önmagát fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív
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értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes meghatározni saját szakmai
szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülƅ problémákhoz képes adekvát
szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi
szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit,
tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival. Képes
egyszerƾbbkutatásimódszerekhasználatára.
1.7.3.Attitƾdök
A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttmƾködésre, kölcsönösségre,
asszertivitásra,segítƅkommunikációra.Nyitottarra,hogyakonfliktushelyzetek,problémák
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. Kész
együttmƾködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a
szaktárggyalkapcsolatosfejlesztési,innovációstevékenységben.Betartjaapedagóguspálya
jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testiͲ
lelki egészségének megƅrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek
felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s
reflektívmódontöreksziktevékenységénekjavítására,szakmaifelkészültségénekfolyamatos
fejlesztésére. Szakmai mƾveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos
szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Nyitott a pedagógiai
tevékenységérevonatkozóépítƅkritikára.


1.8.azautonómiaésafelelƅsségvállalásterületén:
A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításávalͲtanulásirányításával
kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó
források alapján megfelelƅ válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak
megfelelƅtudományterületeketmegalapozónézeteketfelelƅsséggelvállalja.Együttmƾködés
és felelƅsségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok képviselƅivel
kapcsolatban.
A végzett tanár jelentƅs mértékƾ önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális
kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
Felelƅsséggel vállalja a kezdeményezƅ szerepét a szakmai együttmƾködés kialakítására.
Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott
szakterületetikaikérdéseit.


2. Amesterfokozatésatanárszakmeghatározóismeretkörei
2.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a szakterületi
(szaktudományos,mƾvészeti)képzésmagábanfoglalja
– a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeiͲnevelési céljai által meghatározott, a
nevelésͲoktatástartalmi,szemléletialapjainak,valamintamƾveltségkép,atudásés
tanulás,illetveatudásépítésértelmezésénekalapismereteit,
– a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti szaktárgynak megfelelƅ
tudományág(ak), mƾveltségi területek, mƾvészeti területek ismeretelméleti
alapjainak, történetének megismerési sajátosságainak, belsƅ struktúrájának és
terminológiájának,mástantárgyakkal,tudományokkal,mƾveltségiterületekkelvaló
összefüggéseinekéskölcsönhatásainakismereteit,aköznevelés,illetveszakképzés
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tartalmi szabályozásában meghatározott ismeretek körének szaktudományos
mélységƾ ismereteit, az adott tanári szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy által
közvetített tudás sajátosságait, az abban rejlƅ általános és specifikus
képességfejlesztéslehetƅségeit.
2.2. AKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében
– A pedagógiai és a pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek,
képességek megszerzésére irányuló képzés magában foglalja a pedagógia, a
pszichológia és ezek határtudományainak elméleti alapjait, az emberͲ és
gyermekismeret alapozását, a személyiségfejlƅdés életkori és egyéni
sajátosságainak ismeretét, a tanulók megismerésének eszközeit és módszereit, a
tanítás tudományos megalapozását, a személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés
elméletiés gyakorlati ismereteit, atanulói csoportok jellemzƅit, a tanári feladatok
megismerését,atanáriszerepdimenzióit,atanulásiͲtanításifolyamattervezésének,
szervezésének, értékelésének, a köznevelési rendszer mƾködésének ismereteit, a
neveléstudománykutatásimódszereit,aszakmaiismeretszerzésmódjait,aszakmai
önreflexió kifejlesztését, a szakmai gyakorlatokon szerzett tapasztalatok
feldolgozását, a kommunikációs készségek fejlesztését, az infokommunikációs
technológiákalkalmazásilehetƅségeitazoktatásbanésatanulásban.
– A szakmódszertani képzés magában foglalja a szaktudományok társadalmi
hasznosulásának, ezen belül a köznevelésben való hatékony, eredményes
felhasználásánakelméleti,tartalmiésgyakorlatieszközeit,amelyeklehetƅvéteszik
a köznevelési rendszer tartalmi követelményeiben meghatározott feladatok és
értékek, fejlesztési területek, nevelési célok, valamint az egész életen át való
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztését. A szakmódszertani képzés
magában foglalja továbbá a tanárszak szerinti mƾveltségi terület, a szaktárgy
tartalmi, elméleti témaköreit, a tananyagͲstruktúra ismeretét, a szaktárgy
tanításának sajátos módszereit, eszközeit, mérési és értékelési eljárásait, a
képességͲ és készségfejlesztés, a tanulási motivációk lehetƅségeit és módszereit,
valamint a tananyag gyakorlati alkalmazásának módjait, az adott szakot a rokon
szakok,tantárgyak,illetvemƾveltségterületekvagyszakmacsoportokrendszerében
átfogóan,integráltanelhelyezƅismeretköröket,valamintaszakmaigyakorlatokon,
azösszefüggƅiskolaigyakorlatonszerzetttapasztalatokfeldolgozását.
– Az iskolai gyakorlatok magukban foglalják az általános tanári és az adott tanári
szakképzettséghez, a tanári szerepkörökhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek
szerzését,képességek,attitƾdökmegismerését,gyakorlását,amunkahelyvilágával
(iskolai élet, iskolavezetés, szülƅkkel való kommunikáció, tanulókkal való egyéni
foglalkozás, együttmƾködés) való ismerkedést, alapjártasság szerzését a tanítási,
tanulási,nevelésifolyamatokértékelésében,aszakmaifejlesztésekben.
Aziskolaigyakorlatokformái:
a) a képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetƅpedagógus (vezetƅ tanár)
irányításával végzett csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat a
tanulók nevelésével, oktatásával és az adott tanárszakhoz tartozó
szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, osztályfƅnöki órán,
nem szakos órákon történƅ megfigyelése, elemzése, továbbá legalább
15önállóanmegtartottóra,foglalkozás;
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b) képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidƅben vagy
szorgalmi idƅ alatt is teljesíthetƅ közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói
korosztály tanórán kívüli, szabadidƅs tevékenységének (táboroztatás,
szakkörök, érdeklƅdési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési,
közösségépítésiterületeinnyújttapasztalatokat;
c) az összefüggƅ egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti
ismeretekre és gyakorlati tapasztalatokra épülƅ, gyakorlatvezetƅ mentor és
felsƅoktatási tanárképzƅ szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési
intézményben, felnƅttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. Az
iskola és benne a tanár komplex oktatásiͲnevelési feladatrendszerének
elsajátítása, illetve az iskolát körülvevƅ társadalmi, jogszabályi környezet,
valamintaköznevelésiintézményrendszermegismerése.
Területei:
= aszaktárgyaktanításávalkapcsolatostevékenységek,
= aszaktárgyaktanításánkívülioktatási,nevelésialaptevékenységek,
= aziskola,mintszervezetéstámogatórendszereinekmegismerése.
2.3. Az anyanyelvi ismeretek, kritérium jellegƾ követelményként, magukban
foglalják az anyanyelvi (gyakorlati kommunikációs, beszédtechnikai, retorikai,
helyesírási)készségekfejlesztésétésanyelviattitƾdötalakító,értelmezƅismereteket.



993

994

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

3. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

A)
AKÖZISMERETITANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI

1.

2.


3.

Tanáriszakképzettség,a3.§Ͳrafigyelemmel
– az1.§a)pontjaszerintosztatlan,kétszakosképzésben,tanárszakokonvagy
– a1.§d)pontjaszerintitanárimesterszakon
szerezhetƅ.

Az 1. melléklet 2. pontja tekintetében az 1. § a) pontja szerinti tanárképzésben,
osztatlan, kétszakos képzésben szerezhetƅ végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélbenszereplƅmegjelölése:
– végzettségiszint:mesterfokozat(magister,Master,rövidítése:MA)
– szakképzettség:
- okleveles általános iskolai … tanár(a) és okleveles általános iskolai … tanár(a)
vagy
- oklevelesáltalánosiskolai…tanár(a)ésoklevelesközépiskolai…tanár(a)vagy
- oklevelesközépiskolai…tanár(a)ésoklevelesáltalánosiskolai…tanár(a)vagy
- oklevelesközépiskolai…tanár(a)ésoklevelesközépiskolai…tanár(a)vagy
- oklevelesközépiskolai…tanár(a)ésokleveles…tanár(a)vagy
- oklevelesáltalánosiskolai…tanár(a)ésokleveles…tanár(a)vagy
- okleveles…tanárésokleveles…tanár;
– szakképzettségangolnyelvƾmegjelölése:teacherof…

AzoklevélMasterofEducationcímettanúsít,rövidítettjelölése:MEd
Az 1. melléklet 4.4. pontjában foglaltakra tekintettel a kétszakos tanárképzésben
aszabadonválaszthatótantárgyakhozrendelhetƅkreditekminimálisértéke:
– 12félévesképzésben:15kredit,
– 11félévesképzésben:13kredit,
– 10félévesképzésben:12kredit.



B)
ATANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI

I.Magyarnyelvésirodalommƾveltségiterület

1. Magyartanár(általánosiskolai)

1.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaimagyartanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofHungarianlanguageandliterature
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A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Amagyartanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén

– Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi
mƾveltséganyagelsajátításának,abeszéd,abeszédértés,azolvasás,aszövegértés,
az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív módon
alkalmazni az irodalmi és anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit,
eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvát módon figyelembe
venni a tanulók hátrányos helyzetébƅl adódó sajátosságokat. Egyéni eljárásokat
alkalmaz a hátrányos helyzetƾ tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a
folyamatában. Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség
fejlesztésére a mƾvekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált mƾélvezƅ
megértés révén és érdekében. Képes felkelteni a rendszeres olvasás igényét, s a
szókincsbƅvítéssel,beszélnitudássalerƅsíteniatanulókönkifejezését.
Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális, valamint erkölcsi fejlƅdésérƅl
való elképzelések megismerésére, hasznosítására a magyar nyelv és irodalom
tanításában.
Atanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi
formáinak,csoportostevékenységeinekmegszervezésére,atanulóiközösségekben
rejlƅ lehetƅségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére,
interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttmƾködési készségek
fejlesztésére.
Képes a mƾértelmezƅ folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint
arra, hogy e folyamatban – többféle szerepben – motiválóként, résztvevƅként,
irányítóként, segítƅként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi
kompetenciáinak egyéni fejlesztésére és az ezt szolgáló csoportos tevékenységek
megszervezésére (projektmunka, páros és csoportmunka, kooperatív tanulási
technikák,nemformálismódszerek),atananyaghozkapcsoltalkalmazására.
Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és irodalmi tanulmányi versenyek,
tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. Képes iskolaújság,
iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok létrehozásának, szakmai
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mƾködtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök,
önképzƅkörökirányítására,atanulóiönszervezƅdéselƅsegítésére.
Aszaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Képes a tudás tantervi, mƾveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes
elƅsegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlƅdését;
képes megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási
eljárásait; képes az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek
kialakításáraatanulókban.
Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerƾ nyelvͲ és
irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelvͲ és irodalompedagógiai
ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi nevelésͲoktatás céljait, feladatait,
tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes
magát szakszerƾen kifejezni, szóban és írásban, valamint szaktárgyi,
szakmódszertanikompetenciáitadaptívéskreatívmódonalkalmazniazanyanyelvi,
illetve az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, a közösségi
sajátosságokhoz igazodó, a megértƅ mƾélvezetet, valamint a közösségi
interpretációt, a szóbeli és az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi, illetve
irodalmiismeretbƅvítésttámogatószakmódszertanifelkészültséggel.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menƅ, a feltételek árnyalt
elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon történƅ
elemzéséreésértékelésére.
IsmeriazalapͲ,akeretͲésahelyitantervekvonatkozóelƅírásait,ezekismeretében
képes az adott tanulócsoport képességeihez, lehetƅségeihez, érdeklƅdéséhez
igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus
óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó
kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes alkalmazkodni
az egyéni és a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendƅ
mƾveltséganyag követelményei, valamint a fejlesztƅ feladatok között. Képes a
tanórai (magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfƅnöki) és a tanórán kívüli (szakköri,
diákköri)munkatervezésére.
JártasazinfoͲkommunkációseszközökkreatívésadaptívalkalmazásában.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesahatékonytanulásikörnyezetkialakítására,atanulásifolyamatiskolai,illetve
iskolán kívüli összetevƅinek szoros összehangolására, az anyanyelvi és az irodalmi
nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív és integrált
alkalmazására. Képes az olvasóvá nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói
feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és mƾértƅ
képességének folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói tevékenységeinek
támogatására. Ismeri, tudja alkalmazni az anyanyelvi és irodalmi nevelésben az
egyéni, illetve a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt
támogató eszközöket, a visszacsatolási mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a
korszerƾ beszédͲ és beszédértésͲfejlesztés, a folyamatelvƾ olvasásͲ és írástanítás
egyéni, valamint csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, továbbá alkalmazza a
modern információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és irodalmi
ismeretbƅvítésfolyamatában.
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Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Képes a tanulók fejlƅdési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és
személyiségfejlƅdésének értékelésére; különbözƅ értékelési formák, eszközök
használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés
fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésével,
értékelésévelkapcsolatoseljárásokat,aközpontimérésekeredményeit,tanulságait.
Törekszik az értékelés különféle formáinak folyamatszerƾ, egységben való
alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle
értékelésiszempontokra,aközösóraiinterpretációkmegszervezésére,azértékelési
szempontok diákokkal történƅ megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek
felmérésére, a mƾértelmezƅ írások megfelelƅ értékelésére. Az anyanyelvi nevelés,
ismeretbƅvítés folyamatában is olyan értékelƅ eljárásokat alkalmaz, amelyek
pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlƅdésére, önértékelésére.
Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztƅ értékelési módszerek és mérési
eszközökkidolgozására,adaptívalkalmazására.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes a tanulói motiváció, az önálló és közösségi tevékenység támogatására,
hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi, anyanyelvi nevelésre.
Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az osztálytermi és a
tanórán kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak megismerésére. Képes a
magyarázó, kérdezƅ, instruáló, visszacsatoló, értékelƅ, tevékenységszervezƅ,
kapcsolatteremtƅ,Ͳtartó,Ͳzáró,kommunikációskultúrájánakfejlesztésére.Képesaz
iskolai, illetve az iskolán kívüli nevelés színterein – az anyanyelvi és az irodalmi
nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelƅen – az iskolai, valamint az
iskolán kívüli nevelés más szereplƅivel (pl. a közmƾvelƅdési intézményekkel, a
múzeumokkal stb.) való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek
képzési szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a
szaktárgyához kapcsolódó fƅbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a
pedagógiaitevékenységéttámogatószakmaiszervezetekkelésszakemberekkelvaló
együttmƾködésre. Kapcsolatot tart a szülƅkkel, az iskolai közösségekkel, a
társszervezetekkeléskutatóͲfejlesztƅintézményekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képes a munkáját segítƅ szakirodalom folyamatos követésére, önálló
ismeretszerzésre,aszemélyestapasztalatoktudományoskeretekbeintegrálására,a
neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak
alkalmazására,sajátmunkájánaktudományosanmegalapozotteszközökethasználó
értékelésére.
Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés
iránt. Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló
bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani
kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési
folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját szakterületén a
folyamatosésönálló önképzésre,valamintaszakmaifejlƅdéséttámogatószakmai
kooperációra.
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4.2.2Amagyartanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:68–76kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:8–12kredit
Nyelvtudomány:4–6kredit
– Anyelvtudományalapjai(anyelvfogalma,anyelvtöbbszempontúmegközelítése;a
nyelv mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és
kreativitás,anyelvtudományosvizsgálatánakáltalánoskérdései,anyelvtudomány
ésazanyanyelvtanítása).
– Anyelvészetiismeretszerzésalapjai(anyelvtudománykutatásiterületei,módszerei,
könyvtárͲésinternethasználat).
Irodalomtudomány:4–6kredit
– Az irodalomtudomány alapjai (az irodalom fogalmai, poétikai rendszerek, az
irodalomtudományosvizsgálatánakáltalánoskérdései,azirodalomtanítása).
– Az irodalomtudományi ismeretszerzés alapjai (az irodalomtudomány kutatási
területei, módszerei, a tudományos ismeretszerzés forrásai: könyvtárͲ és
internethasználat).
ab)aszakmaitörzsanyagszakterületiismeretei:60–64kredit
Nyelvtudomány:30–32kredit
– Szöveg és kommunikáció (kommunikáció szóban és írásban: a személyközi, a
csoportos, a nyilvános és a tömegkommunikáció, a nemverbális kommunikáció,
pragmatikai ismeretek, szövegtani ismeretek: szövegelmélet, szövegtipológia,
szövegalkotás,szövegelemzés,retorika;azírottésabeszéltnyelvnormái).
– Nyelvéstársadalom(anyelvmintdinamikusrendszer,anyelviváltozóésanyelvi
változás, a nyelv rétegzƅdése, szociolingvisztika. dialektológia, a világ nyelvi
sokfélesége,nyelvésglobalitás,nyelvikontaktusjelenségek).
– A nyelvi szintek rendszernyelvészeti leírása. Hangtani, alaktani, szótani,
szószerkezettani,mondattani,jelentéstaniismeretek.
– Stílusésjelentés(stíluselemek,stíluseszközök,stílusrétegek,stílusváltozatok).
– Nyelvtörténet (a nyelv történeti vizsgálata, nyelvtörténeti korszakok, a
nyelvrokonság bizonyítékai, finnugor népek és nyelvek, a nyelvi változások okai,
nyelvfejlƅdési tendenciák, szórványͲ és szövegemlékek, a magyar szókészlet
története).
Irodalomtudomány:30–32kredit
– Irodalomelmélet (az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai, mƾnemek és mƾfajok,
irodalmialkotásokelemzési,értelmezésieljárásai,verstan).
– Világirodalom (stílusok, szerzƅk, mƾvek, mƾvelƅdésͲ és irodalomtörténeti
tájékozódás, társmƾvészetek, kultúratudományi megközelítések, téma, motívum,
archetípus).
– Régi magyarországi irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).
– Klasszikus magyar irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).
– Modern magyar irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).
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Azáltalánosiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
Nyelvtudomány:8–10kreditteljesítéseazalábbiismeretkörökbƅl:
– Retorika (kommunikáció, beszédkészség, szövegfeldolgozási, gondolkodási
mƾveletek,azosztálytermidiskurzuselemzése).
– Szövegtanéstanulás(tanulásttámogatóeljárások,szövegalkotás,szövegértés).
– Alkalmazottnyelvtudomány(nyelvͲésbeszédmƾvelés,nemzetiséginyelvhasználat,
grammatikaielemzések,anyanyelvͲelsajátításéspszicholingvisztika).
Irodalomtudomány: 8–10 kredit teljesítése a közös képzésben megadott
5ismeretkörbƅl,különöstekintettelazalábbiközmƾveltségitartalmakra:
– Amƾvészikifejezésmódok,stíluseszközökfunkcióiéshatása.
– Szórakoztatóirodalom,filmesfeldolgozások.
– Zenei,képzƅmƾvészetivonatkozásokéskapcsolódások.


5.

Amagyartanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Az anyanyelvi, irodalmi nevelés célͲ és feladatrendszere, alapelvei, interaktív és
reflektívmódszerei,munkaformái,eszközei.
– AzanyanyelvͲésazirodalompedagógiafogalma,szemléletmódjai,alternatívformái.
– A magyarórák felépítése, hospitálás, mikrotanítás és óraelemzés. Információs és
kommunikációstechnikaamagyarórán.
– AzanyanyelviésirodalmimƾveltségiterületaNemzetialaptantervben,valaminta
kerettantervekben.Azanyanyelviésirodalmiismeretekbƅvítésénekeljárásai.
– Azanyanyelvikészségekésképességek(beszéd,beszédértés,olvasás,szövegértés,
szövegalkotás), az irodalomolvasás, valamint a tanulási képesség fejlesztésének
korszerƾeljárásai.
– Azadaptívanyanyelviésazirodalminevelés.
– Az anyanyelvi és az irodalmi mƾvelƅdési anyag tartalma, a nyelvͲ és
irodalomtudományi eredmények felhasználása az általános iskolában. Az élƅ
irodalom, a mai magyar nyelvhasználat jelenségeinek közvetítése az általános
iskolában.
– AkészségͲésképességfejlesztésspeciáliseljárásaiazáltalánosiskolaianyanyelviés
irodalminevelésben.
– Mérésésértékelésazáltalánosiskolaianyanyelviésirodalminevelésben.
– Általános iskolai magyar nyelvi és irodalmi programok, nyomtatott, illetve digitális
tankönyvek,tankönyvcsaládok.



2. Magyartanár(középiskolai)

1.


2.


Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaimagyartanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofHungarianlanguageandliterature
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
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A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Amagyartanárszakterületitudása,készségei,képességei,
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Képes a tanulói személyiség sokoldalú fejlesztésére a magyar nyelvi és irodalmi
mƾveltséganyagelsajátításának,abeszéd,abeszédértés,azolvasás,aszövegértés,
az írás és a szövegalkotás fejlesztésének folyamatában. Tudja adaptív módon
alkalmazni az irodalmi, anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit és
eljárásait. Képes felismerni és a szaktárgy tanításában adekvát módon figyelembe
venni a tanulók hátrányos helyzetébƅl adódó sajátosságokat. Egyéni eljárásokat
alkalmaz a hátrányos helyzetƾ tanulók képzésének és a tehetséggondozásnak a
folyamatában. Az olvasóvá nevelés folyamatában képes a tanulói személyiség
fejlesztésére a mƾvekkel való egyéni találkozás, a személyesen motivált mƾélvezƅ
megértés révén és érdekében. Törekszik a tanulók anyanyelviotthonosságͲ
érzeténekmegerƅsítésére.
Képes a személyiség értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlƅdésérƅl való
elképzelések megismerésére, hasznosítására a magyar nyelv és irodalom
tanításában.
Atanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Képes az irodalmi és anyanyelvi nevelés tanórai, illetve tanórán kívüli közösségi
formáinak,csoportostevékenységeinekmegszervezésére,atanulóiközösségekben
rejlƅ lehetƅségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére,
interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttmƾködési készségek
fejlesztésére.
Képes a mƾértelmezƅ folyamat közösségi kereteinek megteremtésére, valamint
arra, hogy e folyamatban, többféle szerepben: motiválóként, résztvevƅként,
irányítóként, segítƅként vegyen részt. Elkötelezett a tanulók anyanyelvi
kompetenciáinak egyéni fejlesztésére, az ezt szolgáló csoportos tevékenységek
megszervezésére projektmunka; páros és csoportmunka; kooperatív tanulási
technikák;nemformálismódszerektananyaghozkapcsoltalkalmazásával.
Jártas iskolai ünnepségek, magyar nyelvi és irodalmi tanulmányi versenyek,
tanulmányi kirándulások megszervezésében, lebonyolításában. Képes iskolaújság,
iskolarádió, iskolai és egyéb közösségi honlapok létrehozásának, szakmai
mƾködtetésének támogatására. Felkészült magyar nyelvi és irodalmi szakkörök,
önképzƅkörökirányítására,atanulóiönszervezƅdéselƅsegítésére.
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Aszaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Képes a tudás tantervi, mƾveltségterületi összefüggésekbe ágyazására; képes
elƅsegíteni a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlƅdését;
megismertetni a tudományterület szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait;
képes az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek kialakítására a
tanulókban.
Rendelkezik a magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges korszerƾ nyelvͲ és
irodalomtudományi, társtudományi, valamint anyanyelvͲ és irodalompedagógiai
ismeretekkel. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi nevelésͲoktatás céljait, feladatait,
tartalmait, színtereit, szaktárgyspecifikus alapelveit, módszertani eljárásait. Képes
magát szakszerƾen kifejezni mind szóban, mind írásban, valamint szaktárgyi és
szakmódszertanikompetenciáitadaptívéskreatívmódonalkalmazniazanyanyelvi
és az irodalmi nevelés folyamatában. Rendelkezik az egyéni, illetve a közösségi
sajátosságokhoz igazodó, a megértƅ mƾélvezetet, a közösségi interpretációt, a
szóbeli, valamint az írásbeli nyelvi fejlesztést, az anyanyelvi és irodalmi
ismeretbƅvítésttámogatószakmódszertanifelkészültséggel.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menƅ, a feltételek árnyalt
elemzésén alapuló megtervezésére; a tapasztalatok reflektív módon történƅ
elemzésére,értékelésére.
IsmeriazalapͲ,akeretͲésahelyitantervekvonatkozóelƅírásait,ezekismeretében
képes az adott tanulócsoport képességeihez, lehetƅségeihez, érdeklƅdéséhez
igazodó magyar nyelvi és irodalmi szakpedagógiai tervek (tanmenetek, tematikus
óratervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaͲ
területek fejlesztési követelményeit, ugyanakkor képes alkalmazkodni az egyéni,
illetve a közösségi igényekhez is, egyensúlyt tud tartani a közvetítendƅ
mƾveltséganyag követelményei és a fejlesztƅ feladatok között. Képes a tanórai
(magyar tantárgyi, fakultációs, osztályfƅnöki) és tanórán kívüli (szakköri, diákköri)
munkatervezésére.
JártasazinfoͲkommunikációseszközökkreatívésadaptívalkalmazásában.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat iskolai,
valamint iskolán kívüli összetevƅinek szoros összehangolására, az anyanyelvi és az
irodalmi nevelés különféle eljárásainak, eszközeinek hatékony, kreatív, integrált
alkalmazására. Képes az olvasóvá nevelésre, a házi olvasmányok önálló tanulói
feldolgozásának motiválására, a tanulók olvasási készségeinek és mƾértƅ
képességének folyamatos fejlesztésére, a tanulók önálló olvasói tevékenységeinek
támogatására.Ismeri,illetvetudjaalkalmazniazanyanyelviésirodalminevelésben
az egyéni, valamint a közösségi motiválási technikákat, a tanulói kommunikációt
támogató eszközöket, a visszacsatolási mechanizmusokat. Tudja alkalmazni a
korszerƾ beszédͲ és beszédértésͲfejlesztés, a folyamatelvƾ olvasásͲ és írástanítás
egyéni, illetve csoportos módszertani eljárásait. Ismeri, valamint alkalmazza a
modern információfeldolgozási stratégiákat, technikákat az anyanyelvi és irodalmi
ismeretbƅvítésfolyamatában.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Képes a tanulók fejlƅdési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek,
személyiségfejlƅdésének értékelésére; különbözƅ értékelési formák és eszközök
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használatára; az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására; az önértékelés
fejlesztésére. Ismeri az anyanyelvi és irodalmi kompetenciák mérésével,
értékelésévelkapcsolatoseljárásokat,aközpontimérésekeredményeit,tanulságait.
Törekszik az értékelés különféle formáinak folyamatszerƾ és egységben való
alkalmazására. Képes az irodalmi nevelés folyamatában reflektálni a különféle
értékelésiszempontokra,aközösóraiinterpretációkmegszervezésére,azértékelési
szempontok diákokkal közös megvitatására, a tanulók egyéni nehézségeinek
felmérésére,amƾértelmezƅírásokmegfelelƅértékelésére.Azanyanyelvinevelésés
ismeretbƅvítés folyamatában is olyan értékelƅ eljárásokat alkalmaz, amelyek
pozitívan hatnak a tanulók nyelvi és személyiségbeli fejlƅdésére, önértékelésére.
Képes a szaktárgyi célokat szolgáló fejlesztƅ értékelési módszerek és mérési
eszközökkidolgozására,adaptívalkalmazására.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes a tanulói motiváció, az önálló, valamint a közösségi tevékenység
támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, adaptív irodalmi és anyanyelvi
nevelésre. Folyamatosan törekszik saját pedagógiai kommunikációjának, az
osztálytermi és a tanórán kívüli iskolai kommunikáció sajátosságainak
megismerésére. Képes magyarázó, kérdezƅ, instruáló, visszacsatoló, értékelƅ,
tevékenységszervezƅ, kapcsolatteremtƅ, Ͳtartó, Ͳzáró, kommunikációs kultúrájának
fejlesztéséreaziskolaiésaziskolánkívülinevelésszínterein.Képesazanyanyelviés
az irodalmi nevelés tantárgyközi beágyazottságának megfelelƅen az iskolai, illetve
az iskolán kívüli nevelés más szereplƅivel (a közmƾvelƅdési intézményekkel, a
múzeumokkal) való kooperációra. Figyelembe veszi a rokon szakterületek képzési
szempontjait az irodalmi és az anyanyelvi nevelés folyamatában. Ismeri a
szaktárgyához kapcsolódó fƅbb szakmai szervezetek munkáját. Törekszik a
pedagógiaitevékenységéttámogatószakmaiszervezetekkelésszakemberekkelvaló
együttmƾködésre. Kapcsolatot tart a szülƅkkel, az iskolai közösségekkel, a
társszervezetekkeléskutatóͲfejlesztƅintézményekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képes a munkáját segítƅ szakirodalom folyamatos követésére, önálló
ismeretszerzésre,aszemélyestapasztalatoktudományoskeretekbeintegrálására,a
neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak
alkalmazására,sajátmunkájánaktudományosanmegalapozotteszközökethasználó
értékelésére.
Elkötelezett az igényes tanári munka, a folyamatos önmegfigyelés és önfejlesztés
iránt. Törekszik az irodalom és a magyar nyelv végtelen gazdagságának motiváló
bemutatására. Megvan benne az igény a szaktudományos és szakmódszertani
kutatási eredmények folyamatos követésére, valamint az iskolai nevelési
folyamatba való adekvát és adaptív beépítésére. Képes saját szakterületén a
folyamatosésönálló önképzésre,valamintaszakmaifejlƅdéséttámogatószakmai
kooperációra.
4.2.2.Amagyartanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:68–76kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:8–12kredit
Nyelvtudomány:4–6kredit
– Anyelvtudományalapjai(anyelvfogalma,anyelvtöbbszempontúmegközelítése;a
nyelv, mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és
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kreativitás,anyelvtudományosvizsgálatánakáltalánoskérdései,anyelvtudomány
ésazanyanyelvtanítása).
– Anyelvészetiismeretszerzésalapjai(anyelvtudománykutatásiterületei,módszerei,
könyvtárͲésinternethasználat).
Irodalomtudomány:4–6kredit
– Az irodalomtudomány alapjai (az irodalom fogalmai, poétikai rendszerek, az
irodalomtudományosvizsgálatánakáltalánoskérdései,azirodalomtanítása).
– Az irodalomtudományi ismeretszerzés alapjai (az irodalomtudomány kutatási
területei, módszerei, a tudományos ismeretszerzés forrásai: könyvtárͲ és
internethasználat).
b)

aszakmaitörzsanyagszakterületiismeretkörei:60–64kredit
Nyelvtudomány:30–32kredit
– Szöveg és kommunikáció (kommunikáció szóban és írásban: a személyközi, a
csoportos, a nyilvános és a tömegkommunikáció, a nemverbális kommunikáció,
pragmatikai ismeretek, szövegtani ismeretek: szövegelmélet, szövegtipológia,
szövegalkotás,szövegelemzés;retorika;azírottésabeszéltnyelvnormái).
– Nyelvéstársadalom(anyelv,mintdinamikusrendszer,anyelviváltozóésanyelvi
változás, a nyelv rétegzƅdése, szociolingvisztika, dialektológia, a világ nyelvi
sokfélesége,nyelvésglobalitás,nyelvikontaktusjelenségek).
– A nyelvi szintek rendszernyelvészeti leírása. Hangtani, alaktani, szótani,
szószerkezettani,mondattani,jelentéstaniismeretek.
– Stílusésjelentés(stíluselemek,stíluseszközök,stílusrétegek,stílusváltozatok).
– Nyelvtörténet (a nyelv történeti vizsgálata, nyelvtörténeti korszakok, a
nyelvrokonság bizonyítékai, finnugor népek és nyelvek, a nyelvi változások okai,
nyelvfejlƅdési tendenciák, szórványͲ és szövegemlékek, a magyar szókészlet
története).
Irodalomtudomány:30–32kredit
– Irodalomelmélet (az irodalmi szöveg poétikai sajátosságai, mƾnemek és mƾfajok,
irodalmialkotásokelemzési,értelmezésieljárásai,verstan).
– Világirodalom (stílusok, szerzƅk, mƾvek, mƾvelƅdésͲ és irodalomtörténeti
tájékozódás, társmƾvészetek, kultúratudományi megközelítések, téma, motívum,
archetípus).
– Régi magyarországi irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).
– Klasszikus magyar irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).
– Modern magyar irodalom (korszakok, szerzƅk, mƾvek, irodalomtörténeti és
kultúratudományiáttekintések).

4.2.3.Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
Nyelvtudomány:16–20kredit
– A nyelvleírás fontosabb irányzatai (a klasszikus, a transzformációs generatív, a
funkcionális és a kognitív grammatika szemléletͲ és elemzésmódjai, a
korpusznyelvészetielemzés).
– Alkalmazott nyelvészet (pszicholingvisztika, kontrasztív nyelvészet, lexikológia,
lexikográfia,számítógépesnyelvészet,tanáribeszéd).
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– A magyar nyelv története (nyelvtörténeti szövegek elemzése, történeti
dialektológia,történetinévtan).
– Nyelvéstársadalom(nemzetiséginyelvhasználat;nyelvpolitika,nyelvijogok,nyelvi
diszkrimináció,nyelvitervezésésnyelvstratégia,azEurópaiUniónyelvpolitikája).
– Ismeretekaszövegrƅlésakommunikációról(funkcionáliskognitívstilisztika,astílus
cselekvéselméletiésinterakciósmegközelítése,apragmatikaiszemléletalkalmazása
a szöveg szerkezeti és mƾveleti megközelítésében, az osztálytermi diskurzus
elemzése).
Irodalomtudomány: 16–20 kredit a közös képzésben megadott 5 ismeretkörbƅl,
különöstekintettelazalábbiközmƾveltségitartalmakra
– Amƾvészikifejezésmódok,stíluseszközökfunkcióiéshatása.
– Irodaloméstársmƾvészetek.
– Irodaloméskulturálishagyomány.
– Hangnemek,esztétikaiminƅségek.
– Olvasat,elemzés,értékelés.
– Irodalmiéletéspopuláriskultúra.

5.




Kötelezƅenválaszthatószakmaiismeretek:10–15kredit
nyelvtudományi, illetve irodalomtudományi speciális ismeretek, egyéb
kutatószemináriumok.

Amagyartanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Az anyanyelvi és irodalmi nevelés célͲ és feladatrendszere, alapelvei, interaktív,
illetvereflektívmódszerei,munkaformái,eszközei.
– AzanyanyelvͲésazirodalompedagógiafogalma,szemléletmódjai,alternatívformái.
– A magyarórák felépítése, hospitálás, mikrotanítás és óraelemzés. Információs és
kommunikációstechnikákamagyarórán.
– AzanyanyelviésirodalmimƾveltségiterületaNemzetialaptantervben,valaminta
kerettantervekben.Azanyanyelviésirodalmiismeretekbƅvítésénekeljárásai.
– Azanyanyelvikészségekésképességek(beszéd,beszédértés,olvasás,szövegértés,
szövegalkotás), az irodalomolvasás, valamint a tanulási képesség fejlesztésének
korszerƾeljárásai.
– Azadaptívanyanyelviésazirodalminevelés.
– Az anyanyelvi és az irodalmi mƾvelƅdési anyag tartalma, a nyelvͲ és
irodalomtudományieredményekfelhasználásaaközépiskolában.Azélƅirodalom,a
maimagyarnyelvhasználatjelenségeinekközvetítéseaközépiskolában.
– A készségͲ és képességfejlesztés speciális eljárásai a középiskolai anyanyelvi és
irodalminevelésben.
– A magyar nyelvi és irodalmi érettségi vizsga követelményei, felkészítés az
érettségire.
– Középiskolai magyar nyelvi és irodalmi programok, nyomatott, illetve digitális
tankönyvek,tankönyvcsaládok.
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II.Idegennyelvekmƾveltségiterület


Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai)

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaiangolnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofEnglishasaforeignlanguage
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnƅttképzésben,azangolnyelvtantárgytanítására,aziskolapedagógiaifeladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azangolnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Angolnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott angol nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri az angol nyelvƾ kultúrákat, azok hasonlóságait és különbségeit, képes a
kultúrákközöttiközvetítésre,azinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaz
angol nyelvƾ kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési
formáit, mƾveit, azokat képes saját maga illetve diákjai fejlesztésére hatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni(angolnyelvƾ,brit,amerikai,ausztrál,ír,
kanadai,skótstb.kultúrák,kortársirodalmi,képzƅmƾvészeti,filmes,zeneimƾvek,
trendek).
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅl szóló szakirodalmat kritikusan, valamint értƅen áttekinteni, értelmezni, az
irodalmiéskulturálistrendekbenelhelyezni.
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Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés,valamintanyelvészetipragmatikaalapjait;tudásátanyelvtanítás
soránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait, képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeriazelsƅ,másodikéstovábbiidegennyelvekelsajátításánakelméleteit,illetve
az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).

Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti angol
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére, képes ezekrƅl osztálytermi kutatás során adatokat gyƾjteni, azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
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– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Azangolnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:62–82kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:30–40kredit
– Angol nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás,
esszéírás.
– Nyelvészeti,irodalmi,kulturális,történelmiésországismeretialapismeretek.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:32–42kredit
– Angolnyelvƾirodalmak,minimum8kredit.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek,minimum8kredit.
– Angolnyelvƾnépektörténelmeéskultúrája,minimum8kredit.
– Nyelvfejlesztés,minimum8kredit.
b)
Azáltalánosiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
– Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs
készségek,képességekfejlesztése),minimum8kredit.
– Az általános iskolai és szakiskolai tantárgyͲpedagógiához kapcsolódó ismeretek és
kompetenciák,minimum8kredit.

5. Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
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nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
angol nyelvtudását – aNemzetialaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének és értékelésének elméletét,
illetve gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket.
Képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a
tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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1.


2.

3.


4.

Angolnyelvéskultúratanára(középiskolai)

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaiangolnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofEnglishasaforeignlanguage
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
az angol nyelv tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azangolnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Angolnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes az angol nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott angol nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit, illetve ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri az angol nyelvƾ kultúrákat, azok hasonlóságait és különbségeit, képes a
kultúrákközöttiközvetítésre,azinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaz
angolnyelvƾkultúrákjellemzƅszellemi,mƾvészetiirányzatait,megjelenésiformáit,
mƾveit, azokat képes saját maga és diákjai fejlesztésére hatékonyan, motiválóan,
nyelvtanítás céljára alkalmazni (angol nyelvƾ, brit, amerikai, ausztrál, ír, kanadai,
skótstb.kultúrák,kortársirodalmi,képzƅmƾvészeti,filmes,zeneimƾvek,trendek).
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés,valamintanyelvészetipragmatikaalapjait;tudásátanyelvtanítás
soránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait, képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti angol
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
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Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,alkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni és
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag
ésnyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenyͲ
ségénekmódosítására,szakmaifelkészültségénekfolyamatosfejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok tankönyvek
kipróbálása,bírálata).

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

4.2.2.Azangolnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:62–82kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:30–40kredit
– Angol nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás,
esszéírás.
– Nyelvészeti,irodalmi,kulturális,történelmiésországismeretialapismeretek.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:32–42kredit
– Angolnyelvƾirodalmak,minimum8kredit.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek,minimum8kredit.
– Angolnyelvƾnépektörténelmeéskultúrája,minimum8kredit.
– Nyelvfejlesztés,minimum8kredit.
b)
Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
– Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs
készségek,képességekfejlesztése),minimum10kredit.
– Angolnyelvƾirodalmakéskultúrák,minimum10kredit.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek,minimum10kredit.
– Középiskolai és felnƅttkori tantárgyͲpedagógiához kapcsolódó ismeretek és
kompetenciák,minimum10kredit.

5. Az angol nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
angol nyelvtudását – aNemzetialaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének és értékelésének elméletét,
gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság,akritériumͲorientáltértékelésfogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
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– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


3. Németnyelvéskultúratanára(általánosiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles általános iskolai német nyelv és kultúra
tanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGermanlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnƅttképzésben a német nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai
feladatainakellátásárapedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzésére
képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására
történƅfelkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Anémetnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Németnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes a német nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottnémetnyelvszabályait,azokatamindenkorinyelvhasználat
kontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.Rendelkezikismeretekkel
anémetnyelvvariánsairól,regisztereirƅl,képesazokmegismertetésére.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit, illetve ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a német nyelvƾ kultúrákat, azok hasonlóságait és különbségeit, képes a
kultúrákközöttiközvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeri
a német nyelvƾ kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési
formáit, mƾveit, azokat képes saját maga és diákjai fejlesztésére hatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
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– Képes az irodalmi mƾveket, a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait; és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika alapjait, és képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
valamint az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
– Ismeri a nyelvͲ és irodalomtudományi, kultúrtörténeti kutatások korszerƾ
eredményeit,azokmódszertanát.
– Tájékozottazáltalaoktatottnyelvtanításánakeurópaihelyzetérƅl,aszakdidaktikai
kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi programokról, tanítási
módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatásieszközökrƅl, alternatívmódszertani
törekvésekrƅl.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti német
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Képesazismereteketéskompetenciákatmeghatározni,logikailagfelépíteni.Ismeri
a német nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható taneszközöket,
oktatásisegédanyagokat,képesazokcélcsoportnakmegfelelƅkiválasztására.Képes
források,autentikusszövegekfelkutatására,recepciójára,felhasználására.
– Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet,
tematikustervésóratervszintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
– Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttmƾködni; a
taneszközöket, az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani
(különöstekintettelazinfokommunikációstechnológiára);apedagógiaiéstantárgyi
célokhoz, valamint az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különbözƅ
változatokbangondolkodni,terveitreflektívmódonelemezni,értékelni.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– A tanulásmódszertani ismeretei alapján képes a nyelvtanulás folyamatának
reflexiójára, tanulási módszerek eredményességének értékelésére a négy nyelvi
készség elsajátításában, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési eljárások
bevezetésére.
– Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és ͲgyƾjteméͲ
nyekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
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– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólió formájában). Figyelemmel kíséri és alakítja a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– A nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális,
szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is
figyelembevéveképesolyanpedagógiaihelyzeteketteremteni,amelyekelƅsegítika
tanulókkomplexértelmi,érzelmi,szociáliséserkölcsifejlƅdését.
– A nyelvtanulás külsƅ (pl. iskolatípus, módszertani koncepció) és egyéni (a tanulók
nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében képes
pedagógiai céljainak, valamint azok elérését biztosító oktatásiͲnevelési stratégiáͲ
jánakkialakítására,megvalósítására.Különbözƅtanulásszervezésieljárások,tanítási
technikák,módszerek,differenciáltmunkaformákismeretébenképesezektudatos,
széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelƅ
alkalmazására.
– Képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ stratégiák, a motivációt, differenciálást,
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási, valamint
együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési formák
kiválasztására, illetve megvalósítására, a hagyományos és az információsͲ
kommunikációs technikákra épülƅ eszközök, digitális tananyagok hatékony,
szakszerƾalkalmazására.
– Képesazérdeklƅdés,afigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a különbözƅ adottságokkal, képességekkel, elƅzetes tudással rendelkezƅ
tanulók számára megfelelƅ nyelvelsajátítási módszerek megválasztására és a
tanulásönszabályozásánakszemélyreszabottfejlesztésére.
– Képes a nyelvtanulás eredményességét/eredménytelenségét befolyásoló tényezƅk
felismerésére,egyénitanulásistratégiákkialakításánakelƅsegítésére,támogatására.
Képesaszóbeliésírásbelikifejezƅképességjellegzetességeinek,hibáinakfelismeréͲ
sére,tipizálására,diagnosztizálására,javítására.Képesatanulókatönellenƅrzésreés
Ͳjavításraösztönözni.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
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– A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése
érdekében, képes segítséget nyújtani abban, hogy a tanulók felkészülhessenek az
egészéletenáttartótanulásra.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képes partneri együttmƾködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a
másélƅidegennyelvet,szaktárgyatélƅidegennyelvenoktatóésanyanyelvettanító
kollégáival, az iskola más munkatársaival, a diákönkormányzatokkal, a szülƅkkel,
szakmai fórumok szakembereivel, intézményekkel, szervezetekkel a pedagógiai
folyamatbanbetöltöttszerepüknekmegfelelƅen.
– Kooperálniképesakülönbözƅpedagógiaiszolgáltatóintézményekkel,azadottnyelv
közvetítése szempontjából releváns közmƾvelƅdési intézmények, médiumok,
társadalmiéscivilszervezetekszakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
illetvenyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenyͲ
ségénekmódosítására,szakmaifelkészültségénekfolyamatosfejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére, lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
törekvések kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Anémetnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:72–74kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:18–24kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség) és szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták;minimum8kredit.
– Német nyelvƾ országok ismerete: a célnyelvi országok földrajzi adottságainak,
történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásai, intézményrendszere;
minimum2kredit.
– Irodalomtudományi alapismeretek: az irodalmi szövegelemzés alapvetƅ kérdései;
elemimƾfajismeret,alapvetƅterminológia;minimum4kredit.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek áttekintƅ
megismertetése;minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:48–56kredit
– Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés: kulturális, kommunikációs és
médiaismeretek; a célnyelv és az anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása;
fordítási gyakorlatok; stílusrétegek, szövegfajták, prezentációs technikák tartalom
alapúközvetítése;minimum10kredit.
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– KultúraͲ és médiatudományi alapismeretek: a kultúraͲ és médiakutatás
alapfogalmainak megismerése, a kultúraͲ és médiatudomány fƅbb területeinek
áttekintése;minimum4kredit.
– Irodalmi ismeretek: áttekintés a német nyelvƾ irodalmak történetérƅl: korszakok
és korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmi mƾfajok; szövegértelmezés, szövegelemzés; irodalom és medialitás;
minimum16kredit.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek; minimum
16kredit.
– Kutatásmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek;minimum2kredit.
Azáltalánosiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
– Irodalomtudományi ismeretek: az irodalomtudomány újabb irányzatai, irodalmi
szövegekelemzése;német–magyarirodalmipárhuzamok;minimum6kredit.
– Nyelvészeti ismeretek: válogatott fejezetek az alkalmazott nyelvészeti diszciplíͲ
nákból (pszicholingvisztika, kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika); minimum
6kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi ismeretek: a modern kultúraͲ és médiatudomány
elméletei és gyakorlati alkalmazásuk (interkulturalitás, intermedialitás); minimum
4kredit.
A német nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
németnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének, értékelésének elméletét,
valamintgyakorlatikérdéseit.Képesanapigyakorlatbanazosztálytermiértékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a

MAGYAR KÖZLÖNY

–

–

–

–

–
–

•

2013. évi 15. szám

tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmiͲ
kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók
önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját a célnyelvi kultúrával
szemben,nemzetiazonosságtudatuktiszteletbentartásamellett.Képesfejlesztenia
tanulók célnyelvi kommunikációs képességét, célnyelven való gondolkodását és
interkulturálisszemléletmódját.
Tudatosan képes kezelni a nemzeti értékek sokféleségét, nyitott mások
véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interͲ és
multikulturalizmusjegyébenképesazegyéniéscsoportértékekfigyelembentartása
mellettegyéniéscsoportfejlesztésre.
Az élƅ idegen nyelv tanításával, a célnyelvi ország kultúrájának megismertetésével
párhuzamosan képes növelni a nyelvtanulásban résztvevƅk szƾkebb és tágabb
közösségekirántinyitottságát.
Képesszakkör,önképzƅkörmƾködtetéséreazoktatottélƅidegennyelvéskultúra,
illetve egy adott nemzetiség tárgyi és szellemi kulturális örökségének ápolása
céljából.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



4. Németésnemzetiséginémetnyelvéskultúratanára(általánosiskolai)

1.


2.

3.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolainémetésnemzetiséginémet
nyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGermanlanguageandcultureandGermanasa
minoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnƅttképzésbenanémetésnemzetiséginémetnyelvéskultúratantárgytanítására,
aziskolapedagógiaifeladatainakellátásárapedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztési
feladatokvégzéséreképestanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésben
való folytatására történƅ felkészítése. A képzés további célja olyan szakmai elit
felkészítése, amely speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képes arra,
hogy kompetensen vegyen részt a nemzetiségi szervezetek munkájában és a
nemzetiségiközéletbenis.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei
Németnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes a német nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottnémetnyelvszabályait,azokatamindenkorinyelvhasználat
kontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.Rendelkezikismeretekkel
a német nyelv variánsairól, regisztereirƅl, képes azok megismertetésére. Ismeri a
magyarországinémeteknyelvivariánsait(dialektusait)ésnyelvhasználatiszokásait.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeriakülföldiéshazainémetnyelvƾkultúrákat,azokhasonlóságait,különbségeit,
képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia fejlesztésére.
Ismerianémetnyelvƾkultúrákjellemzƅszellemi,mƾvészetiirányzatait,megjelenési
formáit,mƾveit;azokatképessajátmaga,valamintdiákjaifejlesztésérehatékonyan
ésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képes az irodalmi mƾveket, a célnyelvi/nemzetiségi nyelvi kultúra egyéb
megjelenésiformáit,azezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,
értelmezni,azirodalmi,kulturálistrendekbenelhelyezni.
– Ismeri a magyarországi németek tárgyi, szellemi kultúráját, a KárpátͲmedencei
németség irodalmát és a népcsoport történetét feltáró kutatások legújabb
eredményeit, képes azokat diákjai nemzetiségi nyelvtudását fejlesztƅ, illetve
nemzetiségi identitástudatát erƅsítƅ projektek tervezésében, megvalósításában
alkalmazni.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait; és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
– IsmerianémetnyelvͲésirodalomtudományi,kultúrtörténetikutatások,valaminta
nemzetiségi német nyelvͲ, irodalomͲ, néprajzͲ, kultúraͲ és történelemtudományi
kutatások korszerƾ eredményeit, azok módszertanát. Képes a nemzetiségi
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ismeretek,jelenségekelemzésére,összehasonlítására,következtetéseklevonására.
Képesforrásokfelkutatására,recepciójára,felhasználására.Ismeri,illetvehasználja
a nemzetiségi tantárgyak oktatásához szükséges szépirodalmi és tudományos
mƾveket,ismeriazadekváttelepüléstörténetiforrásokat.
– Tájékozott az általa oktatott nyelv/nemzetiségi nyelv tanításának európai
helyzetérƅl, a szakdidaktikai kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi
programokról, tanítási módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatási eszközökrƅl,
alternatív módszertani törekvésekrƅl. Tájékozott a szomszédos országok
nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódó kultúrájáról, történelmérƅl, nyelvérƅl és
irodalmáról.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti német és a
nemzetiségi német szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Képes az ismereteket és kompetenciákat meghatározni,
logikailag felépíteni. Ismeri a nemzetiségi német nyelv, irodalom és kultúra
oktatásához alkalmazható taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok
célcsoportnak megfelelƅ kiválasztására. Képes források, autentikus szövegek
felkutatására,recepciójára,felhasználására.
– Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet,
tematikustervésóratervszintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
– Képes a tervezés során a kollégákkal, illetve a tanulókkal együttmƾködni; a
taneszközöket, az egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani
(különöstekintettelazinfokommunikációstechnológiára);apedagógiaiéstantárgyi
célokhoz, valamint az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különbözƅ
változatokbangondolkodni,terveitreflektívmódonelemezni,értékelni.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– A tanulásͲmódszertani ismeretei alapján képes a nyelvtanulás folyamatának
reflexiójára, tanulási módszerek eredményességének értékelésére a négy nyelvi
készség elsajátításában, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési eljárások
bevezetésére.
– Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
Ͳgyƾjteményekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak, szintjeinek megfelelƅ értékelési formák és
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólió formájában). Figyelemmel kíséri és alakítja a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
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Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– A nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális,
szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is
figyelembevéveképesolyanpedagógiaihelyzeteketteremteni,amelyekelƅsegítika
tanulókkomplexértelmi,érzelmi,szociáliséserkölcsifejlƅdését.
– A nyelvtanulás külsƅ (iskolatípus, módszertani koncepció) és egyéni (a tanulók
nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében képes
pedagógiai céljainak, valamint azok elérését biztosító oktatásiͲnevelési
stratégiájának kialakítására, megvalósítására. Különbözƅ tanulásszervezési
eljárások, tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák ismeretében
képes ezek tudatos, széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és
csoportsajátosságoknakmegfelelƅalkalmazására.
– Képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ stratégiák, a motivációt, differenciálást,
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲmegoldási, illetve
együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési formák
kiválasztására, megvalósítására, a hagyományos és az információsͲkommunikációs
technikákra épülƅ eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerƾ
alkalmazására.
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a különbözƅ adottságokkal, képességekkel és elƅzetes tudással rendelkezƅ
tanulók számára megfelelƅ nyelvelsajátítási módszerek megválasztására, a tanulás
önszabályozásánakszemélyreszabottfejlesztésére.
– Képes a nyelvtanulás eredményességét/eredménytelenségét befolyásoló tényezƅk
felismerésére,egyénitanulásistratégiákkialakításánakelƅsegítésére,támogatására.
Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség jellegzetességeinek, hibáinak
felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására, javítására. Képes a tanulókat
önellenƅrzésreésͲjavításraösztönözni.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
– A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése,
nemzetiségi identitástudatuk fejlesztése érdekében, képes segítséget nyújtani
abban,hogyatanulókfelkészülhessenekazegészéletenáttartótanulásra.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képes partneri együttmƾködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a
szaktárgyatnemzetiséginyelvenoktatókollégáival,továbbámásélƅidegennyelvet
és anyanyelvet tanító kollégáival, az iskola más munkatársaival, a diákönkormányͲ
zatokkal, a szülƅkkel, szakmai fórumok szakembereivel, a magyarországi németek
intézményeivel, szervezeteivel a pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek
megfelelƅen.
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– Kooperálni képes a különbözƅ pedagógiai szolgáltató intézményekkel, a német
nemzetiséginyelvközvetítéseszempontjábólrelevánsközmƾvelƅdésiintézmények,
médiumok,társadalmiéscivilszervezetekszakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni és
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag
ésnyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére és lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
törekvések kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
– Képes a magyarországi német nemzetiség szellemi, kulturális életében való aktív
részvételre,anemzetiségközéletitevékenységénekszervezéséreiskolai,települési
szinten.
4.2.2.Anémetésnemzetiséginémetnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:72–74kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:20–24kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése,szövegfajták;minimum6kredit.
– Német nyelvƾ országok ismerete: a célnyelvi országok földrajzi adottságainak,
történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásai, intézményrendszere;
minimum2kredit.
– Irodalomtudományi alapismeretek: az irodalmi szövegelemzés alapvetƅ kérdései,
elemimƾfajismeret,alapvetƅterminológia;minimum4kredit.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek áttekintƅ
megismertetése;minimum4kredit.
– Nemzetiségi alapismeretek: kutatástörténeti ismeretek, a magyarországi német
nemzetiség története, tárgyi és szellemi kultúrája, a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogok;minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:52–56kredit
– Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés: kulturális, kommunikációs és
médiaismeretek, a célnyelv és az anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása,
fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, prezentációs technikák tartalom
alapúközvetítése;minimum8kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi alapismeretek: a kultúraͲ és médiakutatás
alapfogalmainak megismerése, a kultúraͲ és médiatudomány fƅbb területeinek
áttekintése;minimum2kredit.
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– Irodalmiismeretek:áttekintésanémetnyelvƾirodalmaktörténetérƅl:korszakokés
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmi mƾfajok; szövegértelmezés, szövegelemzés; irodalom és medialitás;
minimum14kredit.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek; minimum
14kredit.
– Nemzetiségi ismeretek: a magyarországi németek nyelve (nyelvjárásai),
nyelvhasználata; a magyarországi németség tárgyi, szellemi néprajza; a
magyarországi németek irodalma (1945 utáni); gyerekͲ és ifjúsági irodalom,
nemzetiségiönszervezƅdés,nemzetiségiintézmények;minimum12kredit.
– Kutatásmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek;minimum2kredit.
Azáltalánosiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
– Irodalomtudományi ismeretek: az irodalomtudomány újabb irányzatai, irodalmi
szövegekelemzése;német–magyarirodalmipárhuzamok;minimum6kredit.
– Nyelvészeti ismeretek: Válogatott fejezetek az alkalmazott nyelvészeti
diszciplínákból (pszicholingvisztika, kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika);
minimum6kredit.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások);
nemzetiségi ismeretek gyakorlati alkalmazása (projekt és forrásalapú ismeretek);
minimum6kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi ismeretek: a modern kultúraͲ és médiatudomány
elméletei és gyakorlati alkalmazásuk (interkulturalitás, intermedialitás); minimum
2 kredit.

A német és német nemzetiségi nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
németnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, valamint értékelésének
elméletét és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi
értékelést megbízhatóan és motiválóan megvalósítani. Ismeri a vizsgákat és
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követelményeiket, képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények
kritikus értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a
validitás,amegbízhatóság,akritériumͲorientáltértékelésfogalmát.Képesadiákok
nyelvifejlƅdésénekfolyamatos,diagnosztikusértékelésére,azeredményekalapján
a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmiͲ
kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók
önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját nemzeti és nemzetiségi
azonosságtudatuk tiszteletben tartása mellett. Tudatosan képes támogatni a
nemzetiségi identitás megƅrzését, fejlƅdését. Képes fejleszteni a tanulók
célnyelvi/nemzetiségi nyelvi kommunikációs képességét, célnyelven/nemzetiségi
nyelvenvalógondolkodásátésinterkulturálisszemléletmódját.
Tudatosan képes kezelni a nemzeti és nemzetiségi értékek sokféleségét, nyitott
mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interͲ
ésmultikulturalizmusjegyébenképesazegyéni,illetvecsoportértékekfigyelemben
tartásamellettegyéniéscsoportfejlesztésre.
A nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiség kultúrájának megismertetésével
párhuzamosan képes növelni a nyelvtanulásban résztvevƅk szƾkebb, valamint
tágabbközösségekirántielkötelezettségét,amelyekalapjánnyitottáválnakahazai
németnemzetiségközéletitevékenységébenvalóaktívrészvételre,ahelyi,nemzeti,
európaiésegyetemesemberiértékekelfogadására.
Képesszakkör,önképzƅkörmƾködtetéséreazoktatottélƅidegennyelvéskultúra,
valamint az adott nemzetiség tárgyi, szellemi kulturális örökségének ápolása
céljából.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



5. Németnyelvéskultúratanára(középiskolai)

1.


2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolainémetnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGermanlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
németnyelvéskultúratantárgytanítására,aziskolapedagógiaifeladatainakellátására
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Anémetnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Németnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes a német nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottnémetnyelvszabályait,azokatamindenkorinyelvhasználat
kontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.Rendelkezikismeretekkel
anémetnyelvvariánsairól,regisztereirƅl,képesazokmegismertetésére.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a német nyelvƾ kultúrákat, azok hasonlóságait és különbségeit, képes a
kultúrákközöttiközvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeri
a német nyelvƾ kultúrák jellemzƅ szellemi, mƾvészeti irányzatait, megjelenési
formáit, mƾveit, azokat képes saját maga és diákjai fejlesztésére hatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képes az irodalmi mƾveket, a célnyelvi kultúra egyéb megjelenési formáit, az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit és az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
– Ismeri a nyelvͲ és irodalomtudományi, kultúrtörténeti kutatások korszerƾ
eredményeit,azokmódszertanát.
– Tájékozottazáltalaoktatottnyelvtanításánakeurópaihelyzetérƅl,aszakdidaktikai
kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi programokról, tanítási
módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatásieszközökrƅl, alternatívmódszertani
törekvésekrƅl.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti német
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Képesazismereteketéskompetenciákatmeghatározni,logikailagfelépíteni.Ismeri
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a német nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható taneszközöket,
oktatásisegédanyagokat,képesazokcélcsoportnakmegfelelƅkiválasztására.Képes
források,autentikusszövegekfelkutatására,recepciójára,felhasználására.
– Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet,
tematikustervésóratervszintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
– Képes a tervezés során a kollégákkal, illetve a tanulókkal együttmƾködni; a
taneszközöket és egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani
(különöstekintettelazinfokommunikációstechnológiára);apedagógiaiéstantárgyi
célokhoz, az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különbözƅ változatokban
gondolkodni,terveitreflektívmódonelemezni,értékelni.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– A tanulásͲmódszertani ismeretei alapján képes a nyelvtanulás folyamatának
reflexiójára, tanulási módszerek eredményességének értékelésére a négy nyelvi
készség elsajátításában, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési eljárások
bevezetésére.
– Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
Ͳgyƾjteményekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak, szintjeinek megfelelƅ értékelési formák és
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólió formájában). Figyelemmel kíséri és alakítja a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– A nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális,
szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is
figyelembevéveképesolyanpedagógiaihelyzeteketteremteni,amelyekelƅsegítika
tanulókkomplexértelmi,érzelmi,szociáliséserkölcsifejlƅdését.
– Anyelvtanuláskülsƅ(iskolatípus,módszertanikoncepció),illetveegyéni(atanulók
nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében képes
pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító oktatásiͲnevelési stratégiájának
kialakítására, megvalósítására. Különbözƅ tanulásszervezési eljárások, tanítási
technikák,módszerek,differenciáltmunkaformákismeretébenképesezektudatos,
széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és csoportsajátosságoknak megfelelƅ
alkalmazására.
– Képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ stratégiák, a motivációt, differenciálást,
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲmegoldási,
együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési formák
kiválasztására, megvalósítására, a hagyományos és az információsͲkommunikációs

1025

1026

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

technikákra épülƅ eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerƾ
alkalmazására.
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a különbözƅ adottságokkal, képességekkel, elƅzetes tudással rendelkezƅ
tanulók számára megfelelƅ nyelvelsajátítási módszerek megválasztására és a
tanulásönszabályozásánakszemélyreszabottfejlesztésére.
– Képes a nyelvtanulás eredményességét/eredménytelenségét befolyásoló tényezƅk
felismerésére,egyénitanulásistratégiákkialakításánakelƅsegítésére,támogatására.
Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség jellegzetességeinek, hibáinak
felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására, javítására. Képes a tanulókat
önellenƅrzésreésͲjavításraösztönözni.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
– A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése
érdekében, képes segítséget nyújtani abban, hogy a tanulók felkészülhessenek az
egészéletenáttartótanulásra.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képes partneri együttmƾködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a
másélƅidegennyelvet,szaktárgyatélƅidegennyelvenoktatóésanyanyelvettanító
kollégáival, az iskola más munkatársaival, a diákönkormányzatokkal, a szülƅkkel,
szakmai fórumok szakembereivel, intézményekkel, szervezetekkel a pedagógiai
folyamatbanbetöltöttszerepüknekmegfelelƅen.
– Kooperálniképesakülönbözƅpedagógiaiszolgáltatóintézményekkel,azadottnyelv
közvetítése szempontjából releváns közmƾvelƅdési intézmények, médiumok,
társadalmiéscivilszervezetekszakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére, lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
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törekvésekkipróbálásávalszemben(alternatívprogramok,tankönyvekkipróbálása,
bírálata).
4.2.2.Anémetnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:72–74kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:18–24kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták;minimum8kredit.
– Német nyelvƾ országok ismerete: a célnyelvi országok földrajzi adottságainak,
történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásai, intézményrendszere;
minimum2kredit.
– Irodalomtudományi alapismeretek: az irodalmi szövegelemzés alapvetƅ kérdései;
elemimƾfajismeret,alapvetƅterminológia;minimum4kredit.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek áttekintƅ
megismertetése;minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:48–56kredit
– Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés: kulturális, kommunikációs és
médiaismeretek; a célnyelv és az anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása;
fordítási gyakorlatok; stílusrétegek, szövegfajták, prezentációs technikák tartalom
alapúközvetítése;minimum10kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi alapismeretek: a kultúraͲ és médiakutatás
alapfogalmainak megismerése, a kultúraͲ és médiatudomány fƅbb területeinek
áttekintése;minimum4kredit.
– Irodalmiismeretek:áttekintésanémetnyelvƾirodalmaktörténetérƅl:korszakokés
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmi mƾfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés; irodalom és medialitás;
minimum16kredit.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek; minimum
16kredit.
– Kutatásmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek;minimum2kredit.
b) Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
– Irodalomtudományi ismeretek: az irodalomtudomány újabb irányzatai, irodalmi
szövegek elemzése; német–magyar irodalmi párhuzamok; irodalomtörténeti és
Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi szövegek
elemzésében;minimum18kredit.
– Nyelvészeti ismeretek: Átfogó rendszernyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti
ismeretek:
nyelvtörténet,
pszicholingvisztika,
kontrasztív
nyelvészet,
szociolingvisztika, szemantika, pragmatika, szótártan, grammatika, stilisztika;
minimum18kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi ismeretek: a modern kultúraͲ és médiatudomány
elméletei és gyakorlati alkalmazásuk (interkulturalitás, intermedialitás), nyelvͲ
kultúraͲtársadalom;minimum10kredit.
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A német nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek, szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
németnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, értékelésének elméletét és
gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére – az eredmények alapján a
tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ – személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmiͲ
kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók
önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját a célnyelvi kultúrával
szemben,nemzetiazonosságtudatuktiszteletbentartásamellett.Képesfejlesztenia
tanulók célnyelvi kommunikációs képességét, célnyelven való gondolkodását és
interkulturálisszemléletmódját.
– Tudatosan képes kezelni a nemzeti értékek sokféleségét, nyitott mások
véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interͲ és
multikulturalizmus jegyében képes az egyéni, illetve csoportértékek figyelemben
tartásamellettegyéniéscsoportfejlesztésre.
– Az élƅ idegen nyelv tanításával, a célnyelvi ország kultúrájának megismertetésével
párhuzamosan képes növelni a nyelvtanulásban résztvevƅk szƾkebb és tágabb
közösségekirántinyitottságát.
– Képesszakkör,önképzƅkörmƾködtetéséreazoktatottélƅidegennyelvéskultúra,
illetve egy adott nemzetiség tárgyi és szellemi kulturális örökségének ápolása
céljából.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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6. Németésnemzetiséginémetnyelvéskultúratanára(középiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles középiskolai német és nemzetiségi német
nyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGermanlanguageandcultureandGermanas
aminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
német és a nemzetiségi német nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatokvégzéséreképestanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésben
való folytatására történƅ felkészítése. A képzés további célja olyan szakmai elit
felkészítése, amely speciális kisebbségtudományi ismeretek birtokában képes arra,
hogy kompetensen vegyen részt a nemzetiségi szervezetek munkájában és a
nemzetiségiközéletbenis.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei
Németnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes a német nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottnémetnyelvszabályait,azokatamindenkorinyelvhasználat
kontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.Rendelkezikismeretekkel
a német nyelv variánsairól, regisztereirƅl, képes azok megismertetésére. Ismeri a
magyarországinémeteknyelvivariánsait(dialektusait)ésnyelvhasználatiszokásait.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a külföldi és hazai német nyelvƾ kultúrákat, azok hasonlóságait, illetve
különbségeit, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az interkulturális kompetencia
fejlesztésére. Ismeri a német nyelvƾ kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti
irányzatait,megjelenésiformáit,mƾveit,azokatképessajátmaga,valamintdiákjai
fejlesztésérehatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
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– Képes az irodalmi mƾveket, a célnyelvi/nemzetiségi nyelvi kultúra egyéb
megjelenési formáit, az ezekrƅl szóló szakirodalmat kritikusan, értƅen áttekinteni,
értelmezni,azirodalmiéskulturálistrendekbenelhelyezni.
– Ismeri a magyarországi németek tárgyi és szellemi kultúráját, a KárpátͲmedencei
németség irodalmát, a népcsoport történetét feltáró kutatások legújabb
eredményeit, képes azokat diákjai nemzetiségi nyelvtudását fejlesztƅ, továbbá
nemzetiségi identitástudatát erƅsítƅ projektek tervezésében, megvalósításában
alkalmazni.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait; és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
– IsmerianémetnyelvͲésirodalomtudományi,kultúrtörténetikutatások,valaminta
nemzetiségi német nyelvͲ, irodalomͲ, néprajzͲ, kultúraͲ és történelemtudományi
kutatások korszerƾ eredményeit, azok módszertanát. Képes a nemzetiségi
ismeretek,jelenségekelemzésére,összehasonlítására,következtetéseklevonására.
Képes források felkutatására, recepciójára, felhasználására. Ismeri, valamint
használja a nemzetiségi tantárgyak oktatásához szükséges szépirodalmi és
tudományosmƾveket,ismeriazadekváttelepüléstörténetiforrásokat.
– Tájékozott az általa oktatott nyelv/nemzetiségi nyelv tanításának európai
helyzetérƅl, a szakdidaktikai kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi
programokról, tanítási módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatási eszközökrƅl,
alternatív módszertani törekvésekrƅl. Tájékozott a szomszédos országok
nemzetiségi tantárgyakhoz kapcsolódó kultúrájáról, történelmérƅl, nyelvérƅl és
irodalmáról.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti német és a
nemzetiségi német szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Képes az ismereteket és kompetenciákat meghatározni,
logikailag felépíteni. Ismeri a nemzetiségi német nyelv, irodalom és kultúra
oktatásához alkalmazható taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok
célcsoportnak megfelelƅ kiválasztására. Képes források, autentikus szövegek
felkutatására,recepciójára,felhasználására.
– Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet,
tematikustervésóratervszintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
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– Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttmƾködni; a
taneszközöket és egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani
(különös tekintettel az infoͲkommunikációs technológiára); a pedagógiai és
tantárgyi célokhoz, az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különbözƅ
változatokbangondolkodni,terveitreflektívmódonelemezni,értékelni.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– A tanulásͲmódszertani ismeretei alapján képes a nyelvtanulás folyamatának
reflexiójára, tanulási módszerek eredményességének értékelésére a négy nyelvi
készség elsajátításában, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési eljárások
bevezetésére.
– Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
Ͳgyƾjteményekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képesazértékeléskülönbözƅcéljainakésszintjeinekmegfelelƅértékelésiformákés
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólió formájában). Figyelemmel kíséri és alakítja a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– A nyelvtanulás sajátosságainak ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális,
szociális hatások értelmezése alapján, az egyéni szükségleteket, igényeket is
figyelembevéveképesolyanpedagógiaihelyzeteketteremteni,amelyekelƅsegítika
tanulókkomplexértelmi,érzelmi,szociáliséserkölcsifejlƅdését.
– A nyelvtanulás külsƅ (pl. iskolatípus, módszertani koncepció), illetve egyéni
(atanulók nyelvi kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében
képes pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító oktatásiͲnevelési
stratégiájának kialakítására, megvalósítására. Különbözƅ tanulásszervezési
eljárások, tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák ismeretében
képes ezek tudatos, széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és
csoportsajátosságoknakmegfelelƅalkalmazására.
– Képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ stratégiák, a motivációt, differenciálást,
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲmegoldási,
együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési formák
kiválasztására, megvalósítására, a hagyományos és az információsͲkommunikációs
technikákra épülƅ eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerƾ
alkalmazására.
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a különbözƅ adottságokkal, képességekkel és elƅzetes tudással rendelkezƅ
tanulók számára megfelelƅ nyelvelsajátítási módszerek megválasztására, a tanulás
önszabályozásánakszemélyreszabottfejlesztésére.
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– Képes a nyelvtanulás eredményességét/eredménytelenségét befolyásoló tényezƅk
felismerésére,egyénitanulásistratégiákkialakításánakelƅsegítésére,támogatására.
Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség jellegzetességeinek, hibáinak
felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására, javítására. Képes a tanulókat
önellenƅrzésreésͲjavításraösztönözni.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamint azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
– A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése,
nemzetiségi identitástudatuk fejlesztése érdekében, képes segítséget nyújtani
abban,hogyatanulókfelkészülhessenekazegészéletenáttartótanulásra.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képes partneri együttmƾködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a
szaktárgyatnemzetiséginyelvenoktatókollégáival,továbbámásélƅidegennyelvet
és anyanyelvet tanító kollégáival, az iskola más munkatársaival, a diákönkorͲ
mányzatokkal, a szülƅkkel, szakmai fórumok szakembereivel, a magyarországi
németek intézményeivel, szervezeteivel a pedagógiai folyamatban betöltött
szerepüknekmegfelelƅen.
– Kooperálni képes a különbözƅ pedagógiai szolgáltató intézményekkel, a német
nemzetiséginyelvközvetítéseszempontjábólrelevánsközmƾvelƅdésiintézmények,
médiumok,társadalmiéscivilszervezetekszakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére, lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
törekvések kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
– Képes a magyarországi német nemzetiség szellemi, kulturális életében való aktív
részvételre,anemzetiségközéletitevékenységénekszervezéséreiskolai,települési
szinten.
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4.2.2.Anémetésnemzetiséginémetnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
Közösképzésiszakaszismeretkörei:72–74kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:20–24kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség) és szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták;minimum6kredit.
– Német nyelvƾ országok ismerete: a célnyelvi országok földrajzi adottságainak,
történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásai, intézményrendszere;
minimum2kredit.
– Irodalomtudományi alapismeretek: az irodalmi szövegelemzés alapvetƅ kérdései;
elemimƾfajismeret,alapvetƅterminológia;minimum4kredit.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek áttekintƅ
megismertetése;minimum4kredit.
– Nemzetiségi alapismeretek: kutatástörténeti ismeretek, a magyarországi német
nemzetiség története, tárgyi és szellemi kultúrája; a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogok;minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:52–56kredit
– Tartalom alapú nyelvi kompetenciafejlesztés: kulturális, kommunikációs és
médiaismeretek; a célnyelv és az anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása;
fordítási gyakorlatok; stílusrétegek, szövegfajták, prezentációs technikák tartalom
alapúközvetítése;minimum8kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi alapismeretek: a kultúraͲ és médiakutatás
alapfogalmainak megismerése, a kultúraͲ és médiatudomány fƅbb területeinek
áttekintése;minimum2kredit.
– Irodalmiismeretek:áttekintésanémetnyelvƾirodalmaktörténetérƅl:korszakokés
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmi mƾfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés; irodalom és medialitás;
minimum14kredit.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek; minimum
14kredit.
– Nemzetiségi ismeretek: a magyarországi németek nyelve (nyelvjárásai),
nyelvhasználata; a magyarországi németség tárgyi és szellemi néprajza; a
magyarországi németek irodalma (1945 utáni); gyerekͲ és ifjúsági irodalom,
nemzetiségiönszervezƅdés,nemzetiségiintézménye;minimum12kredit.
– Kutatás módszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek;minimum2kredit.
Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
– Irodalomtudományi ismeretek: az irodalomtudomány újabb irányzatai, irodalmi
szövegek elemzése; német–magyar irodalmi párhuzamok; irodalomtörténeti és
Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi szövegek
elemzésében;minimum13kredit.
– Nyelvészeti ismeretek: átfogó rendszernyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti
ismeretek:
nyelvtörténet;
pszicholingvisztika,
kontrasztív
nyelvészet,
szociolingvisztika; szemantika, pragmatika, szótártan, grammatika, stilisztika;
minimum13kredit.

1033

1034

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások);
nemzetiségi média; nemzetiségi politika; magyarországi németek történelme
forrásokalapján;aKárpátͲmedencenémetnyelvƾirodalma;nemzetiségiismeretek
gyakorlatialkalmazása(projektésforrásalapúismeretek);magyarországinémetség
néprajzánakprojektalapúismeretközlése;minimum12kredit.
– KultúraͲ és médiatudományi ismeretek: a modern kultúraͲ és médiatudomány
elméletei és gyakorlati alkalmazásuk (interkulturalitás, intermedialitás), nyelvͲ
kultúraͲtársadalom;minimum6kredit.

5.

A német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
németnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, értékelésének elméletét és
gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a
tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmiͲ
kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók
önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját nemzeti és nemzetiségi
azonosságtudatuk tiszteletben tartása mellett. Tudatosan képes támogatni a
nemzetiségi identitás megƅrzését, fejlƅdését. Képes fejleszteni a tanulók
célnyelvi/nemzetiségi nyelvi kommunikációs képességét, célnyelven/nemzetiségi
nyelvenvalógondolkodásátésinterkulturálisszemléletmódját.
– Tudatosan képes kezelni a nemzeti és nemzetiségi értékek sokféleségét, nyitott
mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interͲ
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és multikulturalizmus jegyében képes az egyéni, valamint a csoportértékek
figyelembentartásamellettegyéniéscsoportfejlesztésre.
A nemzetiségi nyelv tanításával és a nemzetiség kultúrájának megismertetésével
párhuzamosanképesnövelnianyelvtanulásbanrésztvevƅkszƾkebb,illetvetágabb
közösségekirántielkötelezettségét,amelyekalapjánnyitottáválnakahazainémet
nemzetiség közéleti tevékenységében való aktív részvételre, a helyi, nemzeti,
európaiésegyetemesemberiértékekelfogadására.
Képesszakkör,önképzƅkörmƾködtetéséreazoktatottélƅidegennyelvéskultúra,
valamint az adott nemzetiség tárgyi, szellemi kulturális örökségének ápolása
céljából.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.




1.

2.

3.


4.

7. Bolgárésnemzetiségibolgárnyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesbolgárésnemzetiségibolgárnyelvéskultúra
tanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofBulgarianlanguageandcultureandBulgarian
asaminoritylanguageandculture

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
abolgárésnemzetiségibolgárnyelvéskultúratantárgytanítására,aziskolapedagógiai
feladatainakellátásárapedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzésére
képestanárokképzése.Avégzettekabolgárnyelvéskultúratanításánkívülspeciális
kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a nemzetiségi
szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá felkészültek a
tanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei
Abolgárnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciávalrendelkezik.Képesabolgárnyelvgördülékeny,helyes,magabiztos,
amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott bolgár nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a bolgár nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriabolgárnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a bolgár nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúraelemeitis,ésazokatképessajátmagaésdiákjaifejlesztésérehatékonyanés
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait, képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
valamint az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti bolgár
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
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Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan, értƅen elemezni, értelmezni, a diákok fejlƅdése érdekében az
osztálytermigyakorlatábanalkalmazni.Képesaszóbeliésírásbelikifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból, a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
valamintazokcélnyelvenvalóreflektálására.Ösztönöziatanulókatazinformatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
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4.2.2.Abolgárésnemzetiségibolgárnyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Bulgária ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi, politikai,
társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika, nemzetiségi jogok stb.); a magyarországi bolgár nemzetiségek története,
tárgyiésszellemikultúrája.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek;acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása; fordítási gyakorlatok; stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: bolgár irodalomtörténeti áttekintés: korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmimƾfajok;szövegértelmezés,szövegelemzés;irodalomésmedialitás.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek, alkalmazott
nyelvészetiismeretek:pszicholingvisztika,kontrasztívnyelvészet,szociolingvisztika;
szemantika,pragmatika,szótártan,grammatika,stilisztika;nyelvtörténet.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek: a magyarországi bolgárok nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia); nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer, a magyarországi
bolgárokirodalma,amagyarországibolgárnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése; bolgár–magyar irodalmi párhuzamok;
irodalomtörténeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása
irodalmiszövegekelemzésében.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek);nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.
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5.   A bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanárnak sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat.
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.


8.Finnnyelvéskultúratanára

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesfinnnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofFinnishlanguageandculture

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.4.és4.2.3.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ2félév

3.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a finn nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afinnnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Finnnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciávalrendelkezik.Képesafinnnyelvgördülékeny,helyes,magabiztos,a
mindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott finn nyelv szabályait, azokat a mindenkori nyelvhasználat
kontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúraközvetítéseterén
– Ismeriafinnnyelvjellemzƅszellemiésmƾvészetiirányzatait,megjelenésiformáit,
mƾveit, különös tekintettel a finn nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs
populáris kultúra elemeit is, és azokat képes saját maga és diákjai fejlesztésére
hatékonyanésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyevi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
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Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képesazértékeléskülönbözƅcéljainakésszintjeinekmegfelelƅértékelésiformákés
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikusésfejlesztƅ)értékelésieljárásokalkalmazására,atanulókszámáraa
visszacsatoláslehetƅségeitbiztosítani.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére és képes ezekrƅl osztálytermi kutatás során adatokat gyƾjteni, azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
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4.2.2.Afinnnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
A szakterületi ismeret finnugorisztika mesterszaknak megfeleltethetƅ, nem tanári
mesterszakon szerzett a tanári szakképzettséghez tartozó finn nyelvtudást foglalja
magába.

5. Afinnnyelvéskultúratanárasajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek, szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
finn nyelvtudását – a Nemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, értékelésének elméletét és
gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.
– Ismeri a vizsgákat és követelményeiket, képes tesztfeladatok készítésére,
kipróbálására,azeredményekkritikusértékelésére.Ismerianyelvtudásmérésének
minƅségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés
fogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


9. Francianyelvéskultúratanára

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesfrancianyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofFrenchlanguageandculture

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
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A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a francia nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afrancianyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Francianyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciávalrendelkezik.Képesafrancianyelvgördülékeny,helyes,magabiztos,
amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott francia nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a francia nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriafrancianyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a francia nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúraelemeitis,azokatképessajátmaga,illetvediákjaifejlesztésérehatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅl szóló szakirodalmat, kritikusan, értƅen áttekinteni, értelmezni, az irodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
valamint az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti francia
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
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Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak, szintjeinek megfelelƅ értékelési formák és
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására,
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képes az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos fenntartására, az önálló,
önszabályozó tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek
felismerésére,megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
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tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
4.2.2.Afrancianyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs kompetencia: francia nyelvƾ
szövegértési (írott és hallott szöveg értése) és szövegalkotási (szóbeli és írásbeli
kifejezƅkészség) kompetenciák; helyes kiejtés és élƅszóbeli kifejezés francia
nyelven;franciagyakorlatinyelvtan.
– A francia nyelvet használó országok ismeretének alapjai (történelem, földrajz,
népesség,államéstársadalom).
– Nyelvészetiéskommunikációelméletialapismeretek.
– IrodalomͲéskultúratudományialapismeretek.
– Alatinnyelvalapjaiésazújlatinnyelvekkialakulása,elterjedése.
– Felhasználóiismeretekahumáninformatikában.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:79–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészeti, kommunikációelméleti ismeretek (az élƅ francia
nyelv rendszere, használata és változatai; francia–magyar kontrasztív nyelvészeti
ismeretek,nyelvpolitika;interkulturáliskommunikáció;kutatásmódszertan).
– Irodalmi, kultúraͲ és médiatudományi ismeretek (a francia nyelvƾ irodalom
történeti áttekintése: korszakok és korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a
legjelentƅsebb alkotók és mƾveik; irodalmi mƾfajok, szövegek olvasása,
szövegértelmezés, szövegelemzés, stilisztikai, retorikai és verstani alapismeretek,
irodalom és medialitás, mƾvészetek és populáris kultúra a francia világban;
kutatásmódszertan).
– Afrancianyelvethasználóországokcivilizációjáravonatkozóismeretek(történelem,
jelenkoritársadalom,politika,médiaéskultúra).
– Nyelvfejlesztésésfrancianyelvƾszakmaikommunikáció.
– Aszabadonválaszthatótárgyakkörébenválasztandó,aszaktekintetébenreleváns
nyelvtudományi, alkalmazott nyelvészetiͲkommunikációelméleti, irodalomͲkultúraͲ
médiatudományi, mƾvészettörténeti, digitális bölcsészeti és nyelvpedagógiai
ismeretek.

5. A francia nyelv és kultúra tanárnak sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
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– Ismerje az internet, a számítógép, a mindenkori új eszközök nyújtotta
lehetƅségeket. Képes amodern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az
internetethatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
francianyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének és értékelésének elméletét
és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság,akritériumͲorientáltértékelésfogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


10.

Hollandnyelvéskultúratanára


1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleshollandnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofDutchlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a holland nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Ahollandnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Hollandnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezik. Képes a holland nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írottholland nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúraközvetítéseterén
– Ismeri a holland nyelvƾ kultúra jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait,
megjelenési formáit, mƾveit, különös tekintettel a holland nyelvƾ irodalmakra, de
ide értve a kortárs populáris kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, illetve
diákjaifejlesztésérehatékonyanésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és azarra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
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– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikusésfejlesztƅ)értékelésieljárásokalkalmazására,atanulókszámáraa
visszacsatoláslehetƅségeitbiztosítani.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére és képes ezekrƅl osztálytermi kutatás során adatokat gyƾjteni, azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaiból vett példák és problémák beemelésére a tanításiͲtanulási
folyamatba, és azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az
informatikaiismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni és
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Ahollandnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs kompetencia: holland nyelvƾ
szövegértési (írott és hallott szöveg értése), szövegalkotási (szóbeli és írásbeli
kifejezƅkészség) kompetenciák; helyes kiejtés és élƅszóbeli kifejezés holland
nyelven;hollandgyakorlatinyelvtan.

MAGYAR KÖZLÖNY

ďͿ


5.

•

2013. évi 15. szám

– Ahollandnyelvƾországok(HollandiailletveBelgiumonbelülFlandria)ismeretének
alapjai(történelem,földrajz,népesség,államéstársadalom).
– Nyelvészetiéskommunikációelméletialapismeretek.
– IrodalomͲéskultúratudományialapismeretek.
– Felhasználóiismeretekahumáninformatikában.
a szakmai törzsanyag ismeretkörei:79–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészetiͲkommunikációelméleti ismeretek (az élƅ holland
nyelv rendszere, használata és változatai, holland–magyar kontrasztív nyelvészeti
ismeretek;számítógépesnyelvfeldolgozás,pszicholingvisztika,atársadalminemés
anyelv,nyelvpolitika,interkulturáliskommunikációkutatásmódszertan).
– Irodalmi, kultúraͲ és médiatudományi ismeretek (a holland nyelvƾ irodalmak
történeti áttekintése: korszakok és korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a
legjelentƅsebb alkotók és mƾveik; irodalmi mƾfajok, szövegek olvasása,
szövegértelmezés, szövegelemzés, stilisztikai, retorikai, valamint verstani
alapismeretek, irodalom és medialitás; mƾvészetek és populáris kultúra a holland
világban;kutatásmódszertan).
– A holland nyelvƾ országokra (Hollandiára illetve Belgiumon belül Flandriára)
vonatkozóismeretek(történelem,jelenkoritársadalom,politika,médiaéskultúra).
– Nyelvfejlesztéséshollandnyelvƾszakmaikommunikáció.
A holland nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
hollandnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének és értékelésének elméletét
és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.
– Ismeri a vizsgákat és követelményeiket, Képes tesztfeladatok készítésére,
kipróbálására,azeredményekkritikusértékelésére.Ismerianyelvtudásmérésének
minƅségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés
fogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
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fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


11.

1.


2.

3.


4.

Horvátésnemzetiségihorvátnyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleshorvátésnemzetiségihorvátnyelvéskultúra
tanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofCroatianlanguageandcultureandCroatianas
aminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a horvát és a nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a horvát nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei
Ahorvátnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes a horvát nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott horvát nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
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Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a horvát nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriahorvátnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a horvát nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, és azokat képes saját maga, illetve diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismerje az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti hovát és a
nemzetiségi horvát szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
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Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összeͲ
hangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók hétközͲ
napjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,azok
célnyelvenvalóreflektálására.Ösztönöziatanulókatazinformatikaiismeretekneka
nyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységénekmásokragyakorolthatását,reflektívmódontörekedjentevékenyͲ
ségénekmódosítására,szakmaifelkészültségénekfolyamatosfejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2.Ahorvátésnemzetiségihorvátnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak ismeretei: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség) és szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Horvátország ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi,
politikai,társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika, nemzetiségi jogok stb.); a magyarországi horvát nemzetiség története,
tárgyiésszellemikultúrája.
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aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek;acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása; fordítási gyakorlatok; stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: horvát irodalomtörténeti áttekintés: korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmimƾfajok;szövegértelmezés,szövegelemzés;irodalomésmedialitás.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek, alkalmazott
nyelvészetiismeretek:pszicholingvisztika,kontrasztívnyelvészet,szociolingvisztika;
szemantika,pragmatika,szótártan,grammatika,stilisztika;nyelvtörténet.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek – a magyarországi horvátok nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia); nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer; a magyarországi
horvátokirodalma,amagyarországihorvátnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése; horvát–magyar irodalmi párhuzamok;
irodalomtörténeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása
irodalmiszövegekelemzésében.
– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek),nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.


5.   A horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat.
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetiAlaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok).
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.


12.

1.


2.

3.


4.

Japánnyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesjapánnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofJapaneselanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a japán nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Ajapánnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a japán kultúrát, képes a kultúrák közötti közvetítésre és az interkulturális
kompetencia fejlesztésére, legalább C1 szintƾ, használható nyelvtudással
rendelkezik.
– Ismeri a japán kultúra jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési
formáit, mƾveit, azokat képes saját maga, illetve diákjai fejlesztésére hatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni(irodalmi,képzƅmƾvészeti,filmes,zenei
mƾvek,trendek).
– Képes a modern japán nyelvƾ irodalmi mƾveket, a célnyelvi kultúra egyéb
megjelenési formáit, az ezekrƅl szóló szakirodalmat kritikusan, értƅen áttekinteni,
értelmezni,azirodalmiéskulturálistrendekbenelhelyezni.
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Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.
– Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció,
életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és azarra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képesazértékeléskülönbözƅcéljainakésszintjeinekmegfelelƅértékelésiformákés
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait,éselƅsegíteniatanulókrészvételétsajátfejlƅdésükértékelésében.
– Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatábanalkalmazni.
– Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség jellegzetességeinek, hibáinak
felismerésére,tipizálására,diagnosztizálására,javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére,
atehetséggondozásra.
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– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására.
– Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók hétköznapjaiból vett
példák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,azokcélnyelvenvaló
reflektálására.
– Ösztönözi a tanulókat az informatikai ismereteknek a nyelv tanulása során való
felhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredményekértelmezéséreésalkalmazásáranevelƅͲoktatómunkájában.
– Nyitott a fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
4.2.2.Ajapánnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–42kredit
– Japán nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás,
esszéírás.
– Nyelvészeti,irodalmi,kulturális,történelmiésországismeretialapismeretek.
b) szakmaitörzsanyagismeretkörei:36–45kredit
– Japánirodalom,minimum8kredit.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek,minimum8kredit.
– Japántörténelmeéskultúrája,minimum8kredit.
– Nyelvfejlesztés,minimum12kredit.
c) kötelezƅenválaszthatószakmaiismeretek:40–45kredit
Ͳ Középiskolai és felnƅttkori tantárgyͲpedagógiához kapcsolódó ismeretek és
kompetenciák,minimum10kredit.
– Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs
készségek,képességekfejlesztése),minimum10kredit.
– Japánirodaloméskultúra,minimum10kredit.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek,minimum10kredit.

5.   A japán nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
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tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
japán nyelvtudását –aNemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének, értékelésének elméletét,
illetve gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket.
Képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére.
Ismerianyelvtudásmérésénekminƅségikritériumait:avaliditás,amegbízhatóság,
a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének
folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a tanulók egyéni
szükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabottfejlesztésére,nyelvtudásukkritériumͲ
orientáltmérésére.
Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni, kritériumokat megbízhatóan alkalmazni a
vizsgáztatássorán.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



13. Latinnyelvéskultúratanára

1.


2.

3.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleslatinnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofLatinlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a latin nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Alatinnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Vállalja a tudatos értékközvetítést, társadalmiͲkulturális elfogulatlanságra és
toleranciára nevel. Ösztönzi a tanulók önálló véleményalkotását, kritikus
gondolkodásmódját.
– Képes az emberi fejlƅdés és személyiség jellemzƅinek, a tanulás sajátosságainak
ismeretében, valamint az ezeket alakító kulturális, szociális hatások értelmezése
alapján – az egyéni szükségleteket, igényeket figyelembe véve – olyan pedagógiai
helyzeteket teremteni, amelyek elƅsegítik a tanulók komplex értelmi, érzelmi,
szociális, illetve erkölcsi fejlƅdését. A pedagógus törekszik a különbözƅ
adottságokkal, képességekkel, elƅzetes tudással rendelkezƅ tanulók számára a
megfelelƅmódszerekmegválasztásáraésatanulásszemélyreszabottfejlesztésére.
A szaktárgyi tudást eszközként képes alkalmazni a tanulók személyiségfejlesztése
érdekében, segítséget nyújt abban, hogy a tanulók felkészülhessenek az egész
életenáttartótanulásra.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Képes iskolai évfordulók, ünnepségek megszervezésére, iskolán kívüli mƾvelƅdés,
tanulmányiversenyek,kirándulások,múzeumlátogatásoktervezésére,szervezésére,
kivitelezésére, az ilyen keretek között szerzett ismeretek és tapasztalatok tanórai
integrálására, a tanulók projektͲmunkáinak elƅkészítésére, patronálására. Képes
szakkörésönképzƅkörmƾködtetéséreazoktatottidegennyelvéskultúratanulása,
ápolásacéljából.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Képes az általa tanított szaktantárgy alapvetƅ fogalmainak, azok fejlƅdésének,
összefüggéseinek,megismerésimódszereinek,tantervikövetelményeinek,valamint
a tantárgy tanulási sajátosságainak ismeretében olyan feltételeket biztosítani,
amelyek hatására a tanulók kialakíthatják saját, gyakorlatban alkalmazható
tudásukat.
– Törekszik szaktárgyi, pedagógiai és tantervi tudásának minél hatékonyabb
integrálására,aképességekésismeretekfejlesztésénekegységbenvalókezelésére
annak érdekében, hogy a tantárgyban rejlƅ személyiségfejlesztési lehetƅségeket
megvalósítsa.
– Ismerialatinnyelvtanításánakkülönfélemódszereit,tanulásͲmódszertaniismeretei
alapján képes a nyelvtanulás folyamatának reflexiójára, a tanulási módszerek
eredményességének értékelésére, adekvát tanulási technikák és munkaszervezési
eljárásokbevezetésére.
– Ismeri a klasszikus ókori kultúrák – különösen a római – kutatásának korszerƾ
eredményeit. Ismeri a latin nyelv, irodalom és kultúra oktatásához alkalmazható
taneszközöket, oktatási segédanyagokat, képes azok célcsoportnak megfelelƅ
kiválasztására. Képes források, autentikus szövegek felkutatására, recepciójára,
felhasználására.
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– Tájékozottazáltalaoktatottnyelvtanításánakeurópaihelyzetérƅl,aszakdidaktikai
kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi programokról, tanítási
módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatásieszközökrƅl, alternatívmódszertani
törekvésekrƅl.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és azarra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Képesazismereteketéskompetenciákatmeghatározni,logikailagfelépíteni.Ismeri
azehhezszükségestankönyveket,taneszközöket,segédanyagokat,oktatástechnikai
eszközöket.
– Képes pedagógiai munkájának megtervezésére a helyi tanterv, a tanmenet,
tematikustervésóratervszintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
– Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttmƾködni; a
taneszközöket, illetve egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, kiválasztani
(különöstekintettelazinfokommunikációstechnológiára);apedagógiaiéstantárgyi
célokhoz, valamint az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különbözƅ
változatokbangondolkodni,terveitreflektívmódonelemezni,értékelni.
– Képes a tanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk felmérésére, a
tanulóknyelvtudásánakdiagnosztikusmérésére,azehhezszükségesmérƅeszközök
kidolgozásáraésazeredményekelemzésére.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– A tanulás külsƅ (iskolatípus, módszertani koncepció) és egyéni (a tanulók nyelvi
kompetenciája, motiváltsága) feltételrendszerének ismeretében a tanár képes
pedagógiai céljainak, valamint azok elérését biztosító oktatásiͲnevelési
stratégiájának kialakítására, megvalósítására. Különbözƅ tanulásszervezési
eljárások, tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák ismeretében
képes ezek tudatos, széles skálán mozgó, az életkornak, egyéni és
csoportsajátosságoknakmegfelelƅalkalmazására.
– Képes a különbözƅ céloknak megfelelƅ stratégiák, a motivációt, differenciálást,
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲmegoldási,
együttmƾködési képességének fejlesztését segítƅ módszerek, szervezési formák
kiválasztására, megvalósítására, a hagyományos és az információsͲkommunikációs
technikákra épülƅ eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerƾ
alkalmazására.
– Képesazérdeklƅdés,afigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazni tudja a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
gyƾjteményekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
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– Képesazértékeléskülönbözƅcéljainakésszintjeinekmegfelelƅértékelésiformákés
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására (pl.
portfólió formájában). Figyelemmel kíséri és alakítja a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képes partneri együttmƾködésre a tanulókkal, a tantestület tagjaival, különösen a
más idegen nyelvet, illetve magyart, történelmet oktató kollégáival, az iskola más
munkatársaival, a diákönkormányzatokkal, a szülƅkkel, szakmai fórumok
szakembereivel,intézményekkel,szervezetekkelapedagógiaifolyamatbanbetöltött
szerepüknekmegfelelƅen.
– Képes arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása és megoldása
érdekébenszakmaisegítségetkérjen.
– Képes közremƾködni az iskolai szervezet folyamatos fejlesztésében és
értékelésében.
– Különbözƅszakmaiszituációkbanképesnyíltéshiteleskommunikációra.
– Kooperálniképesakülönbözƅpedagógiaiszolgáltatóintézményekkel,azadottnyelv
közvetítése szempontjából releváns közmƾvelƅdési intézmények, médiumok,
társadalmiéscivilszervezetekszakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– A társadalmi folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes
meghatározni,továbbárendszeresenújrafogalmaznisajátszakmaiszerepvállalását.
Elkötelezettazigényestanárimunkára.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére és lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
törekvések kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Alatinnyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei:
a) általánosértelmiségiésgyakorlatibölcsészettudományiismeretek:8–12kredit
– Filozófiatörténeti,irodalomelméletiésnyelvtudományiismeretek.
– Egyéb gyakorlati bölcsészettudományi ismeretek (szövegalkotás, könyvtárͲ és
elektronikusadatbázisͲhasználat).
b) szakmaialapozóismeretek:20–26kredit
- Könnyebbklasszikuslatinirodalmiésegyéblatinnyelvƾszövegekelemzƅolvasása
(szövegolvasás,auktorolvasás).
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– Alatin(leíró)nyelvtanismerete,ógörögnyelvialapozás.
– A görög és római és/vagy ókori mƾvelƅdéstörténet (mitológia, vallástörténet,
mƾvészettörténet,tárgyikultúra),agörögésrómaitörténelemátfogóismerete.
aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Nehezebb klasszikus és/vagy középkori, illetve újkori latin irodalmi és egyéb
szövegek elemzƅ (grammatikai, esztétikai, irodalmi, irodalomelméleti, filozófiai,
történetiszemléletƾ)olvasása(szövegolvasások,auktorolvasások).
– Latin(leíró)nyelvtan,amelynekegyrészelehetstílusgyakorlatis.
– A görög és római irodalomtörténet áttekintƅ ismerete, az ókori irodalmi mƾfajok
története,azegyesmƾfajokjellemzƅsajátosságai,középͲés/vagyújkorilatinnyelvƾ
irodalmialkotásokésazokjellemzƅsajátosságai.
– Görögésrómai,általánosókorivallástörténet.
– Agörögésrómaifilozófiatörténetének,fƅbbiskoláinak,tanításainak,alegnagyobb
hatásúgondolkodókmunkásságánakáttekintƅismerete.
– Alatinnyelvtörténete.Azókorimƾvek(irodalmiésnemirodalmi,atárgyikultúrába
tartozóalkotások)esztétikaiszempontúelemzése.
– Azókoriretorikatörténetének,alapfogalmainakismerete.
– AzókoriMediterráneumésPannóniarégészeteésazókorigörög–rómaimƾvészet
története.
A latin nyelv és kultúra tanárnak sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a latin nyelv tanításának módszertanát, képes a nyelvtanítási módszereket,
osztálytermi eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagokat
tudatosan, a diákok életkori sajátosságainak, szükségleteinek megfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyanalkalmazni.
– Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv, tanmenet, óravázlat, mérés,
értékelés) megtervezni, életkoruknak, nyelvtudásuk szintjének, egyéni
szükségleteiknek megfelelƅ tananyagokat, osztálytermi eljárásokat megtervezni és
alkalmazni.
– Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.Képesadiákok
latinnyelvͲtudását a Nemzeti alaptanterv, illetve a felsƅoktatás tantervi tartalmait
integrálvafejleszteni.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére,
személyre szabott fejlesztésükre, és kritériumͲorientált mérésére, megbízható és
validvizsgáztatására.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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14.

1.


2.

3.

4.

Lengyelésnemzetiségilengyelnyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és
kultúratanára
– angol nyelvƾ megjelölése: teacher of Polish language and culture and Polish as
aminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a lengyel nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei:
Alengyelnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes a lengyel nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott lengyel nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a lengyel nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismerialengyelnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a lengyel nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúraelemeitis,azokatképessajátmaga,illetvediákjaifejlesztésérehatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
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– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait és képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti lengyel és a
nemzetiségi lengyel szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képesazértékeléskülönbözƅcéljainakésszintjeinekmegfelelƅértékelésiformákés
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
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jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére,
atehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2. A lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi
ismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Lengyelország ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi,
politikai,társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogok),amagyarországilengyelnemzetiségtörténete,tárgyiés
szellemikultúrája.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek,acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása; fordítási gyakorlatok; stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
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– Irodalmi ismeretek: lengyel irodalomtörténeti áttekintés (korszakok és
korszakhatárok,fƅfejlƅdésitendenciák,alegjelentƅsebbalkotókésmƾveikirodalmi
mƾfajokszövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás).
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés,fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek, alkalmazott
nyelvészetiismeretek(pszicholingvisztika,kontrasztívnyelvészet,szociolingvisztika,
szemantika,pragmatika,szótártan,grammatika,stilisztika;nyelvtörténet).
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven,tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek: a magyarországi lengyelek nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer, a magyarországi
lengyelekirodalma,amagyarországilengyelnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése, lengyel–magyar irodalmi párhuzamok,
irodalomtörténeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása
irodalmiszövegekelemzésében.
– Nyelvészetiismeretek:nyelvészetiésirodalmiszakkollégiumvagyszakszeminárium:
aktuálisnyelvͲésirodalomtudományikérdésekelemzése.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek);nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.

5.   A lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat.
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok).
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
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– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.


15.

1.


2.

3.


4.

Kínainyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleskínainyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofChineselanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a kínai nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Akínainyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Kínainyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas, legalább HSK 5. szintƾ (CEFR C1 szintƾ), használható nyelvtudással,
interkulturális kommunikatív kompetenciákkal rendelkezzen. Képes a kínai nyelv
gördülékeny,helyes,magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott kínai nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a kínai kultúrát, képes a kultúrák közötti közvetítésre és az interkulturális
kompetencia fejlesztésére. Ismeri a kínai kultúra jellemzƅ szellemi, mƾvészeti
irányzatait,megjelenésiformáit,mƾveit,ésazokatképessajátmaga,illetvediákjai
fejlesztésére hatékonyan, motiválóan, nyelvtanítás céljára alkalmazni (filozófiai,
vallásihagyományok,irodalmi,képzƅmƾvészeti,filmes,zeneimƾvek,trendek).
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– Képes a modern kínai nyelvƾ irodalmi mƾveket, a célnyelvi kultúra egyéb
megjelenési formáit, az ezekrƅl szóló szakirodalmat kritikusan, értƅen áttekinteni,
értelmezni,azirodalmiéskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és azarra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
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jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azokracélnyelvenreflektáljon.Ösztönöziatanulókatazinformatikaiismeretekneka
nyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Akínainyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
Kínai nyelvfejlesztés: beszéd, hallás utáni értés, szövegértés, fordítás, fogalmazás,
esszéírás.
– Nyelvészeti,irodalmi,kulturális,történelmiésországismeretialapismeretek.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Kínaiirodalom.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek.
– Kínatörténelmeéskultúrája.
– Nyelvfejlesztés.
– Szóbeli és írásbeli tudományos és osztálytermi nyelvhasználat (prezentációs
készségek,képességekfejlesztése).
– Kínaiirodaloméskultúra.
– Nyelvészetiésalkalmazottnyelvészetiismeretek.

5. A kínai nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
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nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezni,alkalmazni.
Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
kínai nyelvtudását – a Nemzeti alaptantervi tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének, értékelésének elméletét,
illetve gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a
tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



16.

1.


2.

3.


4.

Olasznyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesolasznyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofItalianlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
az olasz nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azolasznyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei
Olasznyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes az olasz nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott olasz nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri az olasz nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésre és az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri az olasz nyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel az olasz nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait; és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti olasz
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
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Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismerje és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén:
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén:
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
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4.2.2.Azolasznyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvismeret,idegennyelvikommunikációskompetencia:olasznyelvƾszövegértési
(írott és hallott szöveg értése), szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség)
kompetenciák; helyes kiejtés és élƅszóbeli kifejezés olasz nyelven; olasz gyakorlati
nyelvtan.
– Az olasz nyelvet használó országok ismeretének alapjai (történelem, földrajz,
népesség,államéstársadalom).
– Nyelvészetiéskommunikációelméletialapismeretek.
– IrodalomͲéskultúratudományialapismeretek.
– Alatinnyelvalapjaiésazújlatinnyelvekkialakulása,elterjedése.
– Felhasználóiismeretekahumáninformatikában.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészeti, kommunikációelméleti ismeretek (az élƅ olasz
nyelv rendszere, használata és változatai, olasz–magyar kontrasztív nyelvészeti
ismeretek, nyelvpolitika, interkulturális kommunikáció, kutatásmódszertan);
minimum26kredit.
– Irodalmi,kultúraͲésmédiatudományiismeretek(azolasznyelvƾirodalomtörténeti
áttekintése:korszakokéskorszakhatárok,fƅfejlƅdésitendenciák,alegjelentƅsebb
alkotók és mƾveik, irodalmi mƾfajok, szövegek olvasása, szövegértelmezés,
szövegelemzés, stilisztikai, retorikai és verstani alapismeretek, irodalom és
medialitás,mƾvészetekéspopuláriskultúraazolaszvilágban,kutatásmódszertan);
minimum28kredit.
– Azolasznyelvethasználóországokcivilizációjáravonatkozóismeretek(történelem,
jelenkoritársadalom,politika,médiaéskultúra);minimum10kredit.
– Nyelvfejlesztésésolasznyelvƾszakmaikommunikáció;minimum16kredit.

5. Az olasz nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek, szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
olasz nyelvtudását – a Nemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy fejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének és értékelésének elméletét
és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
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megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság,akritériumͲorientáltértékelésfogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


17.

1.


2.

3.


4.

Orosznyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesorosznyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofRussianlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
az orosz nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azorosznyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Azorosznyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes az orosz nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott orosz nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
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Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri az orosz nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriazorosznyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel az orosz nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti orosz
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására; a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
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Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
4.2.2.Azorosznyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése,szövegfajták.
– Azoroszkultúraismerete:acélnyelviországkultúrájánakkülönféleaspektusai
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalom alapú nyelvi és kulturális kompetenciafejlesztés: szaknyelvi ismeretek, a
célnyelv és az anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok,
stílusrétegek, szövegfajták, prezentációs technikák tartalom alapú közvetítése,
irodalomésnyelvkapcsolata,nyelvésnyelvtudományösszefüggései.
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– Irodalmi ismeretek: orosz irodalomtörténeti áttekintés: korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai, lexikológiai, szintaktikai, szövegnyelvészeti ismeretek, alkalmazott
nyelvészetiismeretek:pszicholingvisztika,kontrasztívnyelvészet,szociolingvisztika,
szemantika,pragmatika,szótártan,grammatika,stilisztikanyelvtörténet.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven,tudásbázisokhasználata,projektek.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmiszövegekelemzése,orosz–magyarirodalmipárhuzamok,irodalomtörténeti
és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi szövegek
elemzésében.

5.   Az orosz nyelv és kultúra tanárnak sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljaiésjellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat.
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok).
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.
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18.

1.


2.

3.


4.

Portugálnyelvéskultúratanára

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesportugálnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPortugueselanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a portugál nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aportugálnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Portugálnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes a portugál nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottportugálnyelvszabályait,regisztereit,azokatamindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a portugál nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaportugálnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi, mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a portugál nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is és azokat képes saját maga, illetve diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
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– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és azarra épülƅ kerettantervek szerinti idegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
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azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekedjen
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Aportugálnyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei:
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs kompetencia: portugál nyelvƾ
szövegértési (írott és hallott szöveg értése), szövegalkotási (szóbeli és írásbeli
kifejezƅkészség) kompetenciák, helyes kiejtés és élƅszóbeli kifejezés portugál
nyelven;portugálgyakorlatinyelvtan.
– A portugál nyelvet használó országok ismeretének alapjai (történelem, földrajz,
népesség,államéstársadalom).
– Nyelvészetiéskommunikációelméletialapismeretek.
– IrodalomͲéskultúratudományialapismeretek.
– Alatinnyelvalapjaiésazújlatinnyelvekkialakulása,elterjedése.
– Felhasználóiismeretekahumáninformatikában.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:79–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészeti, kommunikációelméleti ismeretek (az élƅ portugál
nyelv rendszere, használata és változatai, portugál–magyar kontrasztív nyelvészeti
ismeretek,nyelvpolitika,interkulturáliskommunikáció,kutatásmódszertan).
– Irodalmi, kultúraͲ és médiatudományi ismeretek (a portugál nyelvƾ irodalom
történeti áttekintése: korszakok és korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a
legjelentƅsebb alkotók és mƾveik, irodalmi mƾfajok; szövegek olvasása,
szövegértelmezés, szövegelemzés; stilisztikai, retorikai és verstani alapismeretek,
irodalom és medialitás, mƾvészetek és populáris kultúra a portugál világban;
kutatásmódszertan).
– A portugál nyelvet használó országok civilizációjára vonatkozó ismeretek
(történelem,jelenkoritársadalom,politika,médiaéskultúra).
– Nyelvfejlesztésésportugálnyelvƾszakmaikommunikáció.

5. A portugálnyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
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képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek, szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
portugál nyelvtudását – a Nemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy
fejleszteni, hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének és értékelésének elméletét
és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság,akritériumͲorientáltértékelésfogalmát.
Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



19.

Románésnemzetiségirománnyelvéskultúratanára


1.


2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesrománésnemzetiségirománnyelvéskultúra
tanára
– angol nyelvƾ megjelölése: teacher of Roumanian language and culture and
Roumanianasaminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a román nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
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a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben is, továbbá
felkészültekatanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei:
Románnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. képes a román nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott román nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a román nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriarománnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a román nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismerje az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti román és a
nemzetiségi román szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását.. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
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– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismerje és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Kísérjefigyelemmelatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
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– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2. A román és a nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi
ismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: szövegértési (írott és hallott szöveg értése),
szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség) kompetenciák fejlesztése;
kommunikációsésnyelvtanigyakorlatok.
– Román nép és román nemzetiség alapismeretek: Románia kultúrája, történelme,
társadalmi, gazdasági, politikai kérdései, sajátosságai, a magyarországi román
nemzetiség története, tárgyi és szellemi kultúrája, a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogok.
– Irodalomtudományialapismeretek:azirodalmiszövegekmegközelítésénekalapvetƅ
kérdései.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, rendszernyelvészeti
alapfogalmak.
– Alatinnyelvalapjaiésazújlatinnyelvekkialakulása,elterjedése.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Kommunikációs és médiaismeretek: a kultúraͲ és médiakutatás alapfogalmainak
megismerése, fƅbb területeinek áttekintése. A célnyelv és az anyanyelv
kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták,
prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: román irodalomtörténeti áttekintése (korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás).
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai,lexikológiai,szintaktikai,szövegnyelvészetiismeretek.
– Kutatásmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven,tudásbázisokhasználata,projektek.
– Nemzetiségi ismeretek: a magyarországi románság nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer; a magyarországi
románságirodalma.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai,
a nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása (tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésének módszertana), a Nemzeti alaptanterv idegennyelvͲ és nemzetiségi
nyelv tanításra vonatkozó irányelvei; a Közös Európai Referenciakeret és annak
alkalmazása, tanítási technikák, módszerek, differenciált munkaformák (egyéni
munka,pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A román nyelv és használata: a szinkrón nyelvállapot rendszerének magas fokú
ismerete (a nyelvi rendszer történeti fejlƅdése, szociolingvisztika, a román nyelv
változatai,szemantikaéspragmatika).
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– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek),nemzetiségimédia,nemzetiségipolitika.
– A román irodalom (irodalomelmélet, irodalomkritika, a román irodalom
történeténeknagykorszakai,alkotóiésalkotásai).
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban;atankönyvelemzésszempontjai;akülönbözƅ
oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán; multimediális nyelvtanítási
ismeretek,anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– A tananyagkészítés, projektmunka, a személyre szabott oktatás; a nyelvi hiba
fogalma, a hibajavítás elméleti alapjai és gyakorlata, a nyelvtudás mérése,
értékelése,azosztálytermiértékelés;azidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópai
Referenciakeret alapján, a tesztfeladatok készítése, kipróbálása, ellenƅrzése;
amérésésértékelésminƅségikritériumai.

5.

A román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket
képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek, szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
románnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat, kimenet mérésének, értékelésének elméletét és
gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.
– Ismeri a vizsgákat és követelményeiket, képes tesztfeladatok készítésére,
kipróbálására,azeredményekkritikusértékelésére.Ismerianyelvtudásmérésének
minƅségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés
fogalmát.
– Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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20.

1.


2.

3.


4.

Romológiatanár

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesromológiatanár(megjelölveaspecializációt)
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofRomology
választható specializációk: romani nyelv és népismeret, beás nyelv és népismeret
(Romani language and culture, Beas language and
culture)
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
beás nyelv és népismeret vagy a romani nyelv és népismeret tantárgy tanítására, az
iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatokvégzéséreképestanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésben
valófolytatásáratörténƅfelkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A beás nyelv és népismeret tanárának/romani nyelv és népismeretet tanárnak
szakterületitudása,készségei,képességei
Beás/romaninyelvtudás,nyelvhasználatterén:
– Magas szintƾ (legalább B2 szintƾ), célnyelvi kommunikációs kompetenciával
rendelkezzen.Képesmagabiztosanalkalmazniabeás/romaninyelvszabályait,jártas
abeás/romanimindenkorikontextusbaillƅhasználatában.
– Ismeri a beás/romani beszélt és írott nyelvi szabályait, azokat a mindenkori
nyelvhasználat kontextusának megfelelƅen képes hatékonyan alkalmazni.
Rendelkezik ismeretekkel a beás/romani nyelv dialektusairól, regisztereirƅl, képes
azokmegismertetésére.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
– Ismeri a hazai cigányság társadalmi, politikai, jogi, nyelvi, kulturális, oktatási,
demográfiai egészségügyi és munkaerƅͲpiaci helyzetét, továbbá kitekintése van a
romológianemzetköziösszefüggéseire,illetvetudományoseredményeire.
– Tájékozott az Európai Unió és intézményei vonatkozó állásfoglalásairól, valamint
ismeri a hazai oktatáspolitika vonatkozó szabályozóit, képes azok szellemében
szervezniacigánysággalkapcsolatospedagógiaitevékenységét.
– Ismeri a cigányság kulturális értékeit, felkészült azok bemutatására, közvetítésére.
Ismeretei birtokában képes a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, azok
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intézményei, valamint a népjóléti, gyermekvédelmi, politikai és civil szervezetek
cigánysággal kapcsolatos feladatainak ellátására. Képes a köznevelés
intézményrendszerébenacigánynyelvésnépismerettantárgyakoktatására,illetve
acigányságra,mintnemzetiségrefókuszálóinterkulturálisnevelésmegvalósítására
alegkülönbözƅbbpedagógiaimódszertanieszköztáralkalmazásával.
Acélnyelvikultúrákésközvetítéseterén
– Ismeri a cigány csoportok kultúráját, azok hasonlóságait és különbségeit, képes
akultúrákközöttiközvetítésre,azinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.
– Ismeri a kultúra (irodalom, film, képzƅmƾvészet, alkalmazott mƾvészetek)
legfontosabb irányzatait, a kultúra és a cigány közösségek által lakott országok
társadalmának aktuális kérdéseit, a hazai cigány nemzetiség története, tárgyi,
szellemi kultúrája, többek között a történetͲ, a nyelvͲ, az irodalomtudomány, a
néprajz, a szociálpszichológia, a szociológia, a nevelésszociológia és a kulturális
antropológia bevonásával, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóanalkalmazni.
– Képesazirodalmimƾfajokértƅáttekintésére(mƾelemzés,befogadásimodellek)az
irodalomtörténet tükrében, az irodalom és a média összefüggései, a
komparatisztika aktuális szempontjai magyarͲcigány (beás, romani), illetve egyéb
európainyelvekéskultúrákvonatkozásában.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeriabeás/romanialapvetƅrendszernyelvészetet,azalkalmazottnyelvészetfƅbb
területeinek ismeretanyagát (szocioͲ és pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás,
szövegnyelvészet és kompetencia, nyelvi variáció, stílus stb.). Rendelkezik a
tanításhozszükségeskontrasztívnyelvészetialapokkal.
– Ismeri a beás/romani nyelv szinkrón nyelvállapotának, fonológiai, morfológiai,
szintaktikai,szemantikaiéspragmatikairendszerét.
– Ismeriekétnyelvszociolingvisztikaisajátosságaitésképestudásátnyelvtanulással,
nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit, az
elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes ismereteit
kritikusanalkalmazvanyelvpedagógiaikérdésekreválaszokatkeresniésadni.Ismeri
az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék, motiváció, életkor,
nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák).
– Ismeri a nyelvͲ, és irodalomtudomány, a néprajz, a szociológia és a kulturális
antropológiakultúrtörténetikutatásokkorszerƾeredményeit,azokmódszertanát.
– Tájékozott az általa oktatott nyelv tanításának európai helyzetérƅl, a didaktikai
kutatásokról, a tantervi követelményekrƅl, tantárgyi programokról, tanítási
módszereirƅl, tanári segédanyagokról, oktatásieszközökrƅl, alternatívmódszertani
törekvésekrƅl.
– Ismerianevelésszociológiaalapkérdéseit,legfontosabbkutatásieredményeit;képes
ismereteitakülönbözƅtársadalmihelyzetƾéseltérƅkultúrájúközösségekbenzajló
nevelésifolyamatoksikerességeérdekébenmozgósítani.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– IsmeriaaNemzetialaptantervésazarraépülƅkerettantervekszerintiidegennyelvi
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
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– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólió formájában). Képes figyelemmel kísérni a tanulók önértékelési
képességeinekfejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíti a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, biztosítva a tanulók
számáraavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képzettatanulásifolyamatokkülönbözƅpedagógiaieszköztárraltörténƅszervezése
ésirányításaterületén,ígyazadotttanulásifolyamathozigazítvaképeskiválasztani
a legmegfelelƅbb pedagógiai módszert a frontális tanítástól a differenciált és
kooperatívtanulásszervezésenkeresztülaprojektoktatásig.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
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tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Törekszikönismeretének,sajátszemélyiségénekfejlesztésére,ésennekérdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Képes a szakmai információforrások megtalálására, kritikus értelmezésére,
felhasználásáraésezekközvetítésére.
– Képesaziskolaimunkáravonatkozókutatásokban,fejlesztésekbenvalórészvételre,
ilyenek tervezésére, lebonyolítására, a kutatási eredmények értelmezésére és
alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a fejlesztési, innovációs
törekvések kipróbálásával szemben (pl. alternatív programok, tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2.Aromológiatanárszakaszakterületiismeretei:
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése,szövegfajták.
– A hazai cigány nemzetiség története, tárgyi és szellemi kultúrája, többek között a
történetͲ, a nyelvͲ, az irodalomtudomány, a néprajz, a szociálpszichológia, a
szociológia,anevelésszociológiaésakulturálisantropológiabevonásával.Acigány
közösség,mintasokszínƾeurópaikultúraszervesrésze,különöstekintettelaközépͲ
ésdélkeletͲeurópairégióra.
– Aromanivagyabeásnyelvésacigányközösségkultúrájánakátfogóismerete,ezen
belül a magyarországi és az európai cigányság nyelvei, kultúrája, problémavilága,
története, a nemzetiség és magyarság közötti viszony, továbbá ezen ismeretek
korosztályͲspecifikusközvetítésénekismeretei.
– Az irodalmi mƾfajok értƅ ismerete (mƾelemzés és befogadási modellek) az
irodalomtörténet tükrében/alapján, az irodalom és a média összefüggései, a
komparatisztikaaktuálisszempontjaimagyarͲromani/beásésegyébeurópainyelvek
éskultúrákvonatkozásában.
– Irodalomtudományi alapismeretek: az irodalmi szövegelemzés alapvetƅ kérdései,
elemimƾfajismeret,alapvetƅterminológia.
– Nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek áttekintƅ
megismertetése.
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– Nevelésszociológiai alapismeretek vonatkoznak az iskolázottsággal kapcsolatos
kérdéskörökre, az iskola és család viszonyrendszerére, az oktatáspolitikai
törekvésekre történetiségükben, valamint a nemzetiségi, interkulturális és inkluzív
nevelésfogalomrendszerére.
b) szakmaitörzsanyagismeretkörei:79–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészeti, kommunikációelméleti ismeretek (az élƅ
beás/romani nyelv rendszere, használata és változatai; kontrasztív nyelvészeti
ismeretek,számítógépesnyelvfeldolgozás,pszicholingvisztika,atársadalminemés
anyelv,nyelvpolitika,interkulturáliskommunikációkutatásmódszertan).
– Irodalmi, kultúraͲ és népismeret (a lehetséges cigány irodalom definíciói, az
irodalom történeti áttekintése) korszakok és korszakhatárok, fƅ fejlƅdési
tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik; irodalmi mƾfajok; szövegek
olvasása, szövegértelmezés, szövegelemzés; stilisztikai, retorikai és verstani
alapismeretek; irodalom és medialitás; mƾvészetek és populáris kultúra,
kutatásmódszertan.
– A beás/romani nyelvet használó közösségekre vonatkozó népismereti és
kultúrantropológiaiismeretek.
– Nyelvfejlesztésésbeás/romaninyelvƾszakmaikommunikáció.
– Nyelvészeti ismeretek: átfogó rendszernyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti
ismeretek
(nyelvtörténet;
pszicholingvisztika,
kontrasztív
nyelvészet,
szociolingvisztikaszemantika,pragmatika,szótártan,grammatika,stilisztika).
Társadalomtudományiismeretek:ahazaicigánynemzetiségtörténete,szociológiai
jellegzetességeiazoktörténetiségében,demográfiaifolyamatok,acigánysághelye,
jogihelyzeteahazaiésazeurópaitársadalmakban.
– A társadalomtudományi szakirodalom értƅ használata és elemzése, szociológiai
módszertaniismeretek.
– Nevelésszociológiai ismeretek: az iskola és társadalom alapvetƅ kérdéskörei a
sokszínƾ társadalomban tetten érhetƅ társadalmi és iskolai stratégiák
szempontjából fókuszban tartva a nemzetiségi oktatást, az interkulturális nevelést
ésazinkluzíviskolaikörnyezetet.
– Kultúra: az irodalomtudomány újabb irányzatai, irodalmi szövegek elemzése;
cigány–magyar irodalmi párhuzamok; irodalomtörténeti és Ͳelméleti irányzatok
elmélyítése,ezekgyakorlatialkalmazásairodalmiszövegekelemzésében
– Kultúrantropológiaésnépismeret:amodernkultúraͲmédiatudomány,anéprajz,és
kultúrantropológia elméletei, gyakorlati alkalmazásuk (interkulturalitás,
intermedialitás); nyelvͲkultúraͲtársadalom, a beás, romani és nem a nyelv által
reprezentált kultúra magyarcigány (romungró) kultúra, valamint a diaszpóra más
európaicsoportjainakkulturálissajátosságai.

5. Aromológiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a nyelv és népismeret tanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket,
osztálytermieljárásokat,szövegͲésfeladattípusokat,autentikusanyagoksokaságát.
Képes a kooperatív tanulásszervezés, a drámapedagógia és a projektoktatás
eszköztárának használatára. Ezeket képes tudatosan, a diákok életkori
sajátosságainak és szükségleteinek megfelelƅen, háttértudásukra támaszkodva,
hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
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– Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. Képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
– Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
Képes a modern, motiváló információͲtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni;adiákokönállótanulásáttámogatniéskövetni.
– Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
romani/beás nyelvtudását – a Nemzeti alaptanterv tartalmait integrálva – úgy
fejleszteni, hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
– Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének, értékelésének elméletét,
valamintgyakorlatikérdéseit.Képesanapigyakorlatbanazosztálytermiértékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.Ismeriavizsgákatéskövetelményeiket,
képes tesztfeladatok készítésére, kipróbálására, az eredmények kritikus
értékelésére. Ismeri a nyelvtudás mérésének minƅségi kritériumait: a validitás, a
megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés fogalmát. Képes a diákok nyelvi
fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az eredmények alapján a
tanulók egyéni szükségleteinek megfelelƅ, személyre szabott fejlesztésére,
nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói feladatokat ellátni,
kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
– A nyelvoktatás folyamatában képes a tudatos értékközvetítésre, a társadalmiͲ
kulturális elfogulatlanságra és toleranciára nevelésre. Képes ösztönözni a tanulók
önálló véleményalkotását, kritikus gondolkodásmódját a célnyelvi kultúrával
szemben,nemzetiazonosságtudatuktiszteletbentartásamellett.Képesfejlesztenia
tanulók célnyelvi kommunikációs képességét, célnyelven való gondolkodását és
interkulturálisszemléletmódját.
– Tudatosan képes kezelni a nemzeti értékek sokféleségét, nyitott mások
véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására. Az interͲ és
multikulturalizmus jegyében, az inkluzív pedagógia szemlélete mentén képes az
egyéniéscsoportértékekfigyelembentartásamellettegyéniéscsoportfejlesztésre.
– Az élƅ idegen nyelv tanításával és a célnyelvi közösség kultúrájának
megismertetésével párhuzamosan képes növelni a nyelvtanulásban résztvevƅk
szƾkebbéstágabbközösségekirántinyitottságát.
– Képes szakkör, önképzƅkör mƾködtetésére az oktatott beás/romani nyelv és
népismeret, illetve egy adott nemzetiség tárgyi, szellemi kulturális örökségének
ápolásacéljából.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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21.

Spanyolnyelvéskultúratanára


1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesspanyolnyelvéskultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofSpanishlanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a spanyol nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aspanyolnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,képességei:
Spanyolnyelvtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes az spanyol nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottspanyolnyelvszabályait,regisztereit,azokatamindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a spanyol nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaspanyolnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a spanyol nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúraelemeitis,azokatképessajátmaga,illetvediákjaifejlesztésérehatékonyan
ésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását
anyelvtanítássoránképesalkalmazni.
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– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti spanyol
szaktárgyikövetelményeket,aziskolainevelƅͲoktatómunkatartalmiszabályozását.
Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket, segédanyagokat,
oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
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azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
4.2.2.Aspanyolnyelvéskultúratanáraszakszakterületiismeretei
a) szakmaialapozóismeretek:32–40kredit
– Nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs kompetencia: spanyol nyelvƾ
szövegértési (írott és hallott szöveg értése), szövegalkotási (szóbeli és írásbeli
kifejezƅkészség) kompetenciák, helyes kiejtés és élƅszóbeli kifejezés spanyol
nyelven;spanyolgyakorlatinyelvtan.
– A spanyol nyelvet használó országok ismeretének alapjai (történelem, földrajz,
népesség,államéstársadalom).
– Nyelvészetiéskommunikációelméletialapismeretek.
– IrodalomͲéskultúratudományialapismeretek.
– Alatinnyelvalapjaiésazújlatinnyelvekkialakulása,elterjedése.
– Felhasználóiismeretekahumáninformatikában
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:79–87kredit
– Leíró és alkalmazott nyelvészeti, kommunikációelméleti ismeretek (az élƅ spanyol
nyelv rendszere, használata és változatai, spanyol–magyar kontrasztív nyelvészeti
ismeretek,nyelvpolitika,interkulturáliskommunikáció,kutatásmódszertan).
– Irodalmi, kultúraͲ és médiatudományi ismeretek (a spanyol nyelvƾ irodalom
történeti áttekintése: korszakok, korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a
legjelentƅsebb alkotók és mƾveik; irodalmi mƾfajok, szövegek olvasása,
szövegértelmezés, szövegelemzés, stilisztikai, retorikai és verstani alapismeretek;
irodalom és medialitás, mƾvészetek, populáris kultúra a spanyol világban,
kutatásmódszertan).
– A spanyol nyelvet használó országok civilizációjára vonatkozó ismeretek
(történelem,jelenkoritársadalom,politika,médiaéskultúra).
– Nyelvfejlesztésésspanyolnyelvƾszakmaikommunikáció.

5. A spanyol nyelv és kultúra tanárnak sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Ismeri a nyelvtanítás módszertanát, a nyelvtanítási módszereket, osztálytermi
eljárásokat, szövegͲ és feladattípusokat, autentikus anyagok sokaságát. Ezeket

1093

1094

MAGYAR KÖZLÖNY

–

–

–

–

–

–

–
–

•

2013. évi 15. szám

képestudatosan,adiákokéletkorisajátosságainakésszükségleteinekmegfelelƅen,
háttértudásukratámaszkodva,hatékonyan,változatosan,motiválóanalkalmazni.
Ismeri a tanterveket, tananyagokat, a tanórán kívül használható autentikus
nyelvfejlesztési lehetƅségeket. képes a diákok nyelvtanulási programját (tanterv,
tanmenet, óravázlat, feladatírás, mérés, értékelés) megtervezni, életkoruknak,
nyelvtudásuk szintjének, egyéni képességeiknek és szükségleteiknek megfelelƅ
tananyagokat,osztálytermieljárásokatmegtervezniésalkalmazni.
Ismeriazinternet,aszámítógép,amindenkoriújeszközöknyújtottalehetƅségeket.
képes a modern, motiváló információtechnológiai eszközöket és az internetet
hatékonyanhasználni,adiákokönállótanulásáttámogatni,követni.
Ismeri a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvtanulás módszertanát. Képes a diákok
spanyolnyelvtudását–aNemzetialaptantervtartalmaitintegrálva–úgyfejleszteni,
hogy kihasználja a szaknyelv és a tartalomalapú nyelvoktatás nyújtotta
lehetƅségeket.
Ismeri a nyelvtanulási folyamat és kimenet mérésének és értékelésének elméletét
és gyakorlati kérdéseit. Képes a napi gyakorlatban az osztálytermi értékelést
megbízhatóanésmotiválóanmegvalósítani.
Ismeri a vizsgákat és követelményeiket, képes tesztfeladatok készítésére,
kipróbálására,azeredményekkritikusértékelésére.Ismerianyelvtudásmérésének
minƅségi kritériumait: a validitás, a megbízhatóság, a kritériumͲorientált értékelés
fogalmát.
Képes a diákok nyelvi fejlƅdésének folyamatos, diagnosztikus értékelésére, az
eredményekalapjánatanulókegyéniszükségleteinekmegfelelƅ,személyreszabott
fejlesztésére, nyelvtudásuk kritériumͲorientált mérésére. Képes vizsgáztatói
feladatokatellátni,kritériumokatmegbízhatóanalkalmazniavizsgáztatássorán.
A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.



22.

Szerbésnemzetiségiszerbnyelvéskultúratanára


1.

2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra
tanára
– angol nyelvƾ megjelölése: teacherof Serbian language and culture and Serbian as
aminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
aszerbésanemzetiségiszerbnyelvéskultúratantárgytanítására,aziskolapedagógiai
feladatainakellátásárapedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzésére
képes tanárok képzése. A végzettek a szerb nyelv és kultúra tanításán kívül speciális
kisebbségtudományi ismeretek birtokában képesek részt venni a nemzetiségi
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szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá felkészültek a
tanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aszerbésnemzetiségiszerbnyelvéskultúratanáránakszakterületitudása,készségei,
képességei
Aszerbnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciávalrendelkezzen.Képesaszerbnyelvgördülékeny,helyes,magabiztos,
amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott szerb nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a szerb nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésre és az interkulturális kompetencia fejlesztésére. Ismeri a szerb nyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a szerb nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga és diákjai fejlesztésére hatékonyan
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait és képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti szerb és a
nemzetiségi szerb szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
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– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, ilyenek
összeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
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– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2.Aszerbésnemzetiségiszerbnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Szerbia ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi, politikai,
társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintés.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika, nemzetiségi jogok) a magyarországi szerb nemzetiség története, tárgyi és
szellemikultúrája.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek,acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: szerb irodalomtörténeti áttekintés (korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás).
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés,fonetikaͲfonológiai,
morfológiai,lexikológiai,szintaktikai,szövegnyelvészetiismeretek.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven,tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek, a magyarországi szerbek nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések, kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségiintézmények,anemzetiségioktatásirendszeramagyarországiszerbek
irodalma,amagyarországiszerbnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmiszövegekelemzése,szerb–magyarirodalmipárhuzamok,irodalomtörténeti
és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi szövegek
elemzésében.
– Nyelvészeti ismeretek: alkalmazott nyelvészeti ismeretek, pszicholingvisztika,
kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika, szemantika, pragmatika, szótártan,
grammatika,stilisztika;nyelvtörténet.
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– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek);nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.

5.   A szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– Anyelvtanárikompetenciameghatározásaésfejlesztése.Atanárimunkafázisai.A
nyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.


23.
Szlovákésnemzetiségiszlováknyelvéskultúratanára

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és
kultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofSlovakianlanguageandcultureandSlovakian
asaminoritylanguageandculture

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév

3.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
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a szlovák és a nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a szlovák nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára szakképzettség szerinti
szakterületitudása,készségei,képességei
Aszlováknyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezzen. Képes a szlovák nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott szlovák nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a szlovák nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaszlováknyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a szlovák nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúraelemeitis,azokatképessajátmaga,illetvediákjaifejlesztésérehatékonyan,
motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismer a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
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– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti szlovák és a
nemzetiségi szlovák szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
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tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2. A szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi
ismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Szlovákia ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi, politikai,
társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogok),amagyarországiszlováknemzetiségtörténete,tárgyiés
szellemikultúrája.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek,acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: szlovák irodalomtörténeti áttekintés (korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás).
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai,lexikológiai,szintaktikai,szövegnyelvészetiismeretek.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése
– Nemzetiségi szakismeretek: a magyarországi szlovákok nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések, kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer, a magyarországi
szlovákokirodalma,amagyarországiszlováknemzetiségtudományosélete.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése, szlovák–magyar irodalmi párhuzamok;
irodalomtörténeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása
irodalmiszövegekelemzésében.
– Nyelvészeti ismeretek: alkalmazott nyelvészeti ismeretek, pszicholingvisztika,
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kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika; szemantika, pragmatika, szótártan,
grammatika,stilisztika;nyelvtörténet.
– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek);nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.

5.

A szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.



24.

Szlovénésnemzetiségiszlovénnyelvéskultúratanára


1.


2.


Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és
kultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofSlovenelanguageandcultureandSloveneasa
minoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
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A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a szlovén és a nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek a szlovén nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára szakképzettség szerinti
szakterületitudása,készségei,képességei
Aszlovénnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciával rendelkezik. Képes a szlovén nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott szlovén nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai és pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri a szlovén nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriaszlovénnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel a szlovén nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyanésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
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Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti szlovén és a
nemzetiségi szlovén szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását.. Ismerje az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére,
atehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
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– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2. A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi
ismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései, elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Szlovénia ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi, politikai,
társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika, nemzetiségi jogok), a magyarországi szlovén nemzetiség története, tárgyi
ésszellemikultúrája.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– Tartalomalapúnyelvikompetenciafejlesztés:szaknyelviismeretek,acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: szlovén irodalomtörténeti áttekintés (korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik;
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás).
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai,lexikológiai,szintaktikai,szövegnyelvészetiismeretek.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven,tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek, a magyarországi szlovének nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségi intézmények, a nemzetiségi oktatási rendszer; a magyarországi
szlovénokirodalma,amagyarországiszlovénnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
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– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése, szlovén–magyar irodalmi párhuzamok, irodalomͲ
történeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi
szövegekelemzésében.
– Nyelvészeti ismeretek: alkalmazott nyelvészeti ismeretek, pszicholingvisztika,
kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika, szemantika, pragmatika, szótártan,
grammatika,stilisztika;nyelvtörténet.
– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése.
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek),nemzetiségimédia,nemzetiségipolitika.

5.   A szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat.
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.
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25.

Újgörögésnemzetiségigörögnyelvéskultúratanára


1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése: oklevelesújgörögnyelvéskultúratanára
 okleveles újgörög és nemzetiségi görög nyelv és
kultúratanára
– angolnyelvƾmegjelölése:
teacherofModernGreeklanguageandculture

teacher of Modern Greek as a minority language
andculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
az újgörög és a nemzetiségi görög nyelv és irodalom tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek az újgörög nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. Az újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei:
GörögnyelvͲtudás,nyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciákkal rendelkezik. Képes az újgörög nyelv gördülékeny, helyes,
magabiztos,amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeriabeszéltésírottújgörögnyelvszabályait,regisztereit,azokatamindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenKépeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeragörögnyelvƾkultúrákat(Görögország,Ciprus,görögnemzetiségikultúrák),
azok hasonlóságait és különbségeit, képes a kultúrák közötti közvetítésre, az
interkulturáliskompetenciafejlesztésére.
– Ismeri a görög nyelvƾ kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait,
megjelenésiformáit,mƾveit,azokatképessajátmaga,valamintdiákjaifejlesztésére
hatékonyanésmotiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
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– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusan,értƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmiés
kulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. Képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
– A nyelvpedagógia elméletének tükrében képes a nyelvtanításnak az adott
kontextusbanlegmegfelelƅbbmódszereitéseljárásaitalkalmazniazalapkészségek,
anyelvtan,akiejtésésintonáció,valamintazadottcélnyelvikultúrákravonatkozó
ismeretektanítása,gyakoroltatása,méréseésértékelésesorán.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti görög és a
nemzetiségi görög szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén. Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, strukturálására, logikai
felépítésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök,
információforrások, tudáshordozók, valamint a tartalmaknak megfelelƅ alternatív
tanításimódszerekésszámonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére és
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét, sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
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kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönzi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik
tevékenységének módosítására, szakmai felkészültségének folyamatos
fejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (alternatív programok tankönyvek
kipróbálása,bírálata).
4.2.2. Az újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára szakon a szakterületi
ismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:66–78kredit:
– Az újgörög nyelv legalább C1 szintƾ elsajátítása, nyelvi kompetenciák fejlesztése:
nyelvgyakorlatok az írásbeli és szóbeli szövegalkotási, illetve szövegértési készség
továbbifejlesztésénekcéljából,valamintaszaknyelviismeretekbƅvítése.
– Agörögnyelvƾországoktörténete,agörögkultúra(irodalom,film,képzƅmƾvészet,
alkalmazott mƾvészetek) legfontosabb irányzatai, a kultúra és a görög nyelvƾ
országok(GörögországésCiprus),továbbáadiaszpóratársadalmának(beleértvea
politikaésgazdaság)aktuáliskérdései.
– Újgörögnyelvészet:aszinkrónésadiakrónnyelvészetalapjai,görögnyelvtörténet,
alapvetƅrendszernyelvészetiismeretek,azalkalmazottnyelvészetfƅbbterületeinek
ismeretanyaga (szocioͲ és pszicholingvisztika, nyelvelsajátítás, szövegnyelvészet és
kompetencia,nyelvivariáció,stílus).Atanításhozszükségeskontrasztívnyelvészeti
alapokéskérdések.
– Ismeretek a görög irodalom területén (vázlatos áttekintés az ókori és bizánci
görögségrƅl,alaposismerekazújͲésmodernkorigörögirodalomról).
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:38–47kredit
ba) aszakmaitörzsanyagáltalánosszakterületiismeretkörei:
– A szinkron nyelvállapot fonológiai, morfológiai, szintaktikai, szemantikai és
pragmatikairendszerénekmagasfokúismerete.
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– Szociolingvisztikai sajátosságok. Stilisztikai ismeretek. A magyar és a görög
kontrasztívnyelvészetiismeretei.
– Bizánci,koraújkori,valamintújkorigörögirodalomtörténet.
– Aszövegkritikaalapjai.
– Az irodalmi mƾfajok értƅ ismerete (mƾelemzés és befogadási modellek) az
irodalomtörténet tükrében/alapján, az irodalom és a média összefüggései, a
komparatisztikaaktuálisszempontjai(magyarͲújgörögésegyébeurópainyelvekés
kultúrákvonatkozásában)
bb) anemzetiségigörögͲtanárszakirányhoztartozó,továbbisajátosismeretek:legfeljebb9
kredit:
– A hazai görögök története, tárgyi és szellemi kultúrája a történetͲ, a nyelvͲ, az
irodalomtudomány, a néprajz, a szociológia és a kulturális antropológia
bevonásával. A görög nemzetiség, mint a sokszínƾ európai kultúra szerves része,
különöstekintettelaközépͲésdélͲeurópairégióra.
– Szociolingvisztikai kérdések: Kétnyelvƾség, diglosszia és nyelvelsajátítás,
nemzetiséginyelvhasználatamagyarországigörögöknél.
– NyelvͲkultúraͲtársadalomͲidentitás.
– Görögnyelvƾregionálisirodalom.

5.
Az újgörög és a nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Tanulásmódszertan: a tanulásmódszertan terminológiája. Tanuláspszichológiai
alapok. A reflexió fogalma és fontossága a nyelvtanulásban, nyelvoktatásban. Új
tanulásitechnikák(asszociatívszótanulás,mindmap)megismerése,kipróbálásaés
reflexiója. Az újgörög nyelv tanulásával összefüggƅ problémák felismerése,
megoldások. A különféle módszerek és munkaszervezési eljárások kipróbálása,
reflexiója.
– Kutatásmódszertan. A filológiai és a pedagógiai kutatás különbségének
megragadása, módszereik megismerése. A tudományos kutatás alapfogalmai,
módszerei, eszközei, internetͲ és könyvtárhasználat, jegyzetelés, bibliográfia stb.
folyamatának megismerése. A pedagógiai kutatómunka módszerei: a kutatási
probléma, a kutatás tárgya, hipotézisei, megfigyelés, dokumentumelemzés,
tartalomelemzés, felmérés, kérdƅív, interjú, szociometria, statisztikai módszerek,
mérési skálák és tesztek. A projektmunka megismerése a szakmódszertan
szempontjából.
– Tanításmódszertan: A nyelvtanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati ismeretei;
nemzetközi tendenciák és a magyarországi gyakorlat. A betƾtanítás korszerƾ
módszerei, a nyelvtani esetrendszer tanításának módszertani jelentƅsége.
Anyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák. A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok
készítése, kipróbálása, ellenƅrzése, bankosítása. A vizsgák minƅségi kritériumai: a
validitás és a megbízhatóság. Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás.
Multimediális nyelvtanítási ismeretek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus
tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana. Tananyagkészítés,
projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás jellemzƅi, a
csoportdinamika szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban, a csoport, mint

MAGYAR KÖZLÖNY

•

1111

2013. évi 15. szám

motiváló tényezƅ. A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális
kommunikáció fogalma. A szaknyelvek oktatása a középiskolákban, a szakképzƅ
intézményekbenésafelnƅttképzésben.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.


26.

Ukránésnemzetiségiukránnyelvéskultúratanára


1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesukránésnemzetiségiukránnyelvéskultúra
tanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofUkrainianlanguageandcultureandUkrainian
asaminoritylanguageandculture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
az ukrán és a nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tantárgy tanítására, az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése. A végzettek az ukrán nyelv és kultúra
tanításánkívülspeciáliskisebbségtudományiismeretekbirtokábanképesekrésztvenni
a nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben, továbbá
felkészültekatanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1. Az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanárának szakterületi tudása,
készségei,képességei
Azukránnyelvtudásésanyelvhasználatterén
– Magas,legalábbC1szintƾ,használhatónyelvtudással,interkulturáliskommunikatív
kompetenciávalrendelkezik.Képesazukránnyelvgördülékeny,helyes,magabiztos,
amindenkorikontextusbaillƅhasználatára.
– Ismeri a beszélt és írott ukrán nyelv szabályait, regisztereit, azokat a mindenkori
nyelvhasználatkontextusánakmegfelelƅenképeshatékonyanalkalmazni.
– Ismeri a szinkron nyelvállapot fonetikaiͲfonológiai, morfológiai, szintaktikai,
szemantikai, pragmatikai, valamint diskurzus szintƾ jellemzƅit és ezek
összefüggéseit. Ismereteit képes a célnyelv folyékony használata és pedagógia
tevékenységesoránhelyesen,akontextushozillƅenalkalmazni.
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Acélnyelvikultúrákközvetítéseterén
– Ismeri az ukrán nyelvƾ kultúrákat, azok sajátosságait, képes a kultúrák közötti
közvetítésreésazinterkulturáliskompetenciafejlesztésére.Ismeriazukránnyelvƾ
kultúrák jellemzƅ szellemi és mƾvészeti irányzatait, megjelenési formáit, mƾveit,
különös tekintettel az ukrán nyelvƾ irodalomra, de ide értve a kortárs populáris
kultúra elemeit is, azokat képes saját maga, valamint diákjai fejlesztésére
hatékonyan,motiválóan,nyelvtanításcéljáraalkalmazni.
– Képesakortársirodalmimƾveket,acélnyelvikultúraegyébmegjelenésiformáit,az
ezekrƅlszólószakirodalmatkritikusanésértƅenáttekinteni,értelmezni,azirodalmi
éskulturálistrendekbenelhelyezni.
Szaktudományi,szakmódszertanitudásterén
– Ismeri a kontrasztív nyelvészet, a szövegnyelvészet, a korpusznyelvészet, a
diskurzuselemzés, valamint a nyelvészeti pragmatika alapjait, és tudását a
nyelvtanítássoránképesalkalmazni.
– Ismeri a szociolingvisztika és a pszicholingvisztika alapjait; képes tudását
nyelvtanulással,nyelvtanítássalkapcsolatostevékenységeksoránalkalmazni.
– Ismeri az elsƅ, második és további idegen nyelvek elsajátításának elméleteit,
továbbá az elméleti kérdésekrƅl szóló empirikus kutatások eredményeit. képes
ismereteit kritikusan alkalmazva nyelvpedagógiai kérdésekre válaszokat keresni és
adni. Ismeri az egyéni különbségek szerepét a nyelvtanulásban (nyelvérzék,
motiváció,életkor,nyelviszorongás,tanulásistílusok,stratégiák,aköztesnyelv).
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv és az arra épülƅ kerettantervek szerinti ukrán és a
nemzetiségi ukrán szaktárgyi követelményeket, az iskolai nevelƅͲoktató munka
tartalmi szabályozását.. Ismeri az ehhez szükséges tankönyveket, taneszközöket,
segédanyagokat,oktatástechnikaieszközöket.
– Képespedagógiaimunkájánakmegtervezéséreahelyitanterv,atanmenet,óraterv
szintjén.
– Képesatanítandótartalmakmeghatározására,strukturálására,logikaifelépítésére,
a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások,
tudáshordozók,valamintatartalmaknakmegfelelƅalternatívtanításimódszerekés
számonkérésiformákmegválasztására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és tudja alkalmazni a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatgyƾjteményekrƅl, képes
ilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.
– Képes az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerek meghatározására, alkalmazására, az értékelés dokumentálására
(pl.portfólióformájában).Figyelemmelkísériatanulókönértékelésiképességeinek
fejlƅdését.
– Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás
szempontjait, és elƅsegíteni a tanulók részvételét saját fejlƅdésük értékelésében.
Képescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztására,akülönbözƅ
(diagnosztikus és fejlesztƅ) értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók számára
biztosítjaavisszacsatoláslehetƅségeit.
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Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesazérdeklƅdésésfigyelemfolyamatosfenntartására,azönálló,önszabályozó
tanulás kialakítására, támogatására, a tanulási nehézségek felismerésére,
megoldására.
– Képes a nyelvtanulás sikerességét/sikertelenségét befolyásoló tényezƅk
felmérésére,ésképesezekrƅlosztálytermikutatássoránadatokatgyƾjteni,azokat
kritikusan,értƅenelemezni,értelmezni,adiákokfejlƅdéseérdekébenosztálytermi
gyakorlatában alkalmazni. Képes a szóbeli és írásbeli kifejezƅképesség
jellegzetességeinek, hibáinak felismerésére, tipizálására, diagnosztizálására,
javítására.
– Felkészült a kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására, segítésére, a
tehetséggondozásra.
– Képes a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására. Felkészült a közéletbƅl, a helyi társadalomból és a tanulók
hétköznapjaibólvettpéldák,problémákbeemeléséreatanításiͲtanulásifolyamatba,
azok célnyelven való reflektálására. Ösztönözi a tanulókat az informatikai
ismereteknekanyelvtanulásasoránvalófelhasználására.
Szakmaielkötelezettségésönfejlesztésterén
– Képesaszakmájáravonatkozó,konkrétkutatásitémáhozkapcsolódószakirodalmat
felkutatni, áttekinteni, értelmezni, saját szakmai fejlƅdését megtervezni,
megvalósítani, osztálytermi és egyéb élményeire kritikusan reflektálni, szakmailag,
nyelvilegfolyamatosanmegújulni.
– Képes önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, és ennek érdekében
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel kíséri saját
tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon törekszik tevékenyͲ
ségénekmódosítására,szakmaifelkészültségénekfolyamatosfejlesztésére.
– Részt vesz az iskolai munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben, a kutatási
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelƅͲoktató munkájában. Nyitott a
fejlesztési, innovációs törekvések kipróbálására (pl. alternatív programok,
tankönyvekkipróbálása,bírálata).
– Képes nemzetiségi szervezetek, öntevékeny csoportok munkájába támogató
attitƾddelbekapcsolódni.
4.2.2.Aukránésnemzetiségiukránnyelvéskultúratanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:32–36kredit
– Közismereti tantárgyak: irodalomtudományi alapismeretek (az irodalmi
szövegelemzés alapvetƅ kérdései; elemi mƾfajismeret, alapvetƅ terminológia és
irodalomelméleti iskolák), nyelvtudományi alapismeretek (a tanulmányi területre
jellemzƅterminológia,módszerekáttekintƅmegismertetése),filozófiatörténet.
– Nyelvi kompetenciák fejlesztése: nyelvtani gyakorlatok; szövegalkotási (szóbeli és
írásbeli kifejezƅkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése)
kompetenciáinakfejlesztése;szövegfajták.
– Ukrajna ismerete: a célnyelvi ország földrajzi adottságainak, történelmi, politikai,
társadalmi,gazdaságivonatkozásai,intézményrendszere.
– Interkulturálisismeretek:aszlávnépekkultúrájánakösszehasonlítóáttekintése.
– Nemzetiségi alapismeretek: a hazai nemzetiségek (a magyarországi nemzetiségi
politika,nemzetiségijogokstb.);amagyarországiukránnemzetiségtörténete,tárgyi
ésszellemikultúrája.
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aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– TartalomalapúnyelvikompetenciaͲfejlesztés:szaknyelviismeretek;acélnyelvésaz
anyanyelv kontrasztivitásának tudatosítása, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek,
szövegfajták,prezentációstechnikáktartalomalapúközvetítése.
– Irodalmi ismeretek: ukrán irodalomtörténeti áttekintés: korszakok és
korszakhatárok, fƅ fejlƅdési tendenciák, a legjelentƅsebb alkotók és mƾveik,
irodalmimƾfajok,szövegértelmezés,szövegelemzés,irodalomésmedialitás.
– Nyelvészetiismeretek:szinkrónrendszernyelvészetiáttekintés:fonetikaͲfonológiai,
morfológiai,lexikológiai,szintaktikai,szövegnyelvészetiismeretek.
– KutatásͲmódszertani alapismeretek: bevezetés a tudományos ismeretszerzés
technikáibaacélnyelven;tudásbázisokhasználata,projektek.
– Diaszpórák vizsgálata: szociológiai összetételük, nyelvhasználatuk, irodalmuk,
kultúrájukösszehasonlítóelemzése.
– Nemzetiségi szakismeretek, a magyarországi ukránok nyelvhasználata
(szociolingvisztikai kérdések: kétnyelvƾség, diglosszia), nemzetiségi önszervezƅdés,
nemzetiségiintézmények,anemzetiségioktatásirendszer,amagyarországiukránok
irodalma,amagyarországiukránnemzetiségtudományosélete.
– Nyelvi kompetenciafejlesztés: a szaknyelvi ismeretek elmélyítése, a célnyelven
oktatottközépiskolaitantárgyakterminológiájárafókuszálva.
– Irodalomtudományi ismeretek: a modern irodalomtudomány irányzatai, modern
irodalmi szövegek elemzése; ukrán–magyar irodalmi párhuzamok, irodalomͲ
történeti és Ͳelméleti irányzatok elmélyítése, ezek gyakorlati alkalmazása irodalmi
szövegekelemzésében.
– Nyelvészeti ismeretek: alkalmazott nyelvészeti ismeretek: pszicholingvisztika,
kontrasztív nyelvészet, szociolingvisztika, szemantika, pragmatika, szótártan,
grammatika,stilisztika,nyelvtörténet.
– Nyelvészeti és irodalmi szakkollégium vagy szakszeminárium: aktuális nyelvͲ és
irodalomtudományikérdésekelemzése
– Kisebbségtudományi ismeretek: nyelvͲkultúraͲidentitás (nemzetiségi identitások,
identitásprojektek);nemzetiségimédia;nemzetiségipolitika.


5. Az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanárának sajátos szakmódszertani
(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A nyelv tanításának módszertana: a nyelvoktatás különbözƅ módszereinek
kialakulása,céljai,jellemzƅi,ajelenkorinemzetközitendenciákésamagyarországi
gyakorlat
– A kommunikatív nyelvtanítás elméleti alapjai és gyakorlati ismeretei. A célnyelvi
készségfejlesztéslépései.
– A nyelvtudás mérése és értékelése. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a
nyelvvizsgák.AzidegennyelvͲtudásszintjeiaKözösEurópaiReferenciakeretalapján.
– A kétszintƾ nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése,
kipróbálása,ellenƅrzése.Avizsgákminƅségikritériumai.
– A nyelvoktatás céljai és azok megvalósítása: tantervek, tanmenetek, óravázlatok
készítésénekmódszertana.ANemzetialaptantervidegennyelvͲtanításravonatkozó
irányelvei.
– AKözösEurópaiReferenciakeretésannakalkalmazása.
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– Tanítási technikák, módszerek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka,csoportmunka,frontálismunkaprojektfeladatok.
– A nyelv, mint a kultúra tanításának eszköze, az interkulturális kommunikáció
fogalma,azinterkulturálisszemléletƾnyelvtanításcéljai,megvalósításánakmódjai.
– Atankönyvszerepeanyelvtanításban.Atankönyvelemzésszempontjai.
– A különbözƅ oktatási eszközök alkalmazási lehetƅségei a nyelvórán. Multimediális
nyelvtanításiismeretek.
– A nyelvtanári kompetencia meghatározása és fejlesztése. A tanári munka fázisai.
Anyelvihibafogalma,ahibajavításelméletialapjaiésgyakorlata.
– Anyelvtanulásistratégiákéstechnikákalapjai,atanulástanítása.
– Tananyagkészítés,projektmunkaésaszemélyreszabottoktatás.


III.Matematikamƾveltségiterület


1. Matematikatanár(általánosiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaimatematikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofMathematics
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi, illetve pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a
matematika tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a
tanulók matematikai mƾveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Amatematikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a matematika milyen szerepet játszik a tanulók személyiségͲ
fejlƅdésében. Ismeri a szaktárgyában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori
sajátosságait. Ismeri a matematika tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat.
Fejlett fogalmi gondolkodással és absztrakciós képességgel rendelkezik, amely
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képessé teszi ƅt az oktatás során a matematikai fogalmak precíz kialakítására
(atanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva).
– Tanítványaitracionálisgondolkodásra,érvelésreneveli.
– Képes a matematika speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségek kezelésére. Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik
fejlesztésére megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és elƅzetes
ismereteinekmegfelelƅenválasszameg.
– Rendelkezik a matematika iránti megfelelƅ attitƾd kialakítani tudásának
képességével,beleértveatanulókönállógondolkodásánakkifejlesztését.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására,atanulókspeciálismatematikai
képességei korai felismerésének képességével, amelynek kihasználásával a
tehetséges tanulókat ösztönzi a megoldandó problémák megértése és megoldása
területén eredeti ötletek felvetésére; járatos a tehetséggondozáshoz szükséges
ismeretekben és technikákban, továbbá a matematika tanulásához gyenge
képességekkelrendelkezƅtanulókkalvalófoglalkozásmódszertanieszköztárában.
– Tudatos értékközvetítést vállal. A tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönzi,
kritikusgondolkodásmódkialakításáratörekszik.Érzékenyatanulókproblémáira.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészült a matematikai tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére,
kivitelezésére. Felkészült a matematika kiegészítƅ ismeretei közvetítƅ matematika
szakkörésönképzƅkör,szaktanteremmƾködtetésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– EredetimatematikailátásͲésgondolkodásmóddalrendelkezik,amelyamegszerzett
tudásalkalmazásában,továbbáazoktatásbanvalóhasznosíthatóságában,valamint
a speciális matematikai problémamegoldó technikák felhasználhatóságában is
jelentkezik. Képes az oktatás során ezen problémamegoldó technikák átadására
(atanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva).
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy szaktárgyának
új eredményeit megismerhesse, értelmezhesse. Ismeri a matematika alapvetƅ
kutatási módszertanát. Képes – elsƅsorban a természettudományokon belül –
akülönbözƅ szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések
felismerésére, integrációjára. Ismeri a matematika társadalomban betöltött
szerepét, a matematika tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és
gondolkodásfejlƅdésében játszott szerepét. Ismeri a matematika tanulási
sajátosságait,megismerésimódszereit,fontosabbtanításiéstanulásistratégiáit.
– Képesamatematikatémakörébenszakszerƾenkifejeznimagátmindszóban,mind
írásban.Képesaszaktárgyánakmegfelelƅtudományterületenafogalmak,elméletek
és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a
szaktárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek
közvetítésére a tanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét
kritikusanszemléli,azzalkapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezett a tanulók matematikai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt.
Meg tudja ítélni szaktárgyának a közoktatásban betöltött szerepét. Tisztában van
azzal, hogy a matematika által közvetített tudás, kialakított kompetenciák más
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mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a matematika tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait.
Képes a meghatározni a matematikában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelƅ
logikai struktúrába rendezni. Képes a matematika tanulásaͲtanítása során
felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási
forrásokkritikuselemezésére,valamintakonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására,
különöstekintettelazinfoͲkommunikációstechnológiára.
– Kollektív munkában helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus (tanmeneti)
tervezésére, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök
használatáraképes.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a matematika megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására, alkalmazására. Képes a matematika ismeretanyagának megfelelƅ
csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására. Képes a matematika speciális összefüggéseivel, fogalmaival
kapcsolatosmegértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült az infoͲkommunikációs eszközöknek a tanításiͲtanulási folyamat sorána
tanulók életkori sajátosságainak és a tananyag tartalmának megfelelƅ
alkalmazására.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a matematika tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint ösztönzi az informatikai
ismereteknekamatematikatanulásasoránvalófelhasználását.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és feladatͲ
gyƾjteményekrƅl, képesség ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Képes a
tantárgyi követelmények kidolgozására. Képes a tanulók személyre szabott,
differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködik a szaktárgyával rokon tárgyak tanáraival. Képes arra, hogy a rokon
tárgyakbanismegjelenƅ,egymásraépülƅismeretanyagokütemezésétegyeztesse.
– Készegyüttmƾködniamatematikaterületénmƾködƅhelyifƅvárosi,városi,területi,
megyeiésországosszakmaifórumokkal;alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezett a matematika, annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári
munkára, a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési,
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innovációs tevékenységében. Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai
együttmƾködést.Tisztábanvanmatematikaetikaikérdéseivel.
4.2.2.Amatematikatanárszakonaszakterületiismeretek:
Amatematikatanárszakon
algebraésszámelméletismeretkörbƅlösszesenlegalább12kreditet;
analízisismeretkörbƅlösszesenlegalább20kreditet;
geometriaismeretkörbƅlösszesenlegalább12kreditet:
elemimatematikaismeretkörbƅlösszesenlegalább6kreditet;
sztochasztikaismeretkörbƅlösszesenlegalább6kreditet
kellösszegyƾjteni.
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:8–12kredit
Algebraésszámelmélet
– Mƾveletek, mƾveletek tulajdonságai, alapvetƅ algebrai struktúrák, példák,
alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének)
négyzete,köbe.AznͲedikhatványokkülönbségénekszorzattáalakítása.Aracionális
kitevƅjƾ hatvány fogalma, a hatványozás azonosságai (bizonyításaikkal együtt).
Egész számok oszthatósága, prímszám, összetett szám, prímtényezƅs alak,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Polinomok és racionális
törtfüggvények, parciális törtekre bontás. Polinomok osztása. Többszörös gyökök,
gyöktényezƅs alak. Másodfokú egyenlet gyöktényezƅs alakja. Egyenletek
megoldásai. Speciális harmadͲ és negyedfokú egyenletek. Abszolútértékes
egyenletek.Gyökösegyenletek.KétͲésháromismeretlenesegyenletrendszerek.
Analízis
– Logikai alapfogalmak. Bizonyítási módszerek. Nevezetes egyenlƅtlenségek.
Halmazok.Függvényekésábrázolásuk,grafikonok.Sorozatok.Tizedestörtek.
Geometria
– Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal, sokszög. Az
irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben.
Egybevágóalakzatok.Szögmérése.Térelemekszöge,távolságuk.Merƅlegesvetítés.
Párhuzamos szelƅk tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk
síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre.
Konvexhalmazok,konvexburok.Poliéderekszemléletesfogalma,konvexpoliéder.
EulerͲtételkonvexpoliéderekre.Szabályossokszögek,szabályoskonvexpoliéderek.
Euklidesziszerkesztés.Nevezetesszerkesztések.
– Geometriai vektorfogalom, bázis, koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes
szorzás, geometriai jelentésük. Egyenesek és síkok egyenletei. TávolságͲ és
szögfeladatok analitikus megoldása. Kör és gömb egyenlete. Súlyozott
pontrendszerek,osztóviszonyésalkalmazásaiktételekbizonyításában.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:57–67kredit
Algebraésszámelmélet
– Természetes számok, egész számok, racionális számok. Rendezés. Valós számok.
Komplex számok, egységgyökök. Alkalmazások geometriai feladatok megoldására.
Polinomok gyökei. HarmadͲ és negyedfokú egyenlet. Az algebra alaptétele.
Egyértelmƾ irreducibilis faktorizáció a test feletti polinomgyƾrƾkben. Irreducibilis
polinomok a racionális, valós és komplex együtthatós polinomok gyƾrƾjében. Test
felettiracionálisfüggvénytest.Többhatározatlanúpolinomokgyƾrƾje,szimmetrikus
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polinomok.Vektortér,bázis,dimenzió,alterek.Faktortér,direktösszeg.
– Lineáris leképezések, transzformációk, mátrixuk. Képtér, magtér. Determináns,
kifejtési tétel. A mátrixok algebrája, invertálhatóság, rang. Lineáris
egyenletrendszerek,megoldhatóság,GaussͲelimináció,CramerͲszabály.
– Sajátérték,sajátvektor,karakterisztikuspolinom.
– A számelmélet alaptétele. Az oszthatóság és tulajdonságai az egész számok
gyƾrƾjében és test feletti polinomgyƾrƾkben. Lineáris kongruenciák, kongruenciaͲ
rendszerekéslineárisdiofantikusegyenletek.Pitagorasziszámhármasok.
– EulerͲFermat tétel. Klasszikus kongruenciatételek. Számelméleti függvények. Elemi
prímszámelmélet.Prímekszáma,prímekreciprokainakösszege.Tökéletesszámok,
MersenneͲ és FermatͲféle prímek. Irracionális és racionális számok kapcsolata
(approximáció), algebrai és transzcendens számok. Diofantoszi egyenletek.
Nevezetesszámelméletiproblémák.
Analízis
– Valós számok: axiomatikus és konstruktív megalapozás. Korlátos számhalmazok,
alsó és felsƅ határ. Hatványozás. Számsorozatok határértéke. Konvergens és
divergens sorozatok. Végtelenhez tartó sorozatok. Határérték és mƾveletek.
Határértékésegyenlƅtlenségek.Monotonsorozatok.ABolzanoͲWeierstassͲtételés
aCauchyͲkritérium.Megszámlálhatóhalmazok.
– Valós függvények globális tulajdonságai. Monotonitás, konvexitás. Függvények
folytonosságaéshatárértéke.Átvitelielvek.Folytonosság,határértékésmƾveletek.
Folytonosság, határérték és egyenlƅtlenségek. Korlátos zárt intervallumban
folytonos függvények. Monotonitás és határérték. Monotonitás és folytonosság.
Konvexitás és folytonosság. Néhány fontos függvényosztály (polinomͲfüggvények,
racionális törtfüggvények, exponenciális függvények, hatványfüggvények,
logaritmusfüggvények,trigonometrikusfüggvényekésezekinverzei,ahiperbolikus
függvényekésinverzeik).
– A differenciálhányados fogalma. Differenciálási szabályok és az elemi függvények
deriváltjai. Magasabb rendƾ differenciálhányadosok. A lokális tulajdonságok és a
derivált kapcsolata. Középértéktételek. A differenciálható függvények vizsgálata.
SzélsƅértékͲfeladatokmegoldása.ATaylorͲformula.AL'HospitalͲszabály.Aprimitív
függvény fogalma. PrimitívfüggvényͲkeresési módszerek (parciális integrálás,
helyettesítéses integrálás), racionális törtfüggvények primitív függvényeinek
keresése.
– A RiemannͲintegrál fogalma. Az integrálhatóság feltételei. Az integrál elemi
tulajdonságai.ANewtonͲLeibnizformula.Azintegrálszámításalkalmazásai.Aterület
ésatérfogatfogalma.TerületͲéstérfogatszámítás.
– Végtelensorok.Abszolútkonvergencia.KonvergenciaͲkritériumok(összehasonlítóͲ,
gyökͲ, hányadosͲ, integrálkritérium, LeibnizͲsorok). Sorok átrendezése. Riemann
tétele (bizonyítás nélkül). Hatványsorok, TaylorͲsorok, konkrét függvények
elƅállításaTaylorͲsorokösszegeként.
Geometria
– Egybevágósági és hasonlósági transzformációk síkban és térben. Invariáns
tulajdonságok. Fixelemek. Osztályozásuk. Az egybevágósági és hasonlósági
transzformációk csoportja, részcsoportjaik. Affinitások. Invariáns tulajdonságok.
Osztályozásuk. Affin transzformációk csoportja. Síkbeli affinitások, tengelyes
affinitás. Síkbeli affinitás megadása. Párhuzamos vetítés. Ábrázolás merƅleges és
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párhuzamos vetítéssel. Geometriai transzformációk analitikus leírása a síkban és
térben.
– Sokszögek területe. Az elemi területfogalom. Kör és részeinek területe. Poliéderek
térfogata. Elemi térfogatfogalom. Henger és kúp térfogata. Cavalieri elv. Gömb és
részeinek térfogata. Transzformációk hatása a területre és a térfogatra. Elemi
kerületͲésfelszínfogalomkonvexsíkidomokésmértanitestekesetén.Körkerülete,
körív hossza. Gömb és részeinek felszíne. A gömbi geometria elemei. Gömbi
trigonometria. Kör és gömb (kölcsönös helyzet, szögük). Pont körre (gömbre)
vonatkozó hatványa. Hatványvonal, hatványpont illetve hatványsík, hatványvonal,
hatványpont. Inverzió és tulajdonságai. Alkalmazása szerkesztési feladatokban.
Asztereografikusvetítés.
Sztochasztika
– Statisztikai mintavétel, statisztikai alapfogalmak – átlag, szórás, medián, kvantilis.
Elemi valószínƾségͲszámítás: A diszkrét modell. Geometriai valószínƾség.
Valószínƾségi változók, eloszlások. Statisztikai következtetés, elsƅͲ és másodfajú
hiba. Feltételes valószínƾség. A nagy számok törvénye. Egyszerƾ véletlen minta
határeloszlása.Bolyongásiproblémák.Matematikaijátékok,rejtvények.
Elemimatematika
– AzáltalánosͲésközépiskolaimatematikatananyaghozszorosankötƅdƅtémakörök
feldolgozása a magyar matematikatanítási hagyományoknak megfelelƅen
feladatokon, problémákon keresztül. Az elemi (általános és középiskolai)
megoldások mellett о ahol lehetséges – jelenjenek meg „felsƅbb matematikai”
megoldásokis,legyenlehetƅségaz„egyetemimatematika”elemialkalmazásairaés
a megoldások összehasonlítására. A válogatott témakörök feladatanyaga alapján
annak a vizsgálata, hogyan és mit lehet egyͲegy témakörbƅl továbbadni a
tanulóknak az egyes iskolatípusokban úgy, hogy abban korrekt matematikai
tartalomjelenjenmegazéletkornakmegfelelƅformában.
– Az ABACUS, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, valamint a korosztályos
magyar és külföldi matematika versenyek kitƾzött feladatainak figyelemmel
kísérése,megoldása.
Problémamegoldószeminárium
– A matematika különbözƅ területeirƅl a heurisztikus problémaͲmegoldási
stratégiáknakmegfelelƅcsoportosításban,önállófeladatmegoldások.
Azáltalánosiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
Algebraésszámelmélet
– Binomiális és polinomiális tétel. A csoportelmélet alapfogalmai, LagrangeͲtétel.
Permutációcsoportok, CayleyͲtétel. Integritástartomány, euklideszi gyƾrƾk.
Testbƅvítések. A geometriai szerkeszthetƅség alapjai. Kitekintés: egyenletek
megoldhatósága gyökjelekkel. GaussͲegészek. A két négyzetszámͲtétel. HatványͲ
maradékok, kvadratikus reciprocitás. Alapvetƅ leszámlálási eljárások.
Akombinatorikaésgráfelméletalapjai.
Analízis
– AdifferenciálͲésintegrálszámításegyestovábbialkalmazásai:aWallisͲformulaésa
StirlingͲformula. A NewtonͲféle gyökkeresƅ algoritmus. Közönséges differenciálͲ
egyenletek:szaporodásiésbomlásifolyamatok,lineárisésszeparábilisdifferenciálͲ
egyenletek.Alkalmazások.
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– A többváltozós analízis elemei. Az nͲdimenziós euklidészi tér. Konvergens pontͲ
sorozatok. A folytonosság és a függvényhatárérték fogalmának általánosítása.
Kitekintés:topológia,dimenzió,fraktálok.
– Parciálisderiváltak.SzélsƅértékͲfeladatokmegoldása.Térfogatszámítás.Görbék.Az
ívhosszéskiszámítása.
Geometria
– Kúpszeletek definíciója, geometriai tulajdonságok. Származtatásuk forgáskúp
síkmetszeteként.Kúpszeletekegyenletei.Térgörbékanalitikusmegadása.Felületek
megadása egyenlettel. Néhány felülettípus. Betekintés a projektív geometriába.
Centrális vetítés. Az euklideszi sík és tér projektív bƅvítései. PontͲ és sugárnégyes
kettƅsviszonya,Papposztétel.Perspektívitásokésprojektívitások.
– Az euklideszi geometria axiomatikus megalapozása. A párhuzamossági axióma
jelentƅsége,helyettesaxiómák.BolyaiFarkasésBolyaiJánosszerepeahiperbolikus
geometria felfedezésében. A hiperbolikus síkgeometria néhány elemi tétele.
Hiperbolikusgeometrianéhánymodellje.Azeuklideszisíkgeometriamásmodelljei.
A projektív síkok axiómái, véges síkok. Kitekintés a kombinatorikus, a diszkrét és
konvexgeometriaelemeibe.
Elemimatematika
– Összeszámlálási feladatok. SkatulyaͲelv. A gráfok alkalmazása különbözƅ típusú
feladatokban.Középértékek:számtani,mértani,harmonikus,négyzetesközépésa
közöttük fennálló egyenlƅtlenségekre vonatkozó feladatok. SzélsƅértékͲfeladatok
megoldása különbözƅ módszerekkel. Geometriai egyenlƅtlenségek, szélsƅértékͲ
feladatok.
– Elemi függvények (hatvány, gyök, exponenciális, logaritmus, trigonometrikus)
alkalmazása különbözƅ típusú feladatokban. Függvénytranszformációk és
alkalmazásaik.
– Valószínƾségi kísérletek, játékok. Klasszikus valószínƾségi mezƅ. Geometriai
valószínƾség.Matematikaijátékok,rejtvények.
Amatematikaalapjai
– A halmazelmélet alapjai: ekvivalens halmazok, a számosság fogalma.
Megszámlálható és kontinuum számosságú halmazok. Rendezett halmazok. A
matematikai logika alapjai: logikai mƾveletek, igazságtáblázatok, ítéletkalkulus.
Kvantorok. Axiómarendszerek, modellek. Kitekintés: A matematikai következtetés
logikaialapjai.Azelsƅrendƾlogika.Gödeltételei.
Informatikaialapismeretek
– Programcsomagok használata a matematikai jelenségek illusztrálására, kísérletek
végzésére,illetveazeredményekmegsejtésénekelƅsegítésére.Szövegszerkesztƅés
táblázatkezelƅszoftverekhasználata.
Amatematikatörténete
– Amatematikatörténeténekkorszakai(amatematikafejlƅdésénekcsomópontjai).A
matematika keletkezése. Az ókori Egyiptom és Babilónia matematikája. Görög
matematika az ókorban. A matematika elsƅ axiomatikus felépítése (Euklidesz:
Elemek). A kínai és az indiai matematika fejlƅdésének sajátosságai. Európai
matematika a középkorban és a reneszánsz korában. A természettudományok
fejlƅdésénekhatásaamatematikáraésviszont.Azanalitikusgeometriakialakulása,
a számítási módszerek és eszközök fejlƅdése, az analízis alapjainak kidolgozása,
apparátusának alakulása, differenciálegyenletek alkalmazásai, variációszámítás
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megjelenése, a differenciálͲgeometria kialakulása. Újabb tudományágak
megjelenése(projektívgeometria,kombinatorika,valószínƾségszámítás).
– Gaussmunkássága.AnemͲeuklideszigeometriafelfedezésénekjelentƅsége(Bolyai
J.ésN.I.Lobacsevszkij).Amatematikafƅbbágainakfejlƅdéseésdifferenciálódása
(algebrai egyenletek általános elmélete, GaloisͲelmélet, csoportelmélet, komplex
változós függvények elmélete, topológia, funkcionálanalízis). A matematika
megalapozásáravonatkozótörekvések.Amatematikafejlƅdésiirányainapjainkban.
Amagyarmatematikarövidtörténete.

5.   Az általános iskolai matematikatanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A matematikadidaktika, mint interdiszciplináris tudomány (tárgya, fƅbb kérdései,
kutatási módszerei, kapcsolata más tudományokkal). A matematikadidaktikai
kutatások fƅbb irányai, eredményei. A magyar matematikatanítás vázlatos
története,fejlƅdése,hagyományai.
– A matematika, mint tantárgy, didaktikai céljai, feladatai. A matematikatanítás
formái, módszerei, segédeszközei a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe
vételével,munkaszervezésiformák.Atanulókmotiválásánaklehetƅségei.Játékoka
matematika tanításában. A tanítást és tanulást segítƅ eszközök (manipulációs
eszközök, számítógép, internet, interaktív tábla) integrált alkalmazási lehetƅségei.
Mérésésértékelésamatematikatanításában,értékelésimódszerek.
– A Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeiͲnevelési céljai által meghatározott, a
nevelésͲoktatás tartalmi, szemléleti alapjai. A matematikatanítás tervezése és
megvalósítása: a Nemzeti alaptanterv, az erre épülƅ kerettantervek alapján, a
mƾveltségkép,atudásͲéstanulásértelmezése.
– Fogalomalkotás a matematikában, a matematikai fogalmak tanításának
alapkérdései.Amatematikaifogalmak,fogalmirendszerekkialakításátmegalapozó
tapasztalatszerzés folyamata. Feladattípusok a fogalmak tanításával kapcsolatban.
Definiálásimódokazáltalánosiskolában.
– Tételek, bizonyítások az általános iskolában. Szemléletes okoskodások, indoklások
azáltalánosiskolában.Felfedeztetƅmatematikatanítás,afelfedeztetéslehetƅségei
azáltalánosiskolában.
– AproblémaͲmegoldásiképességekfejlesztéséneklehetƅségei,aproblémamegoldás
lépései, stratégiái a felsƅ tagozaton. A matematikai problémák, feladatok
osztályozása különbözƅ szempontok szerint, problémamezƅk, problémavariációk.
Aproblémamegoldás és problémaalkotás folyamata. A szöveges feladatok fajtái,
megoldásilépései,megoldásimódjaiafelsƅtagozaton.
– Modellalkotás az általános iskolában, a hétköznapi matematika tanításának
lehetƅségei. A projektmódszer és a kooperatív technikák alkalmazásának
lehetƅségei.
– Tehetséggondozás. A szakkörök, tagozatok és a versenyek szerepe a matematika
tanításában. A gyengébb képességƾ és motivációjú tanulók felzárkóztatásának
módszerei,lehetƅségei.
– A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei. A természetes szám fogalma,
mérés.Számkörbƅvítésatermészetesszámoktólindulva;apermanenciaͲelv.Ahelyi
érték fogalmának elmélyítésea számrendszerek segítségével. Mƾveletek, mƾveleti
tulajdonságok. Absztrakt mƾveletfogalom az általános iskolában. Oszthatóság az
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általánosiskolában.Számolásosztásimaradékokkal.Törtekértelmezése,mƾveletek
a racionális számkörben. Törtek különbözƅ alakjai: tizedes törtek, közönséges
törtek. A tizedes törtek, mint végtelen sorok. Arányosság, törtrészͲszámítás,
százalékszámítás.Algebraikifejezések,betƾkhasználata,azonosságok.
– Relációk, függvények. Függvények megadása, ábrázolása, jellemzése. Speciális
függvényektanítása.Függvénytranszformációk.Egyenletek,egyenlƅtlenség,nyitott
mondatok. A geometriai gondolkodás szintjei, a geometria alapvetƅ fogalmainak
kialakítása. Az általános iskolai geometria felépítése. Geometriai transzformációk.
Háromszögek, négyszögek, sokszögek. A sokszögek osztályozása tulajdonságaik
alapján. Szerkesztések az általános iskolában. KerületͲ és területszámítás. Speciális
testek,különbözƅnézetek,hálók,felszín,térfogat,tulajdonságok.
– Akombinatorikaésagráfokazáltalánosiskolában.Stratégiásjátékok.Valószínƾségi
kísérletekésstatisztikaazáltalánosiskolában.Halmazok.Logikaafelsƅtagozaton.
Állításoktagadása,megfordítása.Szükségesfeltétel,elégségesfeltétel.


2.Matematikatanár(középiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaimatematikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofMathematics
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
matematika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi, illetve pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak
amatematikatanításiͲtanulásifolyamatánaktervezésére,szervezésére,irányítására,a
tanulók matematikai mƾveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,ismeret,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Amatematikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a matematika milyen szerepet játszik a tanulók személyiségͲ
fejlƅdésében.Ismeria matematikábanmegjelenƅfogalmakkialakulásánakéletkori
sajátosságait. Ismeri a matematika tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat.
Fejlett fogalmi gondolkodással és absztrakciós képességgel rendelkezik, amely
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képessé teszi ƅt az oktatás során a matematikai fogalmak precíz kialakítására
(atanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva).
– Tanítványaitracionálisgondolkodásra,érvelésreneveli.
– Képes a matematika speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségek kezelésére. Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik
fejlesztésére megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és elƅzetes
ismereteinekmegfelelƅenválasszameg.
– Rendelkezik a matematika iránti megfelelƅ attitƾd kialakítani tudásának
képességével,beleértveatanulókönállógondolkodásánakkifejlesztését.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajtos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására.
– Ezen belül rendelkezik a tanulók speciális matematikai képességei korai
felismerésének képességével, amelynek kihasználásával a tehetséges tanulókat
ösztönzi a megoldandó problémák megértése és megoldása területén eredeti
ötletek felvetésére; járatos a tehetséggondozáshoz szükséges ismeretekben,
módszerekben és technikákban; továbbá a matematika tanulásához gyenge
képességekkelrendelkezƅtanulókkalvalófoglalkozásmódszertanieszköztárában.
– Tudatos értékközvetítés vállalása. A tanulók önálló véleményalkotásának
ösztönzése,kritikusgondolkodásmódkialakítása.Érzékenyatanulókproblémáira.
– Rendelkezikazegészéletenáttartótanulásképességével,valamintezenképesség
és a megfelelƅ attitƾd tanulókban történƅ megalapozásának, kialakításának
képességével.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészültség matematikai tanulmányi versenyek, táborok tervezésére,
szervezésére, kivitelezésére. Felkészültség a matematika kiegészítƅ ismeretei
közvetítƅmatematikaszakkörésönképzƅkör,szaktanteremmƾködtetésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– EredetimatematikailátásͲésgondolkodásmóddalrendelkezik,amelyamegszerzett
tudás alkalmazásában és az oktatásban való hasznosíthatóságában, valamint a
speciális matematikai problémamegoldó technikák felhasználhatóságában is
jelentkezik. Képes az oktatás során ezen problémamegoldó technikák átadására
(atanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva).
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy szaktárgyának
új eredményeit megismerhesse, értelmezhesse. Ismeri a matematika alapvetƅ
kutatási módszertanát. Képes – elsƅsorban a természettudományokon belül – a
különbözƅ szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések
felismerésére, integrációjára. Ismeri a matematika társadalomban betöltött
szerepét, a matematika tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és
gondolkodásfejlƅdésébenjátszottszerepét.
– Ismeri a szaktárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb
tanításiéstanulásistratégiáit.
– Képesamatematikatémakörébenszakszerƾenkifejeznimagátmindszóban,mind
írásban. Képes a matematika tudományterületén a fogalmak, elméletek és tények
közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a matematikában
elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek közvetítésére
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atanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan
szemléli,azzalkapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezett a tanulók matematikai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt.
Megtudjaítélniamatematikánakaköznevelésbenbetöltöttszerepét.Tisztábanvan
azzal, hogy a matematika által közvetített tudás, kialakított kompetenciák más
mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a matematika tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait.
Képes a meghatározni a szaktárgyában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelƅ
logikai struktúrába rendezni. Képes a matematika tanulásaͲtanítása során
felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási
források kritikus elemezésére és a konkrét célokhoz illeszkedƅ kiválasztására
(különöstekintettelazinfoͲkommunikációstechnológiára).
– Kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítése, önálló éves tematikus
(tanmeneti) tervezés, óravázlat készítése, valamint az oktatástechnikai eszközök
használata.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a matematika megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására, alkalmazására. Képes a matematika ismeretanyagának megfelelƅ
csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására. Képes a matematika speciális összefüggéseivel, fogalmaival
kapcsolatosmegértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült az infoͲkommunikációs eszközöknek a tanításiͲtanulási folyamat során
történƅ, a tanulók életkori sajátosságainak és a tananyag tartalmának megfelelƅ
alkalmazására.
– Felkészültségatényekésértékelésekközöttikülönbségek,azösszefüggésekönálló
felismertetésére.
– Felkészültség a matematika tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására,segítésére,atehetséggondozásra,valamintösztönzésazinformatikai
ismereteknekamatematikatanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– A tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb eredményeinek, eszközeinek
ismerete, alkalmazása. Tájékozottság a különbözƅ feladatbankokról és feladatͲ
gyƾjteményekrƅl, képesség ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Tantárgyi
követelményekkidolgozásáravalóképesség.Képességatanulókszemélyreszabott,
differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
– Járatos a matematika tanításában szokásos, a tanított korosztály életkori
sajátosságainak megfelelƅ mérési és értékelési módszerekben és technikákban,
azokalkalmazásában.
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Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködés a szaktárgyával rokon tárgyak tanáraival. Képesség arra, hogy a
rokon tárgyakban is megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezését
egyeztesse.
– Kész együttmƾködni a matematika oktatása területén mƾködƅ helyi
fƅvárosi/városi/területi, megyei és országos szakmai fórumokkal; alkotó
munkaközösségekkel,szakdidaktikaimƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezett a matematika, annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári
munkára,afolyamatosönmƾvelésre.Részvételaszaktantárgyfejlesztési,innovációs
tevékenységében. Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést.
Tisztábanvanmatematikaetikaikérdéseivel.
4.2.2.Amatematikatanárszakonaszakterületiismeretek:
Amatematikatanárszakon
algebraésszámelméletismeretkörbƅlösszesenlegalább18kreditet;
analízisismeretkörbƅlösszesenlegalább28kreditet;
geometriaismeretkörbƅlösszesenlegalább18kreditet:
elemimatematikaismeretkörbƅlösszesenlegalább12kreditet;
sztochasztikaismeretkörbƅlösszesenlegalább12kreditet
kellösszegyƾjteni.
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek8–12kredit
Algebraésszámelmélet
– Mƾveletek, mƾveletek tulajdonságai, alapvetƅ algebrai struktúrák, példák,
alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének)
négyzete,köbe.AznͲedikhatványokkülönbségénekszorzattáalakítása.Aracionális
kitevƅjƾ hatvány fogalma, a hatványozás azonosságai (bizonyításaikkal együtt).
Egész számok oszthatósága, prímszám, összetett szám, prímtényezƅs alak,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Polinomok és racionális
törtfüggvények, parciális törtekre bontás. Polinomok osztása. Többszörös gyökök,
gyöktényezƅs alak. Másodfokú egyenlet gyöktényezƅs alakja. Egyenletek
megoldásai. Speciális harmadͲ és negyedfokú egyenletek. Abszolútértékes
egyenletek.Gyökösegyenletek.KétͲésháromismeretlenesegyenletrendszerek.
Analízis
– Logikai alapfogalmak. Bizonyítási módszerek. Nevezetes egyenlƅtlenségek.
Halmazok.Függvényekésábrázolásuk,grafikonok.Sorozatok.Tizedestörtek.
Geometria
– Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal, sokszög. Az
irányítás szemléletes fogalma. Egybevágósági transzformációk síkban és térben.
Egybevágóalakzatok.Szögmérése.Térelemekszöge,távolságuk.Merƅlegesvetítés.
Párhuzamos szelƅk tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági transzformációk
síkban és térben. Hasonló alakzatok. Elemi tételek háromszögre és sokszögre.
Konvexhalmazok,konvexburok.Poliéderekszemléletesfogalma,konvexpoliéder.
EulerͲtételkonvexpoliéderekre.Szabályossokszögek,szabályoskonvexpoliéderek.
Euklidesziszerkesztés.Nevezetesszerkesztések.
– Geometriai vektorfogalom, bázis, koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes
szorzás, geometriai jelentésük. Egyenesek és síkok egyenletei. TávolságͲ és
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szögfeladatok analitikus megoldása. Kör és gömb egyenlete. Súlyozott
pontrendszerek,osztóviszonyésalkalmazásaiktételekbizonyításában.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretei:57–67kredit
Algebraésszámelmélet
– Természetes számok, egész számok, racionális számok. Rendezés. Valós számok.
Komplex számok, egységgyökök. Alkalmazások geometriai feladatok megoldására.
Polinomok gyökei. HarmadͲ és negyedfokú egyenlet. Az algebra alaptétele.
Egyértelmƾ irreducibilis faktorizáció a test feletti polinomgyƾrƾkben. Irreducibilis
polinomok a racionális, valós és komplex együtthatós polinomok gyƾrƾjében. Test
felettiracionálisfüggvénytest.Többhatározatlanúpolinomokgyƾrƾje,szimmetrikus
polinomok.Vektortér,bázis,dimenzió,alterek.Faktortér,direktösszeg.
– Lineáris leképezések, transzformációk, mátrixuk. Képtér, magtér. Determináns,
kifejtési tétel. A mátrixok algebrája, invertálhatóság, rang. Lineáris
egyenletrendszerek,megoldhatóság,GaussͲelimináció,CramerͲszabály.
– Sajátérték,sajátvektor,karakterisztikuspolinom.
– A számelmélet alaptétele. Az oszthatóság és tulajdonságai az egész számok
gyƾrƾjében és test feletti polinomgyƾrƾkben. Lineáris kongruenciák, kongruenciaͲ
rendszerekéslineárisdiofantikusegyenletek.Pitagorasziszámhármasok.
– EulerͲFermat tétel. Klasszikus kongruenciatételek. Számelméleti függvények. Elemi
prímszámelmélet.Prímekszáma,prímekreciprokainakösszege.Tökéletesszámok,
MersenneͲ és FermatͲféle prímek. Irracionális és racionális számok kapcsolata
(approximáció), algebrai és transzcendens számok. Diofantoszi egyenletek.
Nevezetesszámelméletiproblémák.
Analízis
– Valós számok: axiomatikus és konstruktív megalapozás. Korlátos számhalmazok,
alsó és felsƅ határ. Hatványozás. Számsorozatok határértéke. Konvergens és
divergens sorozatok. Végtelenhez tartó sorozatok. Határérték és mƾveletek.
Határértékésegyenlƅtlenségek.Monotonsorozatok.ABolzanoͲWeierstassͲtételés
aCauchyͲkritérium.Megszámlálhatóhalmazok.
– Valós függvények globális tulajdonságai. Monotonitás, konvexitás. Függvények
folytonosságaéshatárértéke.Átvitelielvek.Folytonosság,határértékésmƾveletek.
Folytonosság, határérték és egyenlƅtlenségek. Korlátos zárt intervallumban
folytonos függvények. Monotonitás és határérték. Monotonitás és folytonosság.
Konvexitás és folytonosság. Néhány fontos függvényosztály (polinomͲfüggvények,
racionális törtfüggvények, exponenciális függvények, hatványfüggvények,
logaritmusfüggvények,trigonometrikusfüggvényekésezekinverzei,ahiperbolikus
függvényekésinverzeik).
– A differenciálhányados fogalma. Differenciálási szabályok és az elemi függvények
deriváltjai. Magasabb rendƾ differenciálhányadosok. A lokális tulajdonságok és a
derivált kapcsolata. Középértéktételek. A differenciálható függvények vizsgálata.
SzélsƅértékͲfeladatokmegoldása.ATaylorͲformula.AL'HospitalͲszabály.Aprimitív
függvény fogalma. PrimitívfüggvényͲkeresési módszerek (parciális integrálás,
helyettesítéses integrálás), racionális törtfüggvények primitív függvényeinek
keresése.
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– A RiemannͲintegrál fogalma. Az integrálhatóság feltételei. Az integrál elemi
tulajdonságai.ANewtonͲLeibnizformula.Azintegrálszámításalkalmazásai.Aterület
ésatérfogatfogalma.TerületͲéstérfogatszámítás.
– Végtelensorok.Abszolútkonvergencia.KonvergenciaͲkritériumok(összehasonlítóͲ,
gyökͲ, hányadosͲ, integrálkritérium, LeibnizͲsorok). Sorok átrendezése. Riemann
tétele (bizonyítás nélkül). Hatványsorok, TaylorͲsorok, konkrét függvények
elƅállításaTaylorͲsorokösszegeként.
Geometria
– Egybevágósági és hasonlósági transzformációk síkban és térben. Invariáns
tulajdonságok. Fixelemek. Osztályozásuk. Az egybevágósági és hasonlósági
transzformációk csoportja, részcsoportjaik. Affinitások. Invariáns tulajdonságok.
Osztályozásuk. Affin transzformációk csoportja. Síkbeli affinitások, tengelyes
affinitás. Síkbeli affinitás megadása. Párhuzamos vetítés. Ábrázolás merƅleges és
párhuzamos vetítéssel. Geometriai transzformációk analitikus leírása a síkban és
térben.
– Sokszögek területe. Az elemi területfogalom. Kör és részeinek területe. Poliéderek
térfogata. Elemi térfogatfogalom. Henger és kúp térfogata. Cavalieri elv. Gömb és
részeinek térfogata. Transzformációk hatása a területre és a térfogatra. Elemi
kerületͲésfelszínfogalomkonvexsíkidomokésmértanitestekesetén.Körkerülete,
körív hossza. Gömb és részeinek felszíne. A gömbi geometria elemei. Gömbi
trigonometria. Kör és gömb (kölcsönös helyzet, szögük). Pont körre (gömbre)
vonatkozó hatványa. Hatványvonal, hatványpont illetve hatványsík, hatványvonal,
hatványpont. Inverzió és tulajdonságai. Alkalmazása szerkesztési feladatokban. A
sztereografikusvetítés.
Sztochasztika
– Statisztikai mintavétel, statisztikai alapfogalmak – átlag, szórás, medián, kvantilis.
Elemi valószínƾségͲszámítás: A diszkrét modell. Geometriai valószínƾség.
Valószínƾségi változók, eloszlások. Statisztikai következtetés, elsƅͲ és másodfajú
hiba. Feltételes valószínƾség. A nagy számok törvénye. Egyszerƾ véletlen minta
határeloszlása.Bolyongásiproblémák.Matematikaijátékok,rejtvények.
Elemimatematika
– Az általános és középiskolai matematika tananyaghoz szorosan kötƅdƅ témakörök
feldolgozása a magyar matematikatanítási hagyományoknak megfelelƅen
feladatokon, problémákon keresztül. Az elemi (általános és középiskolai)
megoldások mellett о ahol lehetséges – jelenjenek meg „felsƅbb matematikai”
megoldásokis,legyenlehetƅségaz„egyetemimatematika”elemialkalmazásairaés
a megoldások összehasonlítására. A válogatott témakörök feladatanyaga alapján
annak a vizsgálata, hogyan és mit lehet egyͲegy témakörbƅl továbbadni a
tanulóknak az egyes iskolatípusokban úgy, hogy abban korrekt matematikai
tartalomjelenjenmegazéletkornakmegfelelƅformában.
– Az ABACUS, a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, valamint a korosztályos
magyar és külföldi matematika versenyek kitƾzött feladatainak figyelemmel
kísérése,megoldása.
Problémamegoldószeminárium:
– A matematika különbözƅ területeirƅl a heurisztikus problémamegoldási
stratégiáknakmegfelelƅcsoportosításban,önállófeladatmegoldások.
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Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
Algebraésszámelmélet
– Algebrai struktúrák, faktorstruktúrák, homomorfizmusok. A csoportelmélet alapͲ
fogalmai, LagrangeͲtétel. Permutációcsoportok, CayleyͲtétel. Csoportok hatása
halmazokon. Csoportkonstrukciók, a véges AbelͲcsoportok alaptétele.
Gyƾrƾelméleti alapfogalmak. Kommutatív gyƾrƾk ideáljai és oszthatósági kérdései.
IntegritásͲtartomány hányadosteste. Egyértelmƾ prímfaktorizáció integritásͲ
tartományokban.Fƅideálgyƾrƾk,euklideszigyƾrƾk.
– GaussͲegészek. A két négyzetszámͲtétel. Hatványmaradékok, kvadratikus
reciprocitás. Testbƅvítések. A geometriai szerkeszthetƅség alapjai. Kitekintés:
egyenletekmegoldhatóságagyökjelekkel.
Analízis
– AdifferenciálͲésintegrálszámításegyestovábbialkalmazásai:aWallisͲformulaésa
StirlingͲformula.ANewtonͲfélegyökkeresƅalgoritmus.
– Az improprius integrál fogalma. Konkrét improprius integrálok kiszámítása. Az
improprius értelemben vett integrálhatóság feltételei. Közönséges
differenciálegyenletek: szaporodási és bomlási folyamatok, lineáris és szeparábilis
differenciálegyenletek. A másodrendƾ állandó együtthatós differenciálegyenlet.
Alkalmazások.
– Többváltozós analízis. Az nͲdimenziós euklidészi tér. Gömbök, nyílt, illetve zárt
halmazok, konvergens pontsorozatok, CauchyͲsorozatok. A metrikus tér fogalma,
teljes terek. Többváltozós függvények folytonossága és határértéke. Kompakt
halmazok az nͲdimenziós euklidészi térben. Kompakt halmazokon értelmezett
folytonosfüggvényektulajdonságai.Kitekintés:topológia,dimenzió,fraktálok.
– Parciális deriváltak, iránymenti deriváltak. Többváltozós függvények
differenciálszámítása.Gradiens,JacobiͲmátrix.Kétszerdifferenciálhatófüggvények,
elsƅ és második differenciál, Young tétele (bizonyítás nélkül). SzélsƅértékͲ
feladatokkalkapcsolatosszükséges,illetveelégségesfeltételek.
– A többváltozós integrálszámítás elemei. nͲdimenziós téglák, téglán értelmezett
korlátos függvény integrálhatósága, az egyváltozós integrálszámítás tételeinek
általánosítása.Atöbbszörösintegrálkiszámítása.AJordanͲféletérfogat,atérfogati
integráláltalánosdefiníciója,integrálásnormáltartományon.TérfogatͲszámítás.
– Görbék és ívhosszuk. A vonalintegrál. A munka és az erƅtér fogalma a
mechanikában; skaláris szorzat az nͲdimenziós euklideszi térben, a vonalintegrál
definíciója és kiszámítása. Konzervatív erƅtér, potenciál, a primitív függvény
fogalma; a vonalintegrálokra vonatkozó NewtonͲLeibnizͲformula. A primitív
függvénylétezésénekszükségeséselégséges,illetveelégségesfeltételei.
– Komplex változós komplex értékƾ függvény komplex értelemben vett
differenciálhatósága. Kitekintés: reguláris függvények, komplex hatványsorok. Az
elemifüggvényekkiterjesztéseakomplexszámsíkra.Azalgebraalaptétele.
Geometria
– Kúpszeletek definíciója, geometriai tulajdonságok. Származtatásuk forgáskúp
síkmetszeteként (Dandelin gömbök). Kúpszeletek egyenletei. Másodrendƾ görbék
az euklideszi síkon. Osztályozásuk. Az euklideszi sík és tér projektív bƅvítései.
Centrálisvetítés.Aprojektívgeometriaanalitikusmodellje.Homogénkoordináták.
Dualitás. Desargues és Papposz tétele. PontͲ és sugárnégyes kettƅsviszonya,
Papposztétel.HarmonikuspontͲéssugárnégyes.Teljesnégyszög,teljesnégyoldal.
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Perspektívitások és projektívitások. Kollineációk. Alaptétel. Centrális axiális
kollineációkésalkalmazásaik.Másodrendƾésmásodosztályúgörbék.Pólus,poláris.
PascalͲ, BrianchonͲ és SteinerͲtétel. Másodrendƾ görbék projektív és affin
osztályozása.
– Görbék paraméteres elƅállítása. Érintƅ, ívhossz, természetes paraméterezés.
Görbület,simulósík,fƅnormális,simulókör.Kísérƅtriéder.Frenetképletek.
– Felületek megadása egyenlettel. Néhány felülettípus. Felületek paraméteres
megadása. GaussͲféle elsƅ fƅmennyiségek, mérés felületen. Érintƅsík, felületi
normális. Másodrendƾ fƅmennyiségek. Felületi görbék görbülete. Fƅgörbületek,
fƅirányok.MinkowskiͲésGaussͲgörbület.Geodetikusok.
– Az euklideszi geometria axiomatikus megalapozása. Abszolút geometria.
Apárhuzamossági axióma jelentƅsége, helyettes axiómák. Bolyai Farkas és Bolyai
Jánosszerepeahiperbolikusgeometriafelfedezésében.Ahiperbolikussíkgeometria
néhány elemi tétele. Hiperbolikus geometria modelleken. Egybevágósági
transzformációk modelleken. Transzformációcsoportok, Erlangeni program. Az
euklideszi síkgeometria más modelljei. A projektív síkok axiómái, véges síkok.
Kitekintésakombinatorikus,adiszkrétéskonvexgeometriaelemeibe.
Elemimatematika
– Polinomokkal kapcsolatos feladatok. Speciális magasabb fokú egyenletek
megoldása, reciprok egyenletek. Egyenlƅtlenségek. Egyenlƅtlenség rendszerek,
lineáris programozás (grafikus módszer). Egyszerƾ függvényegyenletek megoldása,
függvényͲegyenletsegítségévelmegoldhatófeladatok.
– Összeszámlálási feladatok. SkatulyaͲelv. Feladatok a binomiális tételre és a PascalͲ
háromszögre.Agráfokalkalmazásakülönbözƅtípusúfeladatokban.
– Középértékek: számtani, mértani, harmonikus és hatványközepek, és a közöttük
fennálló egyenlƅtlenségekre vonatkozó feladatok. CauchyͲegyenlƅtlenség és
alkalmazásai. JensenͲegyenlƅtlenség és alkalmazásai. SzélsƅértékͲfeladatok
megoldása különbözƅ módszerekkel. Geometriai egyenlƅtlenségek, szélsƅértékͲ
feladatok.SzélsƅértékͲfeladatokmegoldásavektorokkal.
– Elemi függvények (hatvány, gyök, exponenciális, logaritmus, trigonometrikus) és
alkalmazásuk különbözƅ típusú feladatokban. Függvénytranszformációk és
alkalmazásaik. Egyváltozós függvények differenciálhányadosának és RiemannͲ
integráljanakalkalmazásakülönbözƅfeladatokban.
– Valószínƾségi kísérletek, játékok. Klasszikus valószínƾségi mezƅ. Geometriai
valószínƾség. Diszkrét valószínƾségi változók, eloszlások. Feltételes valószínƾség.
Anagyszámoktörvénye.Bolyongásiproblémák.Amatematikaistatisztikaalapvetƅ
fogalmai, eljárásai és alkalmazásuk gyakorlati problémákra. Matematikai játékok,
rejtvények.
Sztochasztika
– ValószínƾségͲszámítás alkalmazásai: Sztochasztikus modellek és statisztikai
vizsgálatok. Véletlen bolyongás (arkusz szinusz törvény, nagy eltérések, iterált
logaritmustétel,tönkremenésiproblémák).Pontfolyamatok(PoissonͲfolyamat).
– Elágazófolyamatok(Galton–WatsonͲfolyamat,folytonosidejƾMarkovͲféleelágazó
folyamat). Sorbanállási modellek (stacionárius születésiͲkihalási, sorbanállási
rendszerek).Afogalomalkotásfolyamata.
– További fejezetek a valószínƾségͲszámításból és a matematikai statisztikából:
Nevezetesabszolútfolytonoseloszlások,rendezettminták.Véletlenbolyongás.
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– Generátorfüggvény. Minta, nevezetes statisztikák. Becslések és tulajdonságaik.
Ahipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes statisztikai eljárások. Iskolai kísérletek
tervezéseéskiértékelése.
– Információelmélet és sztochasztikus folyamatok: MarkovͲláncok. Felújítási
folyamatok. PoissonͲfolyamat. Elágazó folyamatok. Entrópia, divergencia.
Redundanciaésnyelvészet.Egyértelmƾendekódolhatókódok.Hibajavítás.
Amatematikaalapjai
– A halmazelmélet alapjai: ekvivalens halmazok, a számosság fogalma.
Megszámlálható és kontinuum számosságú halmazok. Rendezett halmazok.
Jólrendezés.Rendszámok,transzfinitrekurzió.Amatematikailogikaalapjai:logikai
mƾveletek, igazságtáblázatok, itéletkalkulus. Kvantorok. Axiómarendszerek,
modellek. Kitekintés: A matematikai következtetés logikai alapjai. Az elsƅrendƾ
logika.Gödeltételei.
Kombinatorikaésgráfelmélet
– Binomiális és polinomiális tétel. Alapvetƅ leszámlálási eljárások. Szitaformula.
Generátorfüggvények módszere. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak.
Speciális gráfok, tulajdonságaik. Gráfok színezése, az ötszíntétel. Páros gráfok és
függetlenélrendszerek,párosításialgoritmusok,Kƅnigtétele.EulerͲvonal,HamiltonͲ
kör.Síkbarajzolhatógráfokjellemzése.Fák.Lineárisalgebraésgráfok.Algoritmikus
ésbonyolultságikérdésekakombinatorikábanésgráfelméletben.
Informatikaialapismeretek
– Programcsomagok használata a matematikai jelenségek illusztrálására, kísérletek
végzésére,illetveazeredményekmegsejtésénekelƅsegítésére.Szövegszerkesztƅés
táblázatkezelƅszoftverekhasználata.
Amatematikatörténete
– A matematika történetének korszakai (a matematika fejlƅdésének csomópontjai).
Amatematika keletkezése. Az ókori Egyiptom és Babilónia matematikája. Görög
matematika az ókorban. A matematika elsƅ axiomatikus felépítése (Euklidesz:
Elemek). A kínai és az indiai matematika fejlƅdésének sajátosságai. Európai
matematika a középkorban és a reneszánsz korában. A természettudományok
fejlƅdésénekhatásaamatematikáraésviszont.Azanalitikusgeometriakialakulása,
a számítási módszerek és eszközök fejlƅdése, az analízis alapjainak kidolgozása,
apparátusának alakulása, differenciálegyenletek alkalmazásai, variációszámítás
megjelenése, a differenciálͲgeometria kialakulása. Újabb tudományágak
megjelenése(projektívgeometria,kombinatorika,valószínƾségszámítás).
– Gaussmunkássága.AnemͲeuklideszigeometriafelfedezésénekjelentƅsége(Bolyai
J.ésN.I.Lobacsevszkij).Amatematikafƅbbágainakfejlƅdéseésdifferenciálódása
(algebrai egyenletek általános elmélete, GaloisͲelmélet, csoportelmélet, komplex
változós függvények elmélete, topológia, funkcionálanalízis). A matematika
megalapozásáravonatkozótörekvések.Amatematikafejlƅdésiirányainapjainkban.
Amagyarmatematikarövidtörténete.


5.

A középiskolai matematikatanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A matematikadidaktika, mint interdiszciplináris tudomány (tárgya, fƅbb kérdései,
kutatási módszerei, kapcsolata más tudományokkal). A matematikadidaktikai
kutatások fƅbb irányai, eredményei. A magyar matematikatanítás vázlatos
története,fejlƅdése,hagyományai.
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– A matematika, mint tantárgy, didaktikai céljai, feladatai. A matematikatanítás
formái, módszerei, segédeszközei a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe
vételével,munkaszervezésiformák.Atanulókmotiválásánaklehetƅségei.Atanítást
éstanulástsegítƅeszközök(manipulációseszközök,számítógép,internet,interaktív
tábla) integrált alkalmazási lehetƅségei. Mérés és értékelés a matematika
tanításában,értékelésimódszerek.
– A Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei, nevelési céljai által meghatározott, a
nevelésͲoktatás tartalmi, szemléleti alapjai. A matematikatanítás tervezése és
megvalósítása: a Nemzeti alaptanterv, az erre épülƅ kerettantervek alapján, a
mƾveltségkép,atudásͲéstanulásértelmezése.
– Fogalomalkotás a matematikában, a matematikai fogalmak tanításának
alapkérdései.Amatematikaifogalmak,fogalmirendszerekkialakításátmegalapozó
tapasztalatszerzés folyamata. Feladattípusok a fogalmak tanításával kapcsolatban.
Definiálásimódok.
– Tételek, bizonyítások tanításának alapkérdései, szemléletes okoskodások,
indoklások, bizonyítási stratégiák és technikák a középiskolában. Az irányított
felfedeztetéslehetƅségeiatételekésbizonyításoktanításában.Abizonyításiigény
felkeltésének módszerei. Tételek megsejtését elƅsegítƅ eljárások. Az algoritmikus
gondolkodásfejlesztéséneklehetƅségei.
– A problémamegoldási képességek fejlesztésének lehetƅségei, problémamegoldási
stratégiák,heurisztikák,aproblémamegoldásfolyamata.Amatematikaiproblémák,
feladatok osztályozása különbözƅ szempontok szerint, problémamezƅk,
problémavariációk.Aproblémaalkotásfolyamata.
– Modellalkotás a matematika tanításában, az alkalmazásorientált oktatás
lehetƅségei.Aprojektmódszeralkalmazásánaklehetƅségei.
– Tehetséggondozás. A szakkörök, speciális tagozatok és a versenyek szerepe a
matematika tanításában. A gyengébb képességƾ és motivációjú tanulók
felzárkóztatásánakmódszerei.Felkészítésazérettségivizsgára.
– A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei; mƾveletek. Számkörbƅvítés a
természetes számoktól a komplex számokig; a permanenciaͲelv. A számelmélet
elemeinektanítása.Betƾabsztrakció,azalgebraikifejezésektanítása.
– A függvény fogalmának kialakítása, fejlesztésének szintjei. Az elemi függvények
tanítása. Az analízis elemeinek tanítása. Az egyenlet, egyenlƅtlenség,
egyenletrendszermintmatematikaieszközamatematikaimodellben.
– A geometriai gondolkodás szintjei, a geometria alapvetƅ fogalmainak kialakítása.
Ageometriai transzformációk tanítása, a transzformációs szemlélet kialakítása,
fejlesztése. Vektorok a szintetikus geometriában, a trigonometriában és a
koordinátageometriában. Trigonometriai eszközök tanítása. Koordinátageometria
mint az euklideszi geometria analitikus modellje. A térgeometria tanítása, a
térszemléletfejlesztéséneklehetƅségei.
– A kombinatorika és a gráfelmélet elemeinek tanítása. A valószínƾségszámítás és a
statisztikaelemeinektanítása.Amatematikailogikaelemeinektanítása.
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IV.Emberéstársadalommƾveltségiterület


1.Történelemtanárésállampolgáriismeretektanára(általánosiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyar nyelvƾ megjelölése: okleveles általános iskolai történelemtanár és
állampolgáriismeretektanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofHistoryandCivics
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai
feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett
képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲ
pszichológiaiismereteiket,alkalmasakatörténelemésállampolgáriismeretektanításiͲ
tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére és irányítására, a tanulók történelmi
és állampolgári mƾveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.atörténelemtanárésállampolgáriismeretektanáránakszakterületitudása,készségei,
képességei
a) amegszerezhetƅtudás,képesség
– ismeri a történeti ismeretszerzés és feldolgozás sajátosságait: források és
feldolgozások megkülönböztetését, tájékozódni tud a közgyƾjteményekben, a
segédͲ és kézikönyvekben, a digitális adatbázisokban és egyéb
információforrásokban;
– képes a történelmi tárgyú ismeretterjesztés, a tudományos publikáció és a
tudománytalanközlésekmegkülönböztetésére;
– felkészültatörténelemdiszciplínaterületénazönállóismeretszerzésre,atörténeti
szakirodalom kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási
eredményeknyomonkövetéséreésfelhasználására;
– képes történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására,
interpretációjára, a történelem térͲ és idƅdimenzióiban való eligazodásra,
történelmifogalmakszakszerƾhasználatára,atörténelmifogalmaktérbeliésidƅbeli
változásainakértelmezésére;
– meg tudja fogalmazni a történelmi folyamatok, események, személyek, jelenségek
értékelésiszempontjait;
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– képestörténelmigondolkodásra,asajáttörténelminarratívakialakítására,valamint
reflexív, tudatos formálására; a történelmi folyamatok, események, személyek,
jelenségektöbbszempontbóltörténƅértelmezésére,azeltérƅnézƅpontbólfakadó
értelmezésésértékeléskülönbségeinekfelismerésére;
– képes adott szempontból a lényeges, illetve lényegtelen jelenségek
megkülönböztetésére, az oksági viszonyok, az okok és következmények
rendszerébenvalóeligazodásra,adöntésilehetƅségek,azindítékok,azegyénésa
csoporttörténelemformálószerepénekfelismerésére;
– eligazodik a média által közvetített aktuális politikai és gazdasági információk
világában;
b) aképzéssoránkialakítandóattitƾdök:
– magyaréseurópaiidentitás,amagyarésazeurópaikultúraértékeinekelismerése;
– anemzetiségi,kulturálisésvallásikülönbségektiszteletbentartása,asajáttóleltérƅ
nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeinek
elismerése;
– a demokrácia értékeinek elfogadása, az aktív állampolgárság jelentƅségének
felismerése,elfogadása,aszemélyiségiésazemberijogoktisztelete;
– elkötelezettségafejlƅdésfenntarthatóformáimellett.
4.2.2.Atörténelemtanárésállampolgáriismeretektanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:70–80kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:8–12kredit:
A történelmi megismerés sajátosságai, a történelem tárgya, forrásai, rokonͲ, és
segédtudományai, a kutatás módszerei, hagyományos és informatikai segédeszközei
(közgyƾjteményi, informatikai tájékozódás), historiográfia, történeti földrajz, politikai
földrajz,atörténelemtanítástörténete.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:62–68kredit:
– A különbözƅ történetírói iskolák történelemszemlélete, jellemzƅ forráskezelési és
elemzésimódszerei.
– Az egyes korszakok és történelmi részdiszciplínák jellemzƅ forrásbázisa,
forrástípusai,ezekkritikaikezelésének,értelmezésének,elemzésénekmódszerei,az
egyeskorszakokhoz,forrástípusokhozkapcsolódósegédtudományiismeretek.
– Történelmiszakkifejezések,fogalmak,illetveezektérbeliésidƅbeliváltozásai.
– Áttekintƅ,detudományosanalapozottismeretekamagyar,valamintazegyetemes
történelem egyes korszakairól (ókor, középkor, koraújkor, újkor, modern kor),
illetve ezek egyes tematikus részterületeirƅl (politikaͲ, gazdaságͲ, társadalomͲ és
mƾvelƅdéstörténet).
– A KárpátͲmedence népeinek története, a multietnikus, multikulturális közösség
alakulásaatérségben,azƅskortólnapjainkig.
– A társadalmi együttélés formái a múltban és a jelenben, a családtól a nemzeti,
továbbáanemzetekfelettiközösségekig.
– Állampolgári,pénzügyiésgazdaságialapismeretek.
b) Azáltalánosiskolaitörténelemtanárésállampolgáriismeretektanáraszakonazönálló
képzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
– Az egyes történelmi korszakok politikaͲ, gazdaságͲ, társadalomͲ és kultúrtörténete
ismereténekelmélyítéseatörzsképzésbentanultakraalapozva.
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– ANemzetialaptantervenalapulókerettantervekszerintitörténelemésállampolgári
ismeretektantárgyakszerkezetének,tartalmának,atantárgyakoktatási,fejlesztési
céljainakismerete,alkalmazásilehetƅségekamegfelelƅkorosztályban.
– Az egyes témákhoz felhasználható taneszközök megismerése, az egyes témák
didaktizálásilehetƅségeinekfeltárása,aszakképzésiésaszakmódszertaniismeretek
integrálása.

5. Az általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanárának sajátos
szakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A történelem tanításának elmélete és módszertana: a történeti megismerés
sajátosságai, a történettudomány ismeretelméleti alapjai, logikája, terminológiája,
illetve kapcsolata a történelemtanítással, valamint az ember és társadalom
mƾveltségterülettanításával;
– A történelem tantárgy integrációja más tantárgyakkal, a különbözƅ tudásterületek
közöttiösszefüggések,kapcsolódások,egymásrahatásokismerete.
– A történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom mƾveltségterület
tanításának céljai, feladatai, a társadalomban betöltött szerepe a múltban és a
jelenben.
– Afejlesztésifeladatainakjogszabályiháttere(Nemzetialaptanterv,kerettantervek).
– Az általános iskolákban és a szakiskolákban kialakítandó speciális kompetenciák
fejlesztésének, mérésének módszerei, különös tekintettel a társadalomtudományi,
illetve a történelmi alapfogalmak biztos használatának kialakítására, a térbeli és
idƅbelitájékozódásmegalapozására.
– A tananyagͲkiválasztás és rendszerezés történettudományi, pedagógiaiͲ
pszichológiai,szakmódszertaniszempontjai,logikája.
– A történelemtanítás tervezése, valamint tanításának nyomtatott és digitális
eszközei.
– Amúltraésajelenrevonatkozótudásösszekapcsolásaatársadalmi,azállampolgári
ésagazdaságiismeretekterületén.
– A történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom mƾveltségterület
tanításánakͲtanulásának tanórán, valamint iskolán kívüli lehetƅségei, illetve
színterei (szakköri foglalkozások, tanulmányi versenyek, kirándulás, múzeumͲ
pedagógia,örökségpedagógia).


2.Történelemtanárésállampolgáriismeretektanára(középiskolai)

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaitörténelemtanárésállampolgári
ismeretektanára
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofHistoryandCivics

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
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A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai
feladatainak ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett
képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi, illetve
pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a történelem és állampolgári
ismeretek tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a
tanulók történelmi és állampolgári mƾveltségének, készségeinek, képességeinek
kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történƅ
folytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Atörténelemtanárésállampolgáriismeretektanáránakszakterületitudása,készségei,
képességei
a) amegszerezhetƅtudás,képesség
– ismeri a történeti ismeretszerzés, feldolgozás sajátosságait: források és
feldolgozások megkülönböztetését, tájékozódni tud a közgyƾjteményekben, a
segédͲ és kézikönyvekben, a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információͲ
forrásokban;
– képes a történelmi tárgyú ismeretterjesztés, a tudományos publikáció és a
tudománytalanközlésekmegkülönböztetésére;
– felkészültatörténelemdiszciplínaterületénazönállóismeretszerzésre,atörténeti
szakirodalom kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási
eredményeknyomonkövetéséreésfelhasználására;
– képes történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására,
interpretációjára, a történelem térͲ és idƅdimenzióiban való eligazodásra,
történelmifogalmakszakszerƾhasználatára,atörténelmifogalmaktérbeliésidƅbeli
változásainakértelmezésére;
– meg tudja fogalmazni a történelmi folyamatok, események, személyek, jelenségek
értékelésiszempontjait;
– képestörténelmigondolkodásra,asajáttörténelminarratívakialakítására,illetvea
reflexív, tudatos formálására; a történelmi folyamatok, események, személyek,
jelenségektöbbszempontbóltörténƅértelmezésére,azeltérƅnézƅpontbólfakadó
értelmezésésértékeléskülönbségeinekfelismerésére;
– képes adott szempontból a lényeges és lényegtelen jelenségek megkülönbözͲ
tetésére, az oksági viszonyok, az okok és következmények rendszerében való
eligazodásra, a döntési lehetƅségek, az indítékok, az egyén, valamint a csoport
történelemformálószerepénekfelismerésére;
– eligazodik a média által közvetített aktuális politikai és gazdasági információk
világában;
b) aképzéssoránkialakítandóattitƾdök:
– magyaréseurópaiidentitás,amagyarésazeurópaikultúraértékeinekelismerése;
– anemzetiségi,kulturálisésvallásikülönbségektiszteletbentartása,asajáttóleltérƅ
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nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeinek
elismerése;
– a demokrácia értékeinek elfogadása, az aktív állampolgárság jelentƅségének
felismerése,elfogadása;aszemélyiségiésazemberijogoktisztelete;
– elkötelezettségafejlƅdésfenntarthatóformáimellett.
4.2.2.Atörténelemtanárésállampolgáriismeretektanáraszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei70–80kredit
aa)alapozóismeretek:8–12kredit

– A történelmi megismerés sajátosságai, történelem tárgya, forrásai, rokonͲ és
segédtudományai, a kutatás módszerei, hagyományos, továbbá informatikai
segédeszközei (közgyƾjteményi, informatikai tájékozódás), historiográfia, történeti
földrajz,politikaiföldrajz,atörténelemtanítástörténete.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:62–68kredit
– A különbözƅ történetírói iskolák történelemszemlélete, jellemzƅ forráskezelési és
elemzésimódszerei.
– Azegyeskorszakok,történelmirészdiszciplínákjellemzƅforrásbázisa,forrástípusai,
ezek kritikai kezelésének, értelmezésének, elemzésének módszerei, az egyes
korszakokhozésforrástípusokhozkapcsolódósegédtudományiismeretek.
– Történelmiszakkifejezések,fogalmak,illetveezektérbeliésidƅbeliváltozásai.
– Áttekintƅ,detudományosanalapozottismeretekamagyar,valamintazegyetemes
történelem egyes korszakairól (ókor, középkor, koraújkor, újkor, modern kor),
illetve ezek egyes tematikus részterületeirƅl (politikaͲ, gazdaságͲ, társadalomͲ és
mƾvelƅdéstörténet).
– A KárpátͲmedence népeinek története, a multietnikus, multikulturális közösség
alakulásaatérségben,azƅskortólnapjainkig.
– A társadalmi együttélés formái a múltban és a jelenben, a családtól a nemzeti, és
anemzetekfelettiközösségekig.Állampolgári,pénzügyiésgazdaságialapismeretek.
b) Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
– Az egyes történelmi korszakok politikaͲ, gazdaságͲ, társadalomͲ és kultúrtörténete
ismereténekelmélyítéseatörzsképzésbentanultakraalapozva.
– Azelméletiismeretekbƅvítése(történetfilozófiaéshistoriográfia).
– A megújuló történelemtanítás kiemelt területeinek és az érettségi
követelményekbenmeghatározotttartalmikövetelményeknekmegfelelƅismeretek.
– Alatinmƾveltségalapjai,valamintalatinigényesterületekesetébenalatinnyelv.
– A nagy történelmi korszakok tanításának speciális igényei, lehetƅségei a
középiskolában,illetveazannakmegfelelƅkorosztályokbanaNemzetialaptanterv,
továbbáakerettantervek,valamintazérettségivizsgakövetelményeihezigazítva.
– A szakképzés és a szakmódszertani ismeretek integrálása a történelmi események
problémaközpontú tanítása érdekében az érettségi követelményekben elvárt
szempontokalapján.
– A tudományos kutatás módszerei, eljárásai, segédeszközei, a számítástechnika, az
informatika használata a történettudományban, a történelem segédͲ és rokon
tudományaihozkapcsolódógyakorlatiismeretek,forráselemzés,forráskritika.
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A középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanárának sajátos
szakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A történelem tanításának elmélete, módszertana, a történelmi események forrásͲ
ésproblémaközpontútanításánakelmélete,módszerei.
– A történelem érettségi feladatok összeállításához, értékeléséhez szükséges
ismeretek,képességek.
– Atörténelemtanítástörténeténekismeretei.
– A történettudomány ismeretelméleti alapjai, illetve kapcsolata a
történelemtanítással, illetve az ember és társadalom mƾveltségterületi fejlesztési
feladatokkal.
– A történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom mƾveltségterület
tanításának céljai, a társadalomban betöltött szerepe a múltban és a jelenben
(történelemdidaktika).
– A történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom mƾveltségterület
tanításának jogszabályi háttere (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek,
vizsgakövetelmények).
– A tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés történettudományi, pedagógiaiͲ
pszichológiai,szakmódszertaniszempontjai,logikája.
– Amúltraésajelenrevonatkozótudásösszekapcsolásaatársadalmi,azállampolgári
ésagazdaságiismeretekterületén.



3.Filozófiatanár

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesfilozófiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPhilosophy
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.4.és4.2.3.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:2félév
A képzés célja mesterképzés keretében szerezett szakképzettségre, illetƅleg
ismeretekre alapozva az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak és a felnƅttképzésben a filozófia
tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására pedagógiai kutatási,
tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a
tanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatásáravalófelkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készségek,képességek;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afilozófiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
a)
amegszerezhetƅtudás,képesség:
– afilozófiaialapfogalmak,alegjelentƅsebbfilozófusokésfilozófiatörténetikorszakok
ismerete;
– ajelenkorifilozófiaproblémafelvetéseinekésvitáinakátfogóismerete;
– afilozófiaszisztematikusmƾvelésénekáttekintƅismerete,ésazalapvetƅterületek
közül (logika, ismeretelmélet, tudományfilozófia, nyelvfilozófia, metafizika,
elmefilozófia, etika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia,
vallásfilozófia)néhánynakarészletes,elmélyültmegismerése;
– az alkalmazott filozófia problémaköreinek és a szisztematikus filozófiával való
kapcsolatrendszereinekazismerete;
b) megszerezhetƅkészségek,képességek:
– képesönállófilozófiaikérdésfeltevésre,kritikaiértékelésre;
– birtokoljaafilozófiaikérdésekmegközelítéséhezszükségestechnikákat;
– tudjaismereteitönállóanbƅvíteni;
– képesönállófilozófiaikérdésfeltevésre,kritikaiértékelésre;
– képesfelkelteniatanulókbanafilozófiaigondolkodásirántifogékonyságot;
– képes arra, hogy segítse a tanulókat komplex fogalmi struktúrák felépítésében, a
logikai viszonyok átlátásában, és hogy megismertesse velük az argumentáció
alapvetƅszabályait;
– képesakülönbözƅnézetek,álláspontoktoleránselfogadására.
4.2.2.Afilozófiatanárszakonaszakterületiismeretek:
A szakterületi ismeret a filozófia mesterszaknak megfeleltethetƅ, nem tanári
mesterszakon szerzett, a tanári szakképzettséghez tartozó filozófiai tudást foglalja
magában.

5.
Afilozófiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Kompetenciafejlesztés a filozófiaoktatásban (szövegértelmezés, önálló
kérdésfelvetés,filozófiaiproblémákproblématörténetielemzése).
– A filozófia tanításának módszertana: A filozófiatanítás elméleti tudnivalói és
gyakorlati ismeretei. Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális
tanítási ismeretek. Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka,
csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus tervek,
óratervezetek,óravázlatokkészítésénekmódszertana.
– Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos
oktatásjellemzƅi,acsoportdinamikaszerepeafilozófiaoktatásban.


4. ErkölcstanͲésetikatanár

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleserkölcstanͲésetikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofEthicsandMoralPhilosophy
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A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév



3.

A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás évfolyamain, a szakképzésben, a felnƅttͲ
képzésben az erkölcstan, az etika tantárgyi, valamint az általános pedagógiaiͲ
pszichológiai ismereteit integrálni képes tanárok képzése, akik hatékonyan,
eredményesen tudják alkalmazni a szakterületi és a pedagógiaiͲpszichológiai
képzésbenmegszerzettismereteiket,képességeiketazerkölcstanésazetikatanításiͲ
tanulási folyamatában a tanulók morális attitƾdjeinek, erkölcsi érzékének
fejlesztésében, felkészültek az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, valamint
pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására, továbbá a
tanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.



4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AzerkölcstanͲésetikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Képes a toleranciára nevelésre, a származás, a nem, vallás és életkor szerinti
diszkrimináció elutasítására. Felkészült az eutanázia, az élethez való jog, az
abortusz, a tanatológia, a környezetvédelem etikai kérdéseinek, a globalizáció, a
testésalélekviszonyamoráliskérdéseinek,továbbáazösztönésazönreflexió,az
önuralom kérdéseinek reális közvetítésére, a szabadság és a determináltság
dilemmáinakfelismerésére.Képesadiákokbankimƾvelniazerkölcsiérzéket,asaját
meggyƅzƅdés kifejezéséhez és a mások meggyƅzéséhez és tiszteletéhez szükséges
morális és intellektuális képességeket. Az erkölcsi fejlƅdés különbözƅ szakaszaiban
járótanulóknakadekvátirányítást,támogatásttudadniaszemélyesértékrendjükés
akonstruktívéletvezetésükkialakításához.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
Ismeriazegyénésatársadaloméleténeketikaiszempontbólhangsúlyosterületeit,
képes ezeket megjeleníteni a tanulók sajátos világában. A modern pedagógiai
(elsƅsorban a kooperatív és kommunikatív) módszerek alkalmazásával fejleszti a
tanulóikiscsoportokegyüttmƾködését,azegyénitevékenységekösszehangolásának
folyamatát.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Szakmai ismereteit folyamatosan bƅvíti, követi az etikával kapcsolatos
publikációkat, tájékozott a legújabb etikai kutatások körében. Naprakész
ismeretekkel rendelkezik a gyorsan változó világunkról és az egyén életvezetését
befolyásoló társadalmiͲgazdasági folyamatokról. Tájékozott a mai modern
társadalom morális kérdései, a demokratikus alapértékek, az emberi jogok, a
társadalmi egyenlƅtlenségek, a környezetvédelem, a globalizáció, a kulturális
különbségekkörében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri az erkölcstan és etikatanítás jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgaͲ
követelményeit,atananyagͲkiválasztás,Ͳrendszerezésszempontjaitszaktudományi,
pedagógiai,pszichológiai,szakmódszertaniszempontból.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

Képesatanítandótartalmakmeghatározásáraésstrukturálására.AtanulásͲtanítás
soránfelhasználhatónyomtatottésdigitálistankönyvek,taneszközök,illetveegyéb
ismeretszerzésiforrásokkritikuselemzésére,valamintakonkrétcélokhozilleszkedƅ
kiválasztására(különöstekintettelazinfoͲkommunikációstechnológiára).
Felkészült a kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésére, az önálló éves
tematikus(tanmeneti)tervezésre,azóravázlatokkészítésére.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
Képes alkalmazni a kooperatív és interaktív pedagógiai módszereket. Felismeri a
szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség tanulásͲmódszertani jellegzetességeit, javítani
képes annak hibáit. Képes segíteni és irányítani a közös gondolkodást, a szabadon
kibontakozókulturáltvitát,atermékenymoráliskommunikációt.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Képes tantárgyi követelmények kidolgozására, a tanulók
személyre szabott, differenciált módszerekkel történƅ értékelésére különös
tekintettelakooperatívͲésprojektͲmódszerszerintifeladatokra,munkákra.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
Ismeriakapcsolódómƾveltségiterületek,rokontantárgyakrendszerébenelƅkerülƅ
átfogó, integráló, morális kérdéseket. Képes a tantárgyak etikai kérdéseinek
feldolgozására. Együttmƾködik a helyi, megyei és országos pedagógiai
intézményekkel, szakmai fórumokkal, szakdidaktikai mƾhelyekkel, egyházak
erkölcstaniésetikaikérdésekkelfoglalkozószakembereivel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
Elkötelezettazerkölcstanésetikaoktatásairánt.Személyespéldátadazalapvetƅ
etikai értékek és a toleráns, a tanulók személyiségének tiszteletben tartása terén.
Törekszik a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a különbözƅ tanítási
programcsomagok készítésében és alkalmazásában. Képes új tankönyvek alkotó
alkalmazására és bírálatára. Tájékozott a szakmájához kapcsolódó információs
forrásokrólésszervezetekrƅl.
4.2.2.AzerkölcstanͲésetikatanárszakonaszakterületiismeretek
a) szakmaialapozóismeretek:20–30kredit
Filozófiai, szociológiai, társadalmi alapismeretek. Alapvetƅ kultúrantropológiai,
mƾvelƅdésͲ és eszmetörténeti, erkölcspszichológiai, vallástudományi, politikai és
gazdaságtudományi ismeretek. Alapvetƅ ökológiai ismeretek. A Nemzeti alaptanterv
fejlesztési területei és nevelési céljai keretében megfogalmazottak, illetve szakmai
alapozó ismeretek, amelyek a multidiszciplináris szakmai tudás fundamentumát
teremtikmeg.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:60–70kredit
– Az etikatörténet, az etikai tradíció ismerete, a filozófiatörténet legjelentƅsebb
irányzatainak etika központú megközelítése, morálfilozófiák áttekintése. A
Tízparancsolat,mintalapvetƅerkölcsimérceismerete,kifejtése.
– Általános etikai alapfogalmak, irányzatok, erkölcsszociológiai, erkölcspszichológiai
problémák, a metaetikai kérdések átfogó ismerete. MagatartásͲ és
cselekvéselméletek, cselekvéselméleti alapok, egzisztenciális választás, döntés
kérdésköre.

1141

1142

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Erényetika,kötelességͲ,illetvefelelƅsségetika,következményetika,szándéketika.A
XX. századi modern etikák legfontosabb kérdései: egyénközpontú (individualista)
etika, perszonalista (személyközpontú) etika, konszenzus vagy diszkurziós etika
(kommunikatív etika), szubjektivizmus, kulturális relativizmus, perszonalista etika,
szupernaturalizmus.
– Az igazságosság problematikájával kapcsolatos elméleti megközelítések.
Értékfilozófia,értékszociológia,azértékektermészete,értékmodalitás.
– A nagy világvallások tanításából következƅ erkölcsi tanítások átfogó ismerete, a
vallásvilágánakmorálisvonatkozásai,avalláserkölcsalapvetƅkérdései.Alkalmazott
etikák:bioetika,környezetietika,üzletietika.
– A társadalometika (szociáletika) fƅbb kérdései, a család, a munka, a gazdaság, a
politikaésajogetikaivizsgálata,összefüggései,atanárihivatásetikaikérdései.
Az erkölcstan, etika tantárgy által közvetített általános és specifikus készségek és
képességek
Az erkölcsiség legfontosabb sajátosságainak kialakítása, az értékelvek feltárása,
fogalmilag megragadhatóvá tétele. A morális szókészlet helyes használata. A jó és
rossz közötti különbségtétel, mint az értékorientáció elsƅleges kategóriájának
bemutatása történelmi és az életkornak megfelelƅ irodalmi, illetve konkrét
társadalmi példákon keresztül. A helyes magatartás, valamint a jó döntés elveirƅl
kialakított álláspontok kritikus, elemzƅ megítélése. A morális problémák
felismerése, értelmezése, a lehetséges válaszok megfogalmazásának képessége. A
lényeges és a lényegtelen mozzanatok, jelenségek megkülönböztetése. Az okͲ
okozati összefüggések felismerése. A cselekedet és a következmény
összefüggéseinek figyelembevétele. A morális helytállás értelmének sokoldalú
megvilágítása, az önreflexió, az önvizsgálat és az önismeretre, lelkiismeretességre
törekvésigényénekkialakítása.Aproblémaérzékenységfejlesztése,azigazságérzet
ésabecsületességképességénekformálása.
A képzés során kialakítandó attitƾdök: erkölcsi érzék fejlesztése, az egzisztenciális
választás, döntés súlyának, jelentƅségének felismerése, a cselekedetekért és azok
következményeiért vállalt felelƅsségtudat elmélyítése. Az emberi személy
méltóságánaktiszteletbentartása.Azigazságérzet,azigazságosság,améltányosság,
a szeretet, a szolidaritás, a szubszidiaritás és a közjó erkölcsi elveinek megfelelƅ
gondolkodásmód kialakítása, a társadalmi beilleszkedés elƅsegítése.
Értékkonfliktusok kezelése, az embert körülvevƅ világ lényegi kérdéseinek
megértése. Emberi jogok tisztelete, nemzettudat, történelmi gondolkodás
képessége. Tolerancia, együttérzés, nyitottság, kritika/önkritika képessége,
önfegyelem, kötelességtudat, mértéktartás, együttérzés, segítƅkészség, tisztelet.
Akörnyezetértésfenntarthatóságértérzettfelelƅsségkialakítása.

5.

AzerkölcstanͲésetikatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Az erkölcstan és etika oktatásával kapcsolatos alapvetƅ hazai és nemzetközi
szakdidaktikaikutatásokismerete.
– Atananyagstrukturálásánakésatanításifolyamattervezésénekmetodológiája;
– Az erkölcstan és etika tanítás módszereinek, technikáinak elsajátítása: a csoportos
vitaésazegyénikommunikációstechnikák,afrontálisosztálymunka,akooperatív
technikák, a projektͲmódszer, a differenciált csoportmunka, a vitairányítás
módszerei. A gyermekfilozófia módszertanának alkalmazása, a mindennapos
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élethelyzetek, döntési szituációk elemzése, egyéni és csoportos anyaggyƾjtés,
esetelemzés, irodalmi és filozófiai szövegek feldolgozása, etikai kérdésekkel
foglalkozó, korosztályhoz igazodó szövegek alkalmazása (mesék, szépirodalmi
szövegek,novellák,regények,napihírekfeldolgozása)afelvetƅdƅmoráliskérdések
alapján. Irányított viták, szerepjátékok szervezése, amelyeknek célja a társadalmi
konfliktusokéserkölcsidilemmákfelismerése,értelmezése.
– A különbözƅ információk és tudáshordozók alkalmazásának lehetƅségei az etikai
ismeretekátadásában.
– A mƾvészeti alkotások, különbözƅ mƾveltségterületek (történelem, népismeret,
anyanyelv,vallásitradíciók,antropológia)felhasználásilehetƅségeiazerkölcstanés
etikaoktatásában.


5. HonͲésnépismerettanár

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleshonͲésnépismerettanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofEthnographyandEthnology
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a honͲ és népismeret tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes
tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák
birtokában integrálni tudják a szakterületi, pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket,
alkalmasak a honͲ és népismeretek tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére,
szervezésére, irányítására, a tanulók honͲ és népismereti mƾveltségének,
készségeinek, illetve képességeinek kialakítására, fejlesztésére, továbbá a
tanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AhonͲésnépismerettanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Rendelkezik a források használatának és értékelésének kompetenciájával, amely
elƅsegíti a tanulók értelmi, érzelmi, testi, erkölcsi fejlƅdését a sajátos nemzeti
hagyományokemberiétékekelsajátítását.
– Vállalja a tudatos értékközvetítést (humanizmus, béke, haza, nemzet, szabadság,
demokrácia, szolidaritás, környezetvédelem stb.), harcol az értékek rombolásával
(fajgyƾlölet, militarizmus, egyéni és kollektív jogok megsértése, a természeti
környezet tönkretétele stb.) szemben. Világnézeti és politikai elfogulatlanság és
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tolerancia jellemzi. Törekszik a globális szemléletmód, nemzeti és európai
identitástudat kialakítására. A tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönzi, a
nemzeti, európai, etnikai, vallási és lokális azonosságtudatukat tiszteletben tartja,
annakmegƅrzéséttámogatja.TörekszikazEurópábanésavilágbaneligazodnitudó
kritikus gondolkodásmód kialakítására. Felkészült arra, hogy kialakítsa, illetve
fejlessze a tanulók kommunikációs képességét, térͲ és idƅszemléletét, a nemzeti
értékek,valamintakulturálisörökségirántitiszteletét.
Tanulóicsoportokközösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészült iskolai évfordulók, ünnepségek megszervezésére, az iskolán kívüli
mƾvelƅdés (múzeum, színház, mozi, kiállítás), tanulmányi versenyek, kirándulások,
tanulmányutak tervezésére, szervezésére, kivitelezésére, iskolamúzeum, Ͳújság,
Ͳrádió,Ͳtelevíziólétrehozására.FelkészülthonͲésnépismeretiszakkör,önképzƅkör,
szaktanteremésszertármƾködtetésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismerianéprajzi,antropológiaikutatásokeredményeit.
– Tájékozott a rokonͲ és segédtudományokról (gazdaságͲ, jogͲ, településͲ, családͲ,
életmódͲ, mƾvelƅdésͲ, vallásͲ és egyháztörténet), valamint a helytörténeti,
honismeretikutatásokról,aszomszédosországok,népektörténetérƅl.Rendelkezik
a néprajztudomány kutatásmódszertanának ismereteivel. Felkészült a különbözƅ
szokások, események, jelenségek elemzésére, összehasonlítására, következtetések
megfogalmazására, források olvasására és értelmezésére. Ismeri a néprajzͲ
tudományszaknyelvét,topográfiaiéskronológiaitájékozottsággalrendelkezik.
– Ismeri a néprajzi, történelmi atlaszokat, térképeket, adattárakat, segédkönyveket.
Rendelkezik levéltári és muzeológiai, valamint szépirodalmi ismeretekkel, illetve a
népszerƾsítƅtudományosmƾvekismeretével.NevelésͲ,iskolaͲéstantárgytörténeti
ismeretekkelrendelkezik.
– Tájékozott a honͲ és népismeret tantárgy tanításának európai, nemzetközi
helyzetérƅl, a honͲ és népismerettanítás módszereirƅl, eljárásairól, a fontosabb
tanári kézikönyvekrƅl, segédanyagokról, oktatástechnikai eszközökrƅl, és
információhordozókról, az alternatív tantárgypedagógiai törekvésekrƅl. Ismeri a
néprajzi gyƾjtƅmunka menetét, képes a honismereti munka megszervezésére,
vezetésére.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a honͲ és népismerettanítás jogszabályi hátterét, tanterveit (a Nemzeti
alaptantervet, az ember és társadalom mƾveltségi terület követelményeit, a
kerettanterveket), a vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és ͲrendszeͲ
rezés szempontjait szaktudományi, pedagógiai, pszichológiai, illetve szakmódͲ
szertaninézƅpontból.
– Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, azok strukturálására, logikai
felépítésére, a honͲ és népismeret tanulásaͲtanítása során felhasználható
nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus
elemezésére, valamint a konkrét célokhoz illeszkedƅ kiválasztására (különös
tekintettelazinfoͲkommunikációstechnológiákra).
– Felkészült a kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésére, önállóan éves
tematikus (tanmeneti) tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az
oktatástechnikaieszközökhasználatára.
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Atanulásifolyamattámogatásszervezéseésirányításaterén
– Rendelkezik a hagyományismeret kialakulásához, kialakításához szükséges
pszichológiaitényezƅkismeretével,anéprajzkülönbözƅkorszakainakmegértéséhez
kötƅdƅtanulásibeállítódásokésmotivációlehetƅségekismereteivel;asikereshonͲ
és népismerettanulás feltételrendszerének (különbözƅ iskolatípusokhoz; tanulási
módszerekhez, eljárásokhoz, nehézségekhez kapcsolódó) ismeretével. Ismeri a
szóbeliésírásbelikifejezƅkészségtanulásͲmódszertanijellegzetességeit,hibáit,azok
tipizálását.
– Felkészült a kulturális örökség, hagyományozódás tanítására, a nemzeti és a világ
kultúráinak megismerése iránti érdeklƅdés felkeltésére, kielégítésére, a tanulók
ismeretszerzƅ és Ͳalkalmazó képességének kimƾvelésére. Felkészült a tények és
értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló felismertetésére.
Felkészült a tények, adatok, fogalmak elsajátítási nehézségeinek felismerésére,
valamint térképek, grafikonok, táblázatok, eredeti forrásszövegek információs
báziskéntvalóhasználatára.
– FelkészültatársadalmialapismereteknekahonͲésnépismerettantárgykeretében
való oktatására, illetve az e tartalmi területeken való önálló tájékozódásra az
aktuálisanelérhetƅforrásokalapján.Felkészültaközéletbƅl,ahelyitársadalomból
és a tanulók hétköznapjaiból vett példáknak, problémáknak a tanulásiͲtanítási
folyamatbatörténƅbeemelésére.
– Felkészült a honͲ és népismeret tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ
tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai
ismereteknek a néprajzi, nemzeti kulturális örökség tanulása során való
felhasználására.
– Rendelkezikazeseményeketalakítótényezƅkfeltárásánakkompetenciájával,amely
segítiatanulásiͲtanításifolyamatszervezésénekirányításában.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és ͲgyƾjteméͲ
nyekrƅl, képes ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Képes tantárgyi
követelmények kidolgozására. Képes a tanulók személyre szabott, differenciált
módszerekkel történƅ értékelésére. Képes az elméleti és gyakorlati ismeretek
alkalmazásáraapedagógiaigyakorlatban.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
– Együttmƾködikatárstudományokkalfoglalkozórokontárgyak(földrajz,történelem,
gazdasági ismeretek, magyar nyelv és irodalom, társadalmi ismeretek) tanáraival.
Felkészült a nemzeti kultúrához kapcsolódó manuális tevékenységek tanári és
tanulói együttmƾködésen alapuló meghonosítására (modellezés, demonstrációs
eszközöktervezéseéskészítése).
– Együttmƾködik a helyi, területi, megyei és országos pedagógiai szolgáltató
intézményekkel; a néprajzi szakmai fórumokkal; alkotó munkaközösségekkel,
szakdidaktikai mƾhelyekkel. Együttmƾködik ifjúsági szervezetekkel, a diákönkorͲ
mányzattal.Kapcsolatotépítaközmƾvelƅdésiintézmények(múzeumok,történelmi
játszóházak, helytörténeti gyƾjtemények, tájházak) szakembereivel (múzeumͲ
pedagógusok, muzeológusok és más közmƾvelƅdési szakértƅk). Rendelkezik –
térben és idƅben – tájékozódási kompetenciával, amely segíti az egyének,
társadalmi csoportok, rétegek közötti különbségek megértését. Fejleszti az
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együttmƾködési készséget. Rendelkezik a megfelelƅ szaknyelv alkalmazásának
kompetenciájával, amely alkalmassá teszi a szakmai együttmƾködésre,
kommunikációratanulókkal,szülƅkkel,különbözƅszervetekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezett a hagyományápolás, a kulturális örökség, a honͲ és népismerettanítás
iránt igényes tanári munkára, a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a honͲ és
népismerettanárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében (alternatív programok
kipróbálása, programcsomagok, készítése és kipróbálása), tankönyvek
kipróbálására, bírálatára. Tájékozott a honͲ és népismeret tantárgyhoz és a tanári
hivatásáhozkötƅdƅinformációsforrásokról,szervezetekrƅl.
4.2.2.Ahonésnépismerettanárszakszakterületiismeretei
a) szakmaialapozóismeretek:18–22kredit
– Anemzetitudatébrentartása,hagyományainktudatosápolása.
– A történelem, valamint a néprajz és kulturális antropológia tudományok
megismerésisajátosságaiésforrásai.
– Magyaréseurópaitársadalomtörténet,mƾvelƅdéstörténetalapjai.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:65–75kredit
– A történeti falu szerkezete, faluközösség, a történeti paraszti családͲ és
háztartásszerkezetismerete.
– Anépikultúratárgyai.
– Aparasztigazdálkodás,generációkésazokszerepeianépéletben.
– Avárosikultúra,életmódváltozásai,szellemiéstárgyiöröksége,hagyományai.
– A magyar kultúra elemeinek ismerete: étkezés, házͲ és lakberendezés, használati
eszközök, a hétköznapok, illetve ünnepek (karácsony, farsang, húsvét, pünkösd),
népszokások, hiedelmek, népi, vallási hagyományok, az emberi élet fordulói,
évszakok,hetimunkarendfalunésvárosban.
– A történeti paraszti életmód periódusai (emberi élet fordulói, évszakok, heti
munkarend).
– A KárpátͲmedence népeinek története, vallási sokszínƾsége és kulturális öröksége,
interetnikuskapcsolatok.
– Másnépek(európaiésEurópánkívüli)néhányjellegzeteshagyománya,identitása.
– Ahelytörténetikutatásforrásaiésmódszerei,ahelyiidentitásápolásánakformái.
– Értékmentƅésértékƅrzƅkezdeményezésektámogatása,azabbanvalórészvétel.
– A természetközelben élƅ, annak erƅforrásait, természeti kincseit felhasználó
parasztiéletmód.
– Agyermekfolklórelmélete,népmesék,népijátékokésaparaszti,valamintavárosi
életszépirodalmimegörökítése.
– A szóbeliség és írásbeliség hagyományai, népköltészet, közköltészet, valamint
magaskultúraviszonya,szépirodalmiésszociográfiaiirodalomamagyartársadalom
rétegzƅdésérƅl,akollektívemlékezetformái.
– Magyarországnéprajzitájai,régiói.

5.
Ahonésnépismerettanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Aszellemi,tárgyikulturálisörökséghelyesismereténekproblémaközpontútanítása.
– A honͲ és népismeret tantárgy valamint az ember és társadalom mƾveltségterület
tanításacéljainak,atársadalombanbetöltöttszerepénekismereteamúltban,illetve
ajelenben(honͲésnépismeretͲdidaktika).
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– AhonͲésnépismerettantárgy,valamintazemberéstársadalommƾveltségterület
tanítása jogszabályi hátterének (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek,
vizsgakövetelmények)ismerete.
– Az empirikus ismeretátadás különféle speciális formái, a hatékony tanulási
környezetváltozatainakismerete.
– A tanítási technikák, módszerek, (mikrotanítás, multimediális tanítási ismeretek,
interaktívtanítás)ismerete.
– Ahagyományismeretelméleti,gyakorlatiésmódszertaniismerete.
– Differenciált munkaformák (projekt, vita, játék, mint tanítási módszer, egyéni
munka,pármunka,csoportmunka,frontálismunka)ismereteésalkalmazása.
– Atantervek,tanmenetek,tematikustervek,óratervezetek,óravázlatokkészítésének
sajátosmódszertana.
– Sajátos mérésiͲértékelési rend, a tananyagkészítés, projektmunka és személyre
szabott oktatás, csoportdinamika szerepe az oktatásban, a csoport, mint motiváló
tényezƅ.
– AhonͲésnépismeret,mintakultúraoktatásánakeszközénekismerete.


6. Könyvtárostanár

1.


2.

3.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:okleveleskönyvtárostanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofLibraryandInformationScience
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
Aképzéscéljaakönyvtárhasználatiismeretekésazinformációsmƾveltségtanítására
képes tanárok képzése, akik felkészültek a nevelésiͲoktatási intézmények
könyvtáraiban, a közkönyvtárakban, a kettƅs funkciójú könyvtárakban, az integrált
intézményekben az információs mƾveltség mentori és pedagógiai munkájának
ellátására. Alkalmasak a tanári munka szakterületi, pedagógiaiͲpszichológiai,
szakmódszertani, gyakorlati feladatainak hagyományos és elektronikus információ
forrásokkal történƅ támogatására, valamint az információs mƾveltség
készségrendszerének mérésére, kutatására, fejlesztésére; a könyvtárlátogató
gyermekekésfiatalokfejlettségiszintjénekmegfelelƅtananyagrendszerektervezésére,
fejlesztésére, különbözƅ szakterületi könyvtári tanórák szervezésére, szaktárgyi
pedagógussal való közös megtartására; szaktanárok könyvtárͲpedagógiai módszertani
támogatására, a gyermekek és a felnƅttek digitális írástudásának, információs
kompetenciáinak, továbbá a szövegértés, az értƅ olvasás fejlesztésére, továbbá a
tanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Akönyvtárostanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Képes a tanulók információs és kommunikációs képességének kialakítására,
fejlesztésére. Törekszik az információs társadalomban eligazodni tudó kritikus
gondolkodásmód kialakítására. Tudatos értékközvetítést vállal (humanizmus, béke,
haza, nemzet, szabadság, demokrácia, szolidaritás, kulturális pluralizmus, nemzeti
kultúra, környezetvédelem), harcol az értékek rombolásával (fajgyƾlölet,
militarizmus, kultúraellenesség, kulturális monopólium, egyéni és kollektív jogok
megsértése,atermészetikörnyezettönkretétele)szemben.Világnézetiéspolitikai
elfogulatlanság,toleranciajellemzi.Törekszikaglobálisszemléletmód,anemzetiés
európaiidentitástudatkialakítására,továbbáatanulókatönállóvéleményalkotásra
ösztönzi.Támogatjaéstiszteletbentartjaatanulóknemzeti,európai,etnikai,vallási,
illetvelokálisazonosságtudatát,kulturálisidentitását,annakmegƅrzését.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén:
Felkészült az iskolai és kollégiumi könyvtár mƾködtetésére. Felkészült az iskolai
évfordulók,ünnepségekmegszervezésére,aziskolánkívülimƾvelƅdésfeltételeinek
bemutatására, közvetítésére (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, mozi, kiállítás
stb.), a tanulmányi versenyek, kirándulások, tanulmányutak tervezésére,
szervezésére,kivitelezésére,iskolamúzeum,Ͳújság,Ͳrádió,Ͳtelevíziólétrehozására.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Naprakészen ismeri a könyvtárͲ és információtudomány ismeretelméleti alapjait,
megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint más
tudományokkal, tantárgyakkal, mƾveltségterületekkel való kapcsolatát. Felismeri a
különbözƅtudásterületekközöttiösszefüggéseketésegymásrahatásukat.Képesa
különbözƅ tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a
könyvtárpedagógiai szakmódszertan (szakdidaktika) hazai és nemzetközi
eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit, fejlesztési irányait. Tájékozott a
könyvtárakésmásinformációsintézményektársadalombanbetöltöttszerepérƅl,a
szaktárgy tanításának céljairól, feladatairól, a könyvtár tanulók
személyiségfejlƅdésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében betöltött
szerepérƅl.IsmeriakönyvtárͲésmúzeumpedagógiaelméletétésgyakorlatát,akét
terület érintkezési pontjait. Ismeri a hazai, az európai uniós és a nemzetközi
könyvtári és információs és információgazdasági stratégiákat, jogi és egyéb
normatívszabályozásokat,intézményrendszereket,programokat:UNESCO,IFLA,EU.
Tisztában van a hazai és nemzetközi információforrások értékelésével,
kiválasztásával, a gyƾjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a
keresƅrendszerek mƾködtetésével, fejlesztésével, valamint a szolgáltatások
nyújtásával, tervezésével kapcsolatos alapelvekkel, tevékenységekkel,
módszerekkel,valamintalkalmazásukkalaközkönyvtáriésaziskolaikörnyezetben.
Ismeri és alkalmazza az informatikai, infokommunikációs eszközök, módszerek,
technikákat,aszámítógépesinformációsrendszereket,mƾködtetésüket,továbbáa
digitalizálással, elektronikus dokumentumok létrehozásával kapcsolatos
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alapelveket, tevékenységeket és módszereket a közkönyvtári, illetve az iskolai
környezetben. Ismeri és alkalmazza a különbözƅ tanulási források felhasználási
módjait.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri az információs mƾveltség, a digitális írástudás tanításaͲtanulása során
felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket,
tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási
stratégiákat.Alkalmazzaazinformációsmƾveltség,adigitálisírástudásésakritikai
gondolkodás tanulása során kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztésének
módszereit, a tanórán és az iskolán kívüli oktatás lehetƅségeit, színtereit.
Elsajátította az ismeretek és fejlesztendƅ kompetenciák mérésére, értékelésére
alkalmas sajátos módszereket, eszközöket. Megfelelƅ könyvtárhasználati
ismeretekkel rendelkezik. Az információhasználati, problémamegoldó készségeit
alkalmazni tudja más szaktárgyak oktatásában. Ismeri a könyvtárhasználat és az
információsmƾveltség,adigitálisírástudásoktatásánaknemzetköziösszefüggéseit,
tanterveit,jogszabályihátterét.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
Képes a nevelésiͲoktatási intézmények könyvtáraiban, valamint a
közkönyvtárakban, különösen azok gyermek és ifjúsági szolgálataiban végzendƅ
sajátos pedagógiai munkára. Ismeri a könyvtárral és az információk kezelésével
kapcsolatos órák tartásának speciális módszertanát, továbbá a szakmai és
szakirodalmi információk megszerzésének, terjesztésének módszereit, a megfelelƅ
információs technológiákat, az iskolavezetéssel fenntartott kapcsolatokban a
gyakorlati és menedzsment technikákat. Képes a különbözƅ eredetƾ konfliktusok
kezelésére, biblioterápiás foglalkozások tervezésére, terápiás foglalkozásokon való
közremƾködésre, a könyvtárlátogató gyermekek és fiatalok fejlettségi szintjének
megfelelƅtananyagrendszerektervezésére,azelsajátítássegítésére.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Felkészültazinformációsésdigitáliskompetenciákfejlesztéséremérésére.Ismeriés
alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb eredményeit,
eszközeit Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és gyƾjteményekrƅl. Képes
ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására. Felkészült tantárgyi követelmények
kidolgozására. Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel
történƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
Ismeri és alkalmazza a feladatok ellátásához szükséges szervezési, marketing,
kapcsolattartási és Ͳépítési, tervezési, projektvezetési, minƅségfejlesztési, humán
erƅforrás fejlesztési alapfogalmakat, alapelveket a közkönyvtári, különösen a
gyermekͲ és ifjúsági könyvtári, valamint az általános iskolai környezetben.
Együttmƾködik a nevelƅtestület minden tagjával az információs mƾveltség
összehangolt,mindentantárgyatérintƅfejlesztéseérdekében.
Együttmƾködikahelyi,területi,megyeiésországoskönyvtárakkal,kulturális,illetve
információközvetítƅ intézményekkel, pedagógiai szolgáltató intézményekkel,
szakdidaktikaimƾhelyekkel.Együttmƾködikazifjúságiszervezetekkel,adiákönkorͲ
mányzattal. Kapcsolatot teremt a közmƾvelƅdési intézmények (múzeumok,
játszóházak, helytörténeti gyƾjtemények) szakembereivel (múzeumpedagógusok,
muzeológusokésmásközmƾvelƅdésiszakértƅk).
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Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
Elkötelezettazinformációsmƾveltségésadigitálisírástudásiránt,azigényestanári
munkára, a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a könyvtárhasználati ismeretek
fejlesztési, innovációs tevékenységében: (alternatív programok kipróbálása,
programok, programcsomagok készítése és kipróbálása). Részt vesz tankönyvek
kipróbálásában,bírálatában.Tájékozottazinformációsforrásokról,szervezetekrƅl.
4.2.2.Akönyvtárostanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:18–22kredit
Mƾvelƅdéstörténet,filozófia,szociológia,kutatásmódszertan,bevezetésakönyvtárͲés
információtudományba, a kommunikációelmélet alapjai, olvasásszociológia,
olvasáspedagógia,olvasáspszichológia,informatikaialapismeretek,írásͲ,könyvͲ,sajtóͲ
éskönyvtártörténet,közgyƾjteményiismeretek,kultúraͲgazdaságtan.
b)
aszakmaitörzsanyagismeretkörei:65–75kredit
Dokumentumleírás, metaadatrendszerek, osztályozási rendszerek, információkeresƅ
nyelvek, könyvtártan, a könyvtári menedzsment alapjai, tájékoztatás, primer,
szekunder információk és információs források, a hagyományos és az elektronikus
információs források, információelmélet, adatbázisͲépítés és Ͳkezelés, könyvtárͲ
gépesítés, dokumentumok sajátosságai, információs rendszerek, hálózati ismeretek,
könyvtárͲésmúzeumpedagógia.
– Aziskolaikönyvtárelveiésmƾködése.
– A könyvtárhasználati ismeretek és az információs mƾveltség érettségi szintjében
meghatározotttartalmikövetelményeknekmegfelelƅismeretek.
– Az információͲ és könyvtártudomány legújabb eredményei, a szakértƅi rendszerek
éstudásbázisokalkalmazásilehetƅségeiaziskolaikönyvtárimunkában.Információs
mƾveltség,digitálisírástudásazoktatásban.
– Pedagógiaiinformációforrásokésrendszerek.
– Bibliometriaimódszerekalkalmazása.
– AdigitálisírástudásésazinformációsmƾveltségaziskolainevelésͲoktatás,valamint
az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak
évfolyamain.
– Azolvasástanítás,olvasásfejlesztésspeciálismódszerei.
– GyermekͲ és ifjúságirodalmi ismeretek, hagyományos és nem hagyományos
információhordozók.
– Akönyvtárpedagógiamódszertana.
– Apedagógiaésakapcsolódódiszciplínákszakirodalmánakésforrásainakismerete.
– Andragógiai,gerontológiaiismeretek.
– Mƾvelƅdésszervezés,múzeumpedagógia.
– Azintegráltkönyvtárirendszerekalkalmazása.
– Kutatásmódszertan,aszellemimunkatechnikája.Szerzƅijog.
– Webesszolgáltatásoktervezése,digitalizálás,eͲlearning.
– Kulturálismenedzsment.
– Felkészítésatudományosmunkára.
Kötelezƅen választható ismeretek: a digitális írástudás és az információs mƾveltség
fogalmával, tartalmával kapcsolatos alapismeretek, a komplex készségcsomag
oktatásához szükséges tudnivalók. Alapvetƅ sajtóͲ és médiaismeretek, a kritikai
gondolkodáselméletei.Tudásmenedzsment.
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Akönyvtárostanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A könyvtárͲpedagógia (mint elméleti tudományág és gyakorlati diszciplína)
nemzetköziéshazaihelyzete.
– AzinformációséskönyvtárikörnyezetbentörténƅtanításͲtanulássajátosságai.
– Akönyvtárostanárfeladatai.Akülönbözƅtípusúkönyvtárifoglalkozásokelemzése,
az ott folyó tanításiͲtanulási folyamat, a könyvtári órák során alkalmazható
eljárások.
– Az iskolai könyvtár (információs és forrásközpont) és a közkönyvtárak, valamint a
könyvtári és információs szolgáltató helyek szerepe a megújuló oktatásban, az
információs társadalomban, az olvasási készségek fejlesztésében, a szabadidƅ
hasznoseltöltésében.
– Az olvasás szerepe a kognitív folyamatokban. Az olvasás hatása, szerepe a
személyiségalakulásában,aszemélyiségfejlesztésben.
– Amoderniskolaikönyvtárszervezete,helyeazoktatásiintézményben,kapcsolataa
könyvtári rendszer más könyvtártípusaival, valamint a modern
tömegkommunikációs és digitális gyƾjteményekkel, az egyéb közgyƾjteményekkel
és a kultúraközvetítéssel. A könyvtárakban ƅrzött kulturális javak, az általános
iskolai oktatást és tanulást segítƅ információk gyƾjtésének, a gyƾjtött anyag
tudományos feldolgozásának, rendszerezésének és szolgáltatásának módszerei. Az
iskolai könyvtárak feladatai az iskolatörténeti források létrejöttében és
gondozásában.
– A szabadidƅ hasznos eltöltését szolgáló közösségi programok szervezésének
módszerei. A hagyományos és az elektronikus könyvtári ismeretek szintetizálása;
specifikus, a szaktárgyi tanárok bevonásával megvalósuló, konkrét könyvtári
körülményekhezigazodótantárgyiprogramoktervezése,kivitelezéseésértékelése.



7. Közösségimƾvelƅdéstanár

1.


2.

3.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközösségimƾvelƅdéstanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofCommunityEducation
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszának évfolyamain közösségi mƾvelƅdés elméleti és a gyakorlati tantárgyainak
tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a köznevelés rendszerének
intézményeiben a tanórán kívüli tevékenység szervezésére, a közösségi mƾvelƅdés
pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, a közmƾvelƅͲ
désben, a helyi társadalomfejlesztésben kultúraközvetítƅi, közösségfejlesztƅi munka
végzésére, valamint a tanulmányaik doktori képzésben történƅ folytatására képes
tanárokképzése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aközösségimƾvelƅdéstanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Képes a személyiségfejlesztés folyamatában a társadalmi viszonyok tudatos
elsajátítására.Ismeriakultúraelméletéskulturálisantropológiafogalomrendszerét,
akülönfélekulturálisentitásokmeghatározását.Képesaszemélyes,lokális,térségi,
nemzeti és európai kulturális identitás megismerésére és elsajátítására, a helyi
cselekvés,illetveaglobálisszemléletmódszervesegyütthatásánakérvényesítésére.
Tisztában van a kultúra és érték kapcsolatával. Képes a kulturális másságok értƅ
kezelésére, a kulturális funkciók mƾködésének megismerésével, a globalizációból
következƅmultiͲkulturalizmusésnemzetikultúrahelyesarányainakkialakítására.
Ismeri a kultúra és közösség, a közösség és társadalom, a közösség és csoport, a
közösségéslokalitás,aközösségésciviltársadalomelméleteit,avelükkapcsolatos
közösségfejlesztésiattitƾdkialakításánaklehetƅségeit.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
Szervezi a tanulói közösségek, nonformális és informális tanulási alkalmakat.
Megteremti a tanulók érdeklƅdésének, értékrendjének és érdekviszonyainak
megismerésével az együttmƾködések változatos formáit. Kezdeményez és részt
vesz, megéli, továbbá tudatosan kezeli a közösségekhez való alkalmazkodás és az
érdekérvényesítéskettƅsségét.Megismeriésgyakoroljaaciviltársadalmiformációk
lehetséges mƾködését. Toleranciára képes, elfogadja a másságot, szervezi a
kirekesztés minden formája ellen ható programokat, eseményeket. Szakértƅen
alkalmazzaazintegrációstechnikákat.
Azonosítanitudjaahelyiközösügyeket,képesarészvételmegszervezésére,ahelyi
cselekvésre.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Képes a neveléstörténeti, a pedagógiai, az andragógiai, a kultúraelméleti,
pszichológiai és a mƾvelƅdéstörténeti kutatások eredményeinek szintetizálására.
Ismeri a közösségi mƾvelƅdés sajátosságait, a kultúraelmélet fogalmi rendszerét.
Képes a szakszerƾ kultúraközvetítésre, kulturális antropológiai szemléletmóddal, a
kultúraalkotófejlesztésévelkapcsolatoskultúraközvetítƅitudássalrendelkezik.
Ismeriaközösségfejlesztésszellemitradícióit,alegfontosabbfilozófiai,szociológiai
és társadalmi, közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó gondolkodókat és a
beavatkozók,cselekvƅkelméleteit.
Kompetenciákkal rendelkezik a kapcsolatszervezéshez, a helyi lokális cselekvés
ösztönzéséhez, a partneri együttmƾködések kiépítéséhez és a helyi cselekvés
szakmaitámogatásához.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri a közösségi mƾvelƅdés tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit,
vizsgakövetelményeit, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait
szaktudományi,pedagógiai,pszichológiaiésszakmódszertaninézƅpontból.
Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, azok strukturálására, logikai
felépítésére. Képes kiválasztani a közösségi mƾvelƅdés tanulásaͲtanítása során
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felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket. Képes egyéb
tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét célokhoz illeszkedƅen
kiválasztani(különöstekintettelazinfoͲkommunikációstechnológiára).
Részt tud venni a helyi tanterv készítésében, képes önállóan az éves tematikus
(tanmeneti)tervezésre,óravázlatkészítésére,valamintazoktatástechnikaieszközök
használatára. Képes a közösségfejlesztésben a tanulók aktív részvételen és
tapasztalati úton történƅ tanulásának megtervezésére, megszervezésére. Aktívan
résztveszatanulásiésközösségicselekvésifolyamatokban.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
Ismeri a közösségi együttmƾködésekre jellemzƅ gondolkodásmód kialakulásához,
kialakításához szükséges pszichológiai, szociálpszichológiai tényezƅket, a sikeres
közösségi mƾvelƅdés feltételrendszerét (tanulási módszerek, eljárások). Ismeri a
szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség tanulásͲmódszertani jellegzetességeit, hibáit,
tipizálását.
Felkészült a kulturális megismerés tanítására, a magyar és az egyetemes kultúra
iránti érdeklƅdés felkeltésére, kielégítésére, a tanulók ismeretszerzƅ és Ͳalkalmazó
képességénekkimƾvelésére.Felkészültatényekésértékelésekközöttikülönbségek,
azösszefüggésekönállófelismertetésére.Felkészültazeltérƅkultúrákjellemzƅinek
feltárására, a tények, adatok, fogalmak elsajátítási nehézségeinek felismerésére.
Felkészült térképek, grafikonok, táblázatok, eredeti forrásszövegek információs
bázisként való használatára, valamint a kulturális konfliktusokhoz kapcsolódó
különbözƅálláspontoktárgyilagosbemutatására.
Felkészült a közösségi mƾvelƅdés tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ
tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra. Ösztönöz az informatikai
ismeretekközösségimƾvelƅdéstanulásasoránvalófelhasználására.
Felkészült az önszervezƅ közösségfejlesztƅi tanulási folyamatok moderálására
(tanulóicsoportokban,lakosságicsoportokban).
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
Ͳgyƾjteményekrƅl,képesilyenekösszeállítására,illetvealkalmazására.Képestárgyi
követelmények kidolgozására, valamint a tanulók személyre szabott, differenciált
módszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
Együttmƾködik a társadalomtudományokkal foglalkozó rokon tárgyak tanáraival.
Közremƾködik a tanári és tanulói együttmƾködésen alapuló közösségi
mƾvelƅdéshez kapcsolódó manuális tevékenységekben (modellezés, terepasztal
készítés,demonstrációseszközöktervezéseéskészítése).
Együttmƾködik helyi, területi, megyei és országos közmƾvelƅdési, ifjúsági,
társadalompolitikai szolgáltató intézményekkel; közösségi szakmai fórumokkal;
alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikaimƾhelyekkel.Együttmƾködikazifjúsági
szervezetekkel, a diákönkormányzattal. Kapcsolatot teremt közmƾvelƅdési
intézmények (múzeumok, történelmi játszóházak, helytörténeti gyƾjtemények)
szakembereivel (múzeumpedagógusok, muzeológusok, más közmƾvelƅdési
szakértƅk), valamint kormányzati, a nem kormányzati és az üzleti szektor helyi
közösségi fejlesztésben szerepet játszó, társadalmi szolgáltató és fejlesztƅ
intézményeivel.
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Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
Elkötelezett a közösségi mƾvelƅdés, az igényes tanári munka, a folyamatos
önmƾvelés iránt. Részt vesz a közösségi mƾvelƅdés tárgy fejlesztési, innovációs
tevékenységében (alternatív programok kipróbálása, közösségi programok,
programcsomagok készítése és kipróbálása, részvétel tankönyvek kipróbálásában,
bírálatában).
Tájékozott a közösségi mƾvelƅdés tantárgyhoz és közösségi mƾvelƅdés tanári
hivatásáhozkötƅdƅinformációsforrásokról,szervezetekrƅl.
4.2.2.Aközösségimƾvelƅdéstanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:15–20kredit
Kultúraelmélet
– A kultúraelmélet alapjai (a kultúra fogalma, a fogalmak rendszere, a kultúra több
szempontú megközelítése, irányzatok, kultúra és társadalom, kultúra és civilizáció,
kultúra és pszichikum, kultúra és mƾvelƅdés, kultúra és kreativitás, kultúra és
kultúraközvetítés,akultúratudományosvizsgálatánakáltalánoskérdései,akultúraͲ
tudományésneveléstudományviszonya).
– A kultúraelméleti ismeretszerzés alapjai (a kultúraelmélet kutatási területei és
módszerei,azinformációszerzésmódszerei).
Társadalompolitika
– Atársadalompolitikaalapjaiésösszefüggései:szociálͲ,ifjúságͲésegészségpolitikai,
gazdasági, közigazgatási, politológiai alapismeretek, a fenntartható fejlesztés
paradigmája,multikulturális,interkulturálisésközösségitársadalomparadigmája,a
harmadik szektor, a közösségi gazdaság, a társadalomfejlesztés és a
gazdaságfejlesztésösszefüggései.
– A társadalomfejlesztést szolgáló intézményͲ és szolgáltatásrendszer: (a tanári
szakokon ismertetett oktatási intézményrendszer mellett) gyermekͲ és
ifjúságvédelmi,
szociális,
ifjúsági,
egészségfejlesztési,
munkaerƅͲpiaci,
vállalkozásfejlesztési intézményͲ és szolgáltatásrendszerek, állami, önkormányzati,
civil,illetveegyháziintézményfenntartási,mƾködtetésimodellek.
Közösségfejlesztés
– A közösségfejlesztés alapjai: fogalmak (mozgalom és szakma); alapelvek, közösség
és részvétel; a közösségi beavatkozás jellemzƅi, a közösségi kezdeményezés
modelljei,egyénͲcsoportͲközösség(szociálpszichológiaalapok).
– Aközösségimunkahármaskialakulása:eszmékésértékek;társadalmimozgalmak,
reformok,civiltársadalom,szakmatörténet.
– A közösségfejlesztés gyakorlatának elmélete: a közvetítés szükségessége.
Akulturális változás kihívása, identitáskeresés, az újrakulturálódási és megújulási
folyamatok, a demokratizálás szükségessége. Motivációk építése, cselekvésre,
tanulásraképessététel.Közösségitanulás,felnƅttképzés.
b) aszakmaitörzsanyagszakterületiismeretei:70–80kredit
Kultúraelmélet
– A kultúraelmélet tudománytörténete (a kultúra és kultúrafogalom történeti
meghatározottsága, történeti vizsgálata, kultúraelméleti irányzatok, a kultúraͲ és
civilizációfogalom azonosságai és eltérései, kultúrtörténeti korszakok, a
kultúrafogalom kialakulása, kulturális funkciók az emberben és közösségekben,
egyetemesésnemzetikultúra).
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– Kultúraelmélet és kultúraközvetítés (a kultúraközvetítés kultúraelméleti,
antropológiai alapjai, a kultúraközvetítés korcsoportjai, módszerei, kultúraközͲ
vetítésésfelnƅttnevelés,azandragógiatörténete,intézményei).
– Kultúraközvetítéséshelyitársadalom(ahelyitársadalometnográfiaihagyományai,
szociológiai rétegzettsége, szubkultúrák, munkaerƅͲpiaci jellemzƅi, kulturális
lehetƅségeiahelyiigényekmegismerése,feltárása,kulturálisvidékfejlesztés).
– A kultúraközvetítés szintjeinek leírása (a kultúraközvetítés intézményrendszere,
társadalmiszervezetei,infokommunikációskultúraközvetítés).
– A kultúraközvetítés társadalmi meghatározottsága (államigazgatási és jogszabályi
környezet,gazdaságiéskulturáliskapcsolatok,szakpolitikák).
Társadalompolitika
– Globalitás: a globális és a lokális folyamatok egymásra hatásának rendszere,
összefüggései.
– A helyi társadalmi, gazdasági, illetve környezeti (természeti és épített) viszonyok,
tendenciákmegismerésénekmódszerei.
– A társadalomfejlesztést szolgáló intézményͲ és szolgáltatásrendszerek
együttmƾködésének modelljei (ágazatközi együttmƾködések), az ezt meghatározó
jogszabályikörnyezet.
– Atársadalomfejlesztés,valamintatermészetiésépítettkörnyezetösszefüggései.
– Fenntarthatóság: forrásteremtés, erƅforrásͲgazdálkodás, intézményͲ és
szervezetfejlesztésalokálistársadalomfejlesztésifolyamatokban.
Közösségfejlesztés
– Aközösségfejlesztésekialakulásánaktörténeteitthonéskülföldön,alegfontosabb
hazaiésnemzetköziszervezetek.
– Közösségelmélet: a közösség elvesztése, az individuum felszabadulása. A modern
közösségiség: kötƅdés és választási lehetƅség. A közösség fogalmának történeti
megközelítése a humánetológiától a modern közösségiségig. Civil társadalom,
közösségicsoportokésterületiszervezƅdések,hálózatok,virtuálisközösségek.
– Lokalitás,helyitársadalom,szomszédság.
– Társadalmi és közösségi részvétel, a közösségi beavatkozás etikai problémái.
Szerepek,munkamódokésmódszerekaközösségfejlesztésben.

5.

Aközösségimƾvelƅdéstanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A közösségi nevelés célͲ és feladatrendszere, alapelvei, interaktív és reflektív
módszerei,munkaformái,eszközei.
– Aközösséginevelésfogalma,szemléletmódjai,aközösségekformái.
– Aközösséginevelésmódszerei,részvételiformák.
– Közösségszervezésalapjaiaziskolában.
– Az önkéntesség mentális, pszichológiai meghatározottsága, jellemzƅi, a kapcsolatͲ
tartásésviszonyulásmódszertanisajátosságai.
– Azadaptívmódszerekalkalmazásánakszakmaikritériumai.
– Astratégiakészítésmódszerei,indikátorokaközmƾvelƅdésben.
– Aközösségimƾvelƅdéstartalma,alapfogalmai,szerepeamagyarmƾvelƅdésben.
– A készségͲ és képességfejlesztés speciáliseljárásai a közösségi mƾvelƅdés nevelési
folyamataiban.
– Akompetenciafejlesztésmérésénekmódszerei
– Mérésésértékelésaközösségimƾvelƅdésben.
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– Általánosiskolaiközösségimƾvelƅdésiprogramok,nyomtatottésdigitálistankönyͲ
vek,tankönyvcsaládok.


V.Emberéstermészetmƾveltségiterület


1. Biológiatanár(egészségtan)(általánosiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaibiológiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofBiology
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnƅttképzésbenabiológia,azegészségtantantárgyaktanítására,aziskolapedagógiai
feladatainakellátására,apedagógiaikutatási,tervezési,fejlesztésifeladatokvégzésére
képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában
integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a
biológia, az egészségtan tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére,
irányítására a tanulók környezetͲ, illetve egészségtudatos mƾveltségének,
készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Abiológiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Ismeri, hogy a biológia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeri a biológiában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeriabiológiatanításasoránfejlesztendƅkompetenciákat.
– Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségek kezelésére, képes a biológiatudomány régebbi és folyamatosan
megújulóismereteitaziskolánkeresztülatársadalomfelékommunikálni,azegzakt
természettudományos eredményeket megérteni elemi és középszinten – azok
igazságtartalmánakmeghamisításanélkül–érthetƅformábantanítani.
– Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott
módszereketatanulóadottságainakéselƅzetesismereteinekmegfelelƅenválassza
meg. Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására.
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– Atanulókéletkorisajátosságaihoz éstudásszintjéhezigazodvamagyarázatotadaz
életmóddal, életvitellel, betegségekkel, a természeti környezet megƅrzésével
kapcsolatosbiológiaiproblémákraésamögöttesmechanizmusokra.
– Képes a társadalmi köztudatban megjelenƅ biológiai tartalmú áltudományos
ismereteket természettudományos alapon cáfolni, és ezt az iskolán keresztül,
közérthetƅ formában a társadalom felé kommunikálni. Tanítványait racionális
gondolkodásra,érvelésre,atermészettudományosmegközelítésreneveli.
– Tudatos értékközvetítést vállal. Alakítja a tanulók önálló véleményalkotását és
kritikus gondolkodásmódra ösztönöz. Érzékeny a tanulók problémáira. Képes a
tanulóktévképzeteitfelismerni,feltárniésmegszüntetni;
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére.
Felkészültabiológiakiegészítƅismereteiközvetítƅbiológiaszakkörésönképzƅkör,
szaktanteremmƾködtetésére.
– Képes a megtanult tudományos ismereteket kisebbͲnagyobb közösségekben
ismeretterjesztƅ szinten népszerƾsíteni, magyarázni, terjeszteni, motivációt adva
ezzelazismeretekelsajátítására,azélethosszigtartótanulásra.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy a biológia új
eredményeit megismerhesse, értelmezhesse. Ismeri a biológia alapvetƅ kutatási
módszertanát. Képes – elsƅsorban a természettudományokon belül – a különbözƅ
szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére,
integrációjára. Ismeri a biológia társadalomban betöltött szerepét, a biológia
tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és gondolkodásfejlƅdésében játszott
szerepét. Ismeri a biológia tanulási sajátosságait, megismerési módszereit,
fontosabbtanításiéstanulásistratégiáit.
– Képes a biológia témakörében szakszerƾen kifejezni magát mind szóban, mind
írásban. Képes a biológiának megfelelƅ tudományterületen a fogalmak, elméletek
és tények közötti összefüggések megteremtésére és közvetítésére. Képes a
biológiában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek
közvetítésére a tanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét
kritikusanszemléli,azzalkapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezett a tanulók biológiai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt. Meg
tudja ítélni biológiának a köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van azzal,
hogy a biológiában közvetített tudás, kialakított kompetenciák más
mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
– Integrálni és érzékeltetni képes diákjaival a természettudományok közti szoros
kapcsolatot, látja, és tanítványaival láttatni tudja a biológiai és társadalmi
problémákkapcsolatrendszerét.
– Képes elƅsegíteni a biológia tananyag tanításán keresztül a természettudományos
diszciplínákonátívelƅalapfogalmak(anyag,energia,rendszerekéskölcsönhatások,
struktúra és funkció, fenntarthatóság és a környezet védelme, állandóság és
változás)megértését,elsajátítását.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a biológia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésͲrendszerezésszempontjait.

1157

1158

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Képesameghatározniabiológiábantanítandótartalmakat,azokatmegfelelƅlogikai
struktúrába rendezni. Képes a biológia tanulásaͲtanítása során felhasználható
nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus
elemezéséreésakonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására(különöstekintettelaz
infokommunikációstechnológiára).
– Járatos a kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésében, önálló éves
tematikus (tanmeneti) tervezés, óravázlat készítésében, valamint az
oktatástechnikaieszközökhasználatában.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a biológia megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási, együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására és alkalmazására. Képes a biológia ismeretanyagának megfelelƅ
csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására. Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos
megértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a biológia tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint ösztönzi az informatikai
ismereteknekabiológiatanulásasoránvalófelhasználását.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
feladatgyƾjteményekrƅl, képesség ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására.
Tantárgyi követelmények kidolgozására való képesség. Képes a tanulók személyre
szabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködik a biológiával rokon tárgyak tanáraival. Képes arra, hogy a rokon
tárgyakban is megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezését egyeztesse.
Kialakítjaatanulókönmagukkal,atermészettelésakörnyezetükkelszembenérzett
társadalmifelelƅsségérzetét,szociáliskompetenciáit.
– Kész együttmƾködni a biológia területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal,alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezettabiológia,annaktanításairánt.Elkötelezettazigényestanárimunkára,
a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a biológia fejlesztési, innovációs
tevékenységében.
– Fontosnak tartja a biológián belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van a
biológiaetikaikérdéseivel.
4.2.2.Abiológiatanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:53–63kredit
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– természettudományosalapozóismeretek:16–26kredit
Matematika
– Számhalmazok, számsorozatok, végtelen sorok. Függvények határértéke.
Differenciálszámítás és alkalmazásai. Integrálszámítás. A valószínƾség szemléletes
fogalma, a valószínƾségi mezƅ, a valószínƾség kiszámítása kombinatorikus
meggondolásokkal. A matematikai statisztika tárgya. A statisztikai függvény.
Abecslés tulajdonságai. A statisztikai próba. Varianciaanalízis. Korrelációszámítás.
Regresszióanalízis.
Fizika
– Alapvetƅ fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben.
Mozgások kinematikai és dinamikai leírása. A termodinamika fƅtételei.
Halmazállapot változások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az
elektromos tér, térerƅsség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások,
áramvezetési mechanizmusok, váltakozó áram és szerepe a mindennapokban.
Ateljes elektromágneses színkép és tartomány. A radioaktivitás és szerepe a
mindennapiéletben.MéretͲésenergiatartományok.Anyagvizsgálatimódszerek.Az
energiatermelésalapelveiéslehetségesformái.
Kémia
– Az élƅ anyag kémiai összetétele és szervezƅdési szintjei. A biogén elemek és
szervetlen ionok szerepe. A víz szerkezete, fizikai, kémiai tulajdonságai és ebbƅl
adódó biológiai funkciói. Ionegyensúlyok, pufferek. Az elektrokémia alapjai, redox
folyamatok, redoxpotenciál. A diffúzió és az ozmózis folyamata. A szerves kémia
biológiai szempontból fontos alapjai. Az izomériák típusai. A szerves vegyületek
csoportosítása és reakciókészségük. Természetes szerves vegyületek
jellegzetességei,funkcióscsoportok.
Informatika
– Információtechnológiaialapismeretek.Számítógépesaritmetikaéslogika.Személyi
számítógépek. A PCͲk összetevƅi, sajátosságai és felépítése. Programok. Operációs
rendszerek. Alkalmazások. Vírusok. Számítógép hálózatok. Az internet
mƾködésének vizsgálata gyakorlati és elvi szempontok alapján. Szövegszerkesztési
alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. AdatbázisͲkezelés alapjai,
statisztikaiprogramcsomagok.
Földtudomány
– A Naprendszer felépítése és a Föld mozgásai. A Föld belsƅ szerkezete. A fölkéreg
felépítése, mozgásai, a legfontosabb kƅzetképzƅ folyamatok. A lemeztektonika
alapjai. A földtörténet korbeosztása, legfontosabb eseményei. Sslénytani
alapismeretek. A földtörténet mérföldkövei: a kambriumi robbanás, tömeges
kihalások.Ahidroszféraáltalánosjellemzése.Alegfontosabbtalajképzƅfolyamatok
ésmagyarországitalajtípusok.Alégkörfelépítése,összetétele,idƅjárásijelenségek
alapelemei. A nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános
ismeretei.Aszolárisésavalódiéghajlatiövezetekrendszere.Környezetiásványtani
alapfogalmak.
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Környezettudományialapismeretek
– Globális környezeti rendszerek. Lokális, regionális, kontinentális és globális
szemléletƾ környezetközpontú gondolkodás. Élƅ és élettelen környezeti tényezƅk.
Akörnyezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarhatóság, energiahatékonyság,
az anyagok újrahasznosítása. A globális éghajlatváltozás és hatása a bioszférára.
Környezetiproblémák,környezetterhelés,biológiaiindikáció.
– biológiátalapozóismeretek:37–47kredit
Abiológiaalapvetƅtörvényszerƾségei
– Az élƅvilág tanulmányozása az ókortól napjainkig. Az élƅvilág rendszerezésének
története. Az anatómia és a fiziológia története. A mikrobiológia és immunológia
története.Azökológiaiszemléletkialakulása.Azevolúcióbiológiatörténete.Aföldi
élet kialakulása és az evolúció fƅbb állomásai: prebiotikus evolúció, az RNS világ,
endoszimbiózis. A genetika térhódítása. A molekuláris éra. Az ökológia, a
természetvédelem és a konzervációbiológia kialakulása. RendszerͲ és szintetikus
biológia.
Asejtszervezƅdéseésmƾködése
– AproͲéseukariótasejtorganizációja.Azeukariótasejteredete,anövényi,állatiés
gombasejtfelépítése.Asejtmagszerkezeteésfunkciói.Asejtciklus.Asejtosztódás
típusai. A kromatin állomány és a kromoszómák. A plazmamembrán szerkezeteés
funkciói. Membrántranszport, a membránmƾködés elektromos kísérƅ jelenségei.
Sejtfelszíni markerek és antigén receptorok. A sejtfal kialakulása és szerkezete. A
sejtek közötti kapcsoló struktúrák többsejtƾ élƅlényekben. A citoszol és a
citoszkeleton. Intracelluláris kompartmentumok. Az endoplazmatikus retikulum
típusaiésfunkciója.GolgiͲapparátus,aperoxiszómák,ésalizoszómákszerkezeteés
mƾködése. A mitokondriumok és a kloroplasztiszok. A sejtek differenciálódása,
öregedéseéshalála.
Azállatiésemberiszervezetfelépítéseésmƾködése
– A fejlƅdésbiológia alapjai. A megtermékenyítés. A gasztruláció mechanizmusai és
szabályozása. Az embrió szerkezete a csíralemezek kialakulása után. Az állati test
szervezƅdése, szimmetria viszonyai. A szövetek csoportosítása és jellemzése. A
kültakaró. A vázͲ és izomrendszer. Az emésztƅrendszer. Az anyagszállítás, a
testfolyadékok, a keringési rendszer. A légzés. A kiválasztás. A szaporodás és a
szaporítószervek. A hormonális és az idegrendszer. Az érzékszervek. Az állati
szervezet felépítése a felsorolt csoportokba tartozó fajok példáin keresztül:
csalánzók,férgek,puhatestƾek,rovarok,halak,kétéltƾek,madarakésemlƅsök.Az
emberiszervezetszervei,aszervekszövetifelépítéseésaszervrendszerek.
Állatismeret
– A hazai fauna, a Pannon régióban található védett és fokozottan védett fajok
megismerése, az egyes állatcsoportok identifikálásához szükséges legfontosabb
taxonómiaibélyegekelsajátítása,határozókönyvekhasználata.Földünktermészeti,
gazdaságiésegyébszempontbólfontosfajai.
Humánbiológia
– A preͲ és posztnatális növekedés sajátosságai és szervezƅdése. Szekuláris
növekedésiváltozásokjelenségei,okai.Agenetikaiháttérésakörnyezetitényezƅk
hatása a növekedésre és az érésre. Antropometria, a testalkat és a testösszetétel
jellemzƅi,változásai,becslése.Atörténetiantropológiaalapjai,vizsgálatimódszerei,
jelentƅsége. A hominid jellegek kialakulása, az ember evolúciójának fázisai. Ember
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és környezete: a Homo sapiens biodiverzitása. A földrajzi rasszok kialakulása és a
fƅbbcsoportokjellemzése.
Anövényiszervezetfelépítéseésmƾködése
– Afototrófeukariótaegysejtƾekszervezƅdése.Ateleptestƾnövényekszervezƅdése.
A hajtásos növények felépítése, edényes virágtalanok, edényes magvas növények
szervezettana és egyedfejlƅdése. A növényi szövetrendszerek. Növényi
embriogenezis, a csíranövények biológiája. Vegetatív szervek morfológiája és
módosulásai. Vízforgalom, ásványi táplálkozás, anyagszállítás és fotoszintézis.
Szaporodásmódok a növényvilágban. A növények életfázis váltakozása. A
reproduktív szervek morfológiája és élettana. Megtermékenyítés. Embriogenezis,
endospermiumtípusok.
Növényismeret
– A hazai legfontosabb mikroszkopikus és makroszkopikus (moha, haraszt,
nyitvatermƅ, zárvatermƅ) növényfajok megismerése és azonosítása vegetatív
szervek (kéreg, rügy, hajtás) és generatív részek (virág, termés) alapján. Határozó
könyvekhasználatazárvatermƅfajokazonosításához.Földünktermészeti,gazdasági
ésegyébszempontbólfontosfajai.
Ökológiaialapismeretek
– Biológiaiszervezƅdésiszintekésaszupraindividuálisorganizáció.Ökológiaitényezƅk
és a környezet. A nicheͲfogalom kialakulása, a niche jellemzése. A populáció
fogalmaésjellemzƅi.Elemipopulációskölcsönhatások.Növényiésállatipopulációk
kölcsönhatásai.Apopulációdinamikaalapfogalmai.Azéletközösségekszervezƅdése.
Táplálkozási hálózatok. A biológiai sokféleség, a diverzitás értelmezése. Az
ökoszisztémafogalma,anyagforgalomésenergiaáramlás.Abioszféra.
Etológia
– Aviselkedésfogalma,neurobiológiaialapjai.Amagasabbidegiszervezƅdésƾállatok
és az ember viselkedése. Tanulási mechanizmusok. Kommunikáció. Kognitív
etológia. A viselkedésökológia és viselkedésevolúció alapjai. A szexuális viselkedés
alapjai, genetikai szabályozottsága, utódgondozás. A szociális viselkedés formái és
evolúciója.Azállatitársadalmaktípusai.Amunkamegosztásésakasztok.Azemberi
társadalom és az emberi nyelv eredete. Az ember és a domesztikált állatok
kapcsolata.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:12–18kredit
Azélƅvilágrendszerezése
– Taxon fogalma és taxonómiai kategóriák. Taxonómia és szisztematika,
nómenklatúra.Afajfogalom.Fajokkeletkezése.Azevolúcióésfilogenezisfogalma.
Adaptáció és szelekció. Osztályozási eljárások típusai. Fenetikus osztályozások. A
kladisztikusosztályozásalapelvei.Filogenetikairendszerek.
Biokémia
– Az élƅ anyag kémiai összetétele. Biológiailag jelentƅs szénhidrátok és lipidek. A
membránok szerkezete. Az aminosavak és a fehérjék tulajdonságai. Az
enzimmƾködés és szabályozása. A szénhidrátok, a lipidek, az aminosavak és a
nukleinsavak bioszintézise és lebontása. AnyagcsereͲfolyamatok: glikolízis, pentózͲ
foszfát ciklus, citromsavͲciklus. Elektron transzport és oxidatív foszforiláció.
Agenetikai információ tárolása, átadása és kifejezƅdése: replikáció, transzkripció,
transzláció.
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Általánosmikrobiológia
– Amikróbákalapvetƅmorfológiaijellemzƅi.Azegysejtƾekszervezƅdése.Szaporodás,
tenyésztés, szaporodásͲgátlás. A prokarióták anyagcsere sokfélesége. Erjesztési
folyamatok, élelmiszerek elƅállítása fermentációs technológiákkal, ipari
fermentációk. A légzés folyamatai és fényhasznosítás. Mikróbák részvétele az
elemek biogeokémiai körforgalmában. Szimbiózis. A vírusok helye az élƅvilágban,
legfontosabb jellemzƅik, eredetük. Az emberi szervezet normál mikrobiótája.
Agombákvilága,azuzmók.
Természetvédelmibiológia
– A biológiai sokféleség típusai és mérése. Biodiverzitás megoszlása a Földön. A
biodiverzitásértékelése.Afajokkihalásaazemberelƅttésazemberitevékenység
következtében. Kihalással fenyegetettség, természetvédelmi kategóriák. Élƅhelyek
pusztulása, fragmentációja, leromlása. Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok. Kis
populációk problémái. A populációvédelem alapjai. Ex situ védelem. Génforrások
megƅrzésénekaktívmódjai:génbankimegƅrzés.Védettterületektípusai,tervezése,
létrehozása. Természetvédelmi kezelés. A nem védett területek jelentƅsége.
ÉlƅhelyͲhelyreállítás. Természetvédelmet szolgáló jogi, gazdaságpolitikai eszközök
társadalmi környezet. Biodiverzitás monitorozás céljai, fƅbb módszerei, hazai és
nemzetközi programjai. Védett növényͲ, állatfajok és területek Magyarországon.
Aföldkiemelkedƅjelentƅségƾvédettterületei.
Evolúcióbiológia
– Atermészetesszelekcióáltalievolúcióalapelvei,anégydarwiniposztulátum,ésaz
evolúciódefiníciója.Atermészetesszelekciómechanizmusa,evolúciósmintázatok.
Azadaptációfogalmaésvizsgálata.Atermészetesszelekcióspeciálisesetei,ésezek
hatásaamorfológiaijellemzƅkreésviselkedésre.Azállatitársadalmakkialakulása:
szexuális szelekció és rokonszelekció. Életmenet evolúció. Az evolúció mechanizͲ
musai: mutáció, szelekció, genetikai sodródás, migráció. Mesterséges rendszerek
evolúciója.
Bioetika
– A bioetika alapelvei. Az élet keletkezése, mesterséges megtermékenyítés,
termékenységet csökkentƅ módszerek, fogamzásgátlás. Abortuszkérdés.
Génmanipulációs és biotechnológiai kutatások bioetikai vonatkozásai.
Génmódosított állatok és növények (egészségmegƅrzés, egészséges táplálkozás,
környezetre gyakorolt hatás). Sssejt kutatás. Szervátültetés. Eutanázia,
öngyilkosság,hospice.Állatvédelem.
Terepgyakorlat
– A növényismeret és állatismeret kurzusok keretében megismert növényͲ és
állatfajoktanulmányozásakülönbözƅtípusúmagyarországiélƅhelyeken.
Azáltalánosiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
Molekulárisbiológiaialapok
– A sejtciklus szabályozása, az osztódást serkentƅ és gátló szignálok. A sejthalál
formái: a nekrózis és az apoptózis morfológiai jellemzƅi. Az apoptózis molekuláris
mechanizmusa.ADNSkárosodása.Asejtciklusszabályozásánakfelborulása,arákos
elváltozáskialakulása.Aklónozásfogalma.Agénekizolálásánakésmanipulálásának
alapvetƅ eszközei és eljárásai: vektorok típusai. PCR, szekvenálás, génkönyvtárak.
Heterológ protein expresszió. A genom programok jelentƅsége. DNS diagnosztika,
igazságügyialkalmazások.
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Állatélettan
– Ajelátvitelimechanizmusokáltalánostulajdonságai.Asejtekközöttikommunikációt
biztosító molekuláris jelek és továbbítóik csoportosítása. Vízterek, membránͲ
potenciál.Akcióspotenciál.Azizommƾködésélettana.Akardiovaszkulárisrendszer,
a légzƅrendszer és a kiválasztórendszer mƾködése. Emésztƅrendszer, anyagͲ és
energiaforgalom. NeuroͲendokrin szabályozás. Az érzƅ és mozgató mƾködések.
Idegrendszeriintegráció:drive,motiváció,biológiairitmusok,alvás.Magasabbrendƾ
idegrendszeri folyamatok. Az immunrendszer funkcionális morfológiája, az
immunválaszbanrésztvevƅsejtekésmolekulák.Természetesimmunitás,azadaptív
immunválasz és az immuntolerancia. A daganatos és autoimmun betegségek, a
túlérzékenységireakciókkialakulásánakimmunológiaiháttere.
Növényélettan
– Növényijelátvitelimechanizmusok.Metabolikusfolyamatok:atápanyagfelvételésͲ
szállítás, a fotoszintézis és szénhidrátͲanyagcsere. KénͲ és nitrogénͲautotrófia.
Növényi hormonok és speciális metabolitok. Növényi fotoreceptorok,
fotomorfogenezis.NövényifejlƅdésͲésstresszélettan.
Biogeográfia
– A biogeográfia fogalma, kialakulása. Flóra és vegetáció. Zonalitás, szukcesszió,
klimax. Flóraelemek. Reliktumok és endemizmusok. Földünk vegetációövei.
Esƅerdƅk, szavannák. Esƅs nyarú és állandóan száraz szubtrópusi területek.
Mérsékelt övi füves puszták, erdƅssztyeppek, lombosͲ és tƾlevelƾ erdƅk,
tundraterületek. Flórabirodalmak. Magyarország és a KárpátͲmedence
növénytakarója és florisztikai beosztása. A szétterjedés és kolonizáció. Az área
tulajdonságai. A negyedidƅszak klímaͲ és faunatörténete, evolúciós dinamikája. A
biómokregionalitásaésevolúciótörténete.Filogenetikusbiogeográfia.Azanalitikus
ésregionálisbiogeográfia.
Genetika
– Mendeli genetika. A mendeli analízis kiterjesztése, a dominancia formái,
többszörös allélizmus, domináns és recesszív episztázis. A kromoszómaelmélet,
nemhez kötött öröklƅdés, kapcsoltság, térképezés. Mitotikus szegregáció és
rekombináció.KromoszómaͲésgénmutációk.Amennyiségijellegekgenetikája.Egy
gén egy enzim hipotézis. Mutációk és genetikai analízis. Gének és környezet. A
mutációképzƅdés molekuláris mechanizmusai. Populációgenetika. Mobilis
genetikai elemek. Replikáció és DNSͲrepair. A prokarióta génmƾködés: a lac
operon. Prokarióta és eukarióta genomok felépítése, extranukleáris öröklƅdés. Az
eukarióta génszabályozás. Modell élƅlények a genetikai kutatásokban.
Humángenetika:recesszívésdominánsrendellenességek,ahumángenom.
Egészségtan
– Azegészségfogalma.Azegészségdimenziói.Azegészségeséletmódfaktorai.Atesti
egészség feltételei. Higiéné: környezeti higiéné; személyi higiéné otthon, az
iskolában, a testnevelésben és a sportban. Egészséges életmód, rizikófaktorok,
primerprevenció.Egészségestáplálkozás,táplálékminƅségénekhatásaaszervezet
mƾködésére.ÉlelmiszerͲbiztonság.Atestmozgásszerepeazegészségmegƅrzésben,
iskoláskorban.Betegségekosztályozása:aleggyakoribbiskoláskorbanésfiataloknál
elƅfordulóbetegségcsoportok,azokkoraitünetei.AtestiͲlelkiegészségkapcsolata.
Káros szenvedélyek, addikciók. A függƅség felismerés és a legfontosabb teendƅk.
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Asportolás egészségtana. Relaxáció és egészségvédelem. Szexuális nevelés.
Elsƅsegélynyújtásésújraélesztés.
Környezetvédelem
– A vízszennyezés fogalma és a leggyakoribb szennyezƅanyagok, azok származása.
Vizeink terhelhetƅsége. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszapͲkezelés. A komposztálás.
Toxicitás, toxikológiai tesztek. Hƅszennyezés. A kármentesítési eljárások alapjai.
Bioremediáció.Levegƅszennyezés,aszennyezƅdésforrásai.Aszennyezéshatásaia
növényͲ és állatvilágra, a mƾvi környezetre és ennek gazdasági vonatkozásaira,
egészségkárosító hatások. A talaj, talajdegradáció, rekultiváció. A humusz anyagok
jelentƅsége. A zajszennyezés hatása az emberi szervezetre. A zaj és rezgés elleni
védelem.Asugárzásokbiológiaihatása,védekezésilehetƅségeksugárterhelésellen.
Ahulladékfogalma,csoportosítása.Ahulladékfizikai,kémiaiésbiológiaijellemzƅ.
Ahulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelƅzése,
mennyiségének csökkentési lehetƅségei. Hulladékelhelyezési technológiák.
Akörnyezetvédelemjogiszabályozása.

5.

Abiológiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A biológia által közvetített tudás sajátosságai, a tantárgy kapcsolata más
tantárgyakkal, mƾveltségterületekkel, a különbözƅ forrásokból származó tudás
integrálásánaklehetƅségei,módjai.Induktívésdeduktívmegismerés.
– A biológia tantárgy által közvetített fogalmak, tartalmak fejlƅdési sajátosságai, az
azokkal kapcsolatos naiv elképzelések, tapasztalati fogalmak és tévképzetek. A
biológiaifogalmaktanításánaklépései,elvei,atévképzetekfeloldásánaktechnikái.
A biológiai ismeretek rögzítésének, megszilárdításának speciális módszerei. A
biológia szaktárgyi tényeinek és azok összefüggéseinek felismertetése,
megerƅsítése.Különbségekéshasonlóságokmegmutatása,illetvelogikuselemzése
atananyagfeldolgozásasorán.
– A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitƾdformálási lehetƅségek. Az
érdeklƅdésͲfelkeltés, motiválás lehetƅségei, technikái és módszerei a biológia
tantárgytanításasorán.
– A természettudományos és technikai kompetencia és a természettudományos
gondolkodás fejlesztésének lehetƅségei a biológia tantárgy keretében. A
természettudományos kutatási módszerek alapjainak használata, elsajátíttatása a
tanulókkal. A szaknyelv elsajátíttatása, gondolkodási sémák algoritmusokká
rendezése a tanulási folyamatban. A biológiai ismeretek elsajátításának életkori
attribútumai.
– A biológia tantárgy tanítási folyamata, a tervezés szintjei. A tanulók közötti
együttmƾködéstfejlesztƅmódszerek(csoportmunka,kooperatívtanulásitechnikák)
alkalmazásabiológiaórán.
– Egyszerƾbb gyakorlati vizsgálatok alkalmazása biológia oktatás során. Biológiai
szertár felszerelése, élƅsarok. Tanulmányi kirándulás, erdei iskola alkalmazása az
iskolánkívülibiológiaoktatásbanéskörnyezetinevelésben.MódszerͲekvivalenciaés
amódszertaniszabadságkérdése.
– A biológiatanítás hagyományos és innovatív tanulási környezete. A biológiatanítás
tárgyi feltételei. A tankönyvek szerepe a biológiatanításban, értékelésük,
kiválasztásukkritériumai.Aszámítógép,amultimédiáseszközök,azinformációsés
kommunikációstechnológiaésazinternetalkalmazásaabiológiatanításában.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

1165

2013. évi 15. szám


2.Biológiatanár(egészségtan)(középiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaibiológiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofBiology
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák
birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket,
alkalmasak a biológia, az egészségtan tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére,
szervezésére, irányítására, a tanulók környezetͲ, illetve egészségtudatos
mƾveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a
kialakítására és fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történƅ
folytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Abiológiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén:
– Tudja, hogy a biológia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeri a biológiában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeriabiológiatanításasoránfejlesztendƅkompetenciákat.
– Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségek kezelésére, képes a biológiatudomány régebbi és folyamatosan
megújulóismereteitaziskolánkeresztülatársadalomfelékommunikálni,azegzakt
természettudományos eredményeket megérteni, továbbá elemi és középszinten
–azokigazságtartalmánakmeghamisításanélkül–érthetƅformábantanítani.Képes
arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott
módszereketatanulóadottságainakéselƅzetesismereteinekmegfelelƅenválassza
meg.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására. A tanulók életkori
sajátosságaihoz, tudásszintjéhez igazodva magyarázatot ad az életmóddal,
életvitellel, betegségekkel, a természeti környezet megƅrzésével kapcsolatos
biológiaiproblémákraésamögöttesmechanizmusokra.
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– Képes a társadalmi köztudatban megjelenƅ biológiai tartalmú áltudományos
ismereteket természettudományos alapon cáfolni, és ezt az iskolán keresztül,
közérthetƅ formában a társadalom felé kommunikálni. Tanítványait racionális
gondolkodásra,érvelésre,atermészettudományosmegközelítésreneveli.
– Tudatos értékközvetítés vállalása. A tanulók önálló véleményalkotásának
ösztönzése, kritikus gondolkodásmód kialakítása. Érzékeny a tanulók problémáira.
Képesatanulóktévképzeteitfelismerni,feltárniésmegszüntetni;
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén:
– Felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére.
Felkészültabiológiakiegészítƅismereteiközvetítƅbiológiaszakkörésönképzƅkör,
szaktanteremmƾködtetésére.
– Képes a megtanult tudományos ismereteket kisebbͲnagyobb közösségekben
ismeretterjesztƅ szinten népszerƾsíteni, magyarázni, terjeszteni, motivációt adva
ezzelazismeretekelsajátítására,azélethosszigtartótanulásra.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy a biológia új
eredményeit megismerhesse, értelmezhesse. Ismeri a biológia alapvetƅ kutatási
módszertanát. Képes – elsƅsorban a természettudományokon belül – a különbözƅ
szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére,
integrációjára.
– Ismeriabiológiatársadalombanbetöltöttszerepét,abiológiatanításánakcélját,a
tanulók személyiségͲ és gondolkodásfejlƅdésében játszott szerepét. Ismeri a
biológia tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb tanítási és
tanulásistratégiáit.
– Képes a biológia témakörében szakszerƾen kifejezni magát mind szóban, mind
írásban. Képes a biológiának megfelelƅ tudományterületen a fogalmak, elméletek
és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a
biológiában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek
közvetítésére a tanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét
kritikusanszemléli,azzalkapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezett a tanulók biológiai ismereteinek, képességeinek fejlesztése iránt. Meg
tudja ítélni biológiának a köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van azzal,
hogy a biológiában közvetített tudás, kialakított kompetenciák más
mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
– Integrálni és érzékeltetni képes diákjaival a természettudományok közti szoros
kapcsolatot, látja, és tanítványaival láttatni tudja a biológiai és társadalmi
problémákkapcsolatrendszerét.
– Képes elƅsegíteni a biológia tananyag tanításán keresztül a természettudományos
diszciplínákon átívelƅ alapfogalmak (pl. anyag, energia, rendszerek és
kölcsönhatások, struktúra és funkció, fenntarthatóság és a környezet védelme,
állandóságésváltozás)megértését,elsajátítását.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a biológia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésͲrendszerezésszempontjait.
– Képesameghatározniabiológiábantanítandótartalmakat,azokatmegfelelƅlogikai
struktúrába rendezni. Képes a biológia tanulásaͲtanítása során felhasználható
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nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus
elemezéséreésakonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására(különöstekintettelaz
infokommunikációstechnológiára).
– Járatos a kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésében, önálló éves
tematikus (tanmeneti) tervezés, óravázlat készítésében, valamint az
oktatástechnikaieszközökhasználatában.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a biológia megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási, együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására és alkalmazására. Képes a biológia ismeretanyagának megfelelƅ
csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására. Képes a biológia speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos
megértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a biológia tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására,segítésére,atehetséggondozásra,valamintösztönzésazinformatikai
ismereteknekabiológiatanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
feladatgyƾjteményekrƅl, képesség ilyenek összeállítására, illetve alkalmazására.
Képesatantárgyikövetelményekkidolgozására.
– Képesatanulókszemélyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködik a biológiával rokon tárgyak tanáraival. Képes arra, hogy a rokon
tárgyakban is megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezését egyeztesse.
Kialakítjaatanulókönmagukkal,atermészettelésakörnyezetükkelszembenérzett
társadalmifelelƅsségérzetét,szociáliskompetenciáit.
– Kész együttmƾködni a biológia területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal,alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezettabiológia,annaktanításairánt.Elkötelezettazigényestanárimunkára,
a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a biológia fejlesztési, innovációs
tevékenységében.
– Fontosnak tartja a biológián belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van
abiológiaetikaikérdéseivel.
4.2.2.Abiológiatanárszakonaszakterületiismeretek:
a)
Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:53–63kredit
– természettudományosalapozóismeretek:16–26kredit
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Matematika
– Számhalmazok, számsorozatok, végtelen sorok. Függvények határértéke.
Differenciálszámítás és alkalmazásai. Integrálszámítás. A valószínƾség szemléletes
fogalma, a valószínƾségi mezƅ, a valószínƾség kiszámítása kombinatorikus
meggondolásokkal. A matematikai statisztika tárgya. A statisztikai függvény. A
becslés tulajdonságai. A statisztikai próba. Varianciaanalízis. Korrelációszámítás.
Regresszióanalízis.
Fizika
– Alapvetƅ fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben.
Mozgások kinematikai és dinamikai leírása. A termodinamika fƅtételei.
Halmazállapot változások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az
elektromos tér, térerƅsség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások,
áramvezetési mechanizmusok, váltakozó áram és szerepe a mindennapokban. A
teljes elektromágneses színkép és tartomány. A radioaktivitás és szerepe a
mindennapiéletben.MéretͲésenergiatartományok.Anyagvizsgálatimódszerek.Az
energiatermelésalapelveiéslehetségesformái.
Kémia
– Az élƅ anyag kémiai összetétele és szervezƅdési szintjei. A biogén elemek és
szervetlen ionok szerepe. A víz szerkezete, fizikai, kémiai tulajdonságai és ebbƅl
adódó biológiai funkciói. Ionegyensúlyok, pufferek. Az elektrokémia alapjai, redox
folyamatok, redoxpotenciál. A diffúzió és az ozmózis folyamata. A szerves kémia
biológiai szempontból fontos alapjai. Az izomériák típusai. A szerves vegyületek
csoportosítása és reakciókészségük. Természetes szerves vegyületek
jelegzetességei,funkcióscsoportok.
Informatika
– Információtechnológiaialapismeretek.Számítógépesaritmetikaéslogika.Személyi
számítógépek. A PCͲk összetevƅi, sajátosságai és felépítése. Programok. Operációs
rendszerek. Alkalmazások. Vírusok. Számítógép hálózatok. Az internet
mƾködésének vizsgálata gyakorlati és elvi szempontok alapján. Szövegszerkesztési
alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. AdatbázisͲkezelés alapjai,
statisztikaiprogramcsomagok.
Földtudomány
– A Naprendszer felépítése és a Föld mozgásai. A Föld belsƅ szerkezete. A fölkéreg
felépítése, mozgásai, a legfontosabb kƅzetképzƅ folyamatok. A lemeztektonika
alapjai. A földtörténet korbeosztása, legfontosabb eseményei. Sslénytani
alapismeretek. A földtörténet mérföldkövei: a kambriumi robbanás, tömeges
kihalások.Ahidroszféraáltalánosjellemzése.Alegfontosabbtalajképzƅfolyamatok
ésmagyarországitalajtípusok.Alégkörfelépítése,összetétele,idƅjárásijelenségek
alapelemei. A nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános
ismeretei.Aszolárisésavalódiéghajlatiövezetekrendszere.Környezetiásványtani
alapfogalmak.
Környezettudományialapismeretek
– Globális környezeti rendszerek. Lokális, regionális, kontinentális és globális
szemléletƾ környezetközpontú gondolkodás. Élƅ és élettelen környezeti tényezƅk.
Akörnyezeti rendszerek állapota, védelme, a fenntarhatóság, energiahatékonyság,
az anyagok újrahasznosítása. A globális éghajlatváltozás és hatása a bioszférára.
Környezetiproblémák,környezetterhelés,biológiaiindikáció.
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– biológiátalapozóismeretek:37–47kredit
Abiológiaalapvetƅtörvényszerƾségei
– Az élƅvilág tanulmányozása az ókortól napjainkig. Az élƅvilág rendszerezésének
története. Az anatómia és a fiziológia története. A mikrobiológia és immunológia
története.Azökológiaiszemléletkialakulása.Azevolúcióbiológiatörténete.Aföldi
élet kialakulása és az evolúció fƅbb állomásai: prebiotikus evolúció, az RNS világ,
endoszimbiózis. A genetika térhódítása. A molekuláris éra. Az ökológia, a
természetvédelem és a konzervációbiológia kialakulása. RendszerͲ és szintetikus
biológia.
Asejtszervezƅdéseésmƾködése
– AproͲéseukariótasejtorganizációja.Azeukariótasejteredete,anövényi,állatiés
gombasejtfelépítése.Asejtmagszerkezeteésfunkciói.Asejtciklus.Asejtosztódás
típusai. A kromatin állomány és a kromoszómák. A plazmamembrán szerkezeteés
funkciói. Membrántranszport, a membránmƾködés elektromos kísérƅ jelenségei.
Sejtfelszíni markerek és antigén receptorok. A sejtfal kialakulása és szerkezete.
Asejtek közötti kapcsoló struktúrák többsejtƾ élƅlényekben. A citoszol és a
citoszkeleton. Intracelluláris kompartmentumok. Az endoplazmatikus retikulum
típusaiésfunkciója.GolgiͲapparátus,aperoxiszómák,ésalizoszómákszerkezeteés
mƾködése. A mitokondriumok és a kloroplasztiszok. A sejtek differenciálódása,
öregedéseéshalála.
Azállatiésemberiszervezetfelépítéseésmƾködése
– A fejlƅdésbiológia alapjai. A megtermékenyítés. A gasztruláció mechanizmusai és
szabályozása. Az embrió szerkezete a csíralemezek kialakulása után. Az állati test
szervezƅdése, szimmetria viszonyai. A szövetek csoportosítása és jellemzése. A
kültakaró. A vázͲ és izomrendszer. Az emésztƅrendszer. Az anyagszállítás, a
testfolyadékok, a keringési rendszer. A légzés. A kiválasztás. A szaporodás és a
szaporítószervek. A hormonális és az idegrendszer. Az érzékszervek. Az állati
szervezet felépítése a felsorolt csoportokba tartozó fajok példáin keresztül:
csalánzók,férgek,puhatestƾek,rovarok,halak,kétéltƾek,madarakésemlƅsök.Az
emberiszervezetszerveiaszervekszövetifelépítéseésaszervrendszerek.
Állatismeret
– A hazai fauna, a Pannon régióban található védett és fokozottan védett fajok
megismerése, az egyes állatcsoportok identifikálásához szükséges legfontosabb
taxonómiaibélyegekelsajátítása,határozókönyvekhasználata.Földünktermészeti,
gazdaságiésegyébszempontbólfontosfajai.
Humánbiológia
– A preͲ és posztnatális növekedés sajátosságai és szervezƅdése. Szekuláris
növekedésiváltozásokjelenségei,okai.Agenetikaiháttérésakörnyezetitényezƅk
hatása a növekedésre és az érésre. Antropometria, a testalkat és a testösszetétel
jellemzƅi,változásai,becslése.Atörténetiantropológiaalapjai,vizsgálatimódszerei,
jelentƅsége. A hominid jellegek kialakulása, az ember evolúciójának fázisai. Ember
és környezete: a Homo sapiens biodiverzitása. A földrajzi rasszok kialakulása és a
fƅbbcsoportokjellemzése.
Anövényiszervezetfelépítéseésmƾködése
– Afototrófeukariótaegysejtƾekszervezƅdése.Ateleptestƾnövényekszervezƅdése.
A hajásos növények felépítése, edényes virágtalanok, edényes magvas növények
szervezettana és egyedfejlƅdése. A növényi szövetrendszerek. Növényi
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embriogenezis, a csíranövények biológiája. Vegetatív szervek morfológiája és
módosulásai. Vízforgalom, ásványi táplálkozás, anyagszállítás és fotoszintézis.
Szaporodásmódok a növényvilágban. A növények életfázis váltakozása. A
reproduktív szervek morfológiája és élettana. Megtermékenyítés. Embriogenezis,
endospermiumtípusok.
Növényismeret
– A hazai legfontosabb mikroszkopikus és makroszkopikus (moha, haraszt,
nyitvatermƅ, zárvatermƅ) növényfajok megismerése és azonosítása vegetatív
szervek (kéreg, rügy, hajtás) és generatív részek (virág, termés) alapján. Határozó
könyvekhasználatazárvatermƅfajokazonosításához.Földünktermészeti,gazdasági
ésegyébszempontbólfontosfajai.
Ökológiaialapismeretek
– Alkalmazott ökológia. Biológiai szervezƅdési szintek és a szupraindividuális
organizáció.Ökológiaitényezƅkésakörnyezet.AnicheͲfogalomkialakulása,aniche
jellemzése. A populáció fogalma és jellemzƅi. Elemi populációs kölcsönhatások.
Növényiésállatipopulációkkölcsönhatásai.Apopulációdinamikaalapfogalmai.Az
életközösségek szervezƅdése. Táplálkozási hálózatok. A biológiai sokféleség, a
diverzitásértelmezése.Azökoszisztémafogalma,anyagforgalomésenergiaáramlás.
Abioszféra.
Etológia
– Aviselkedésfogalma,neurobiológiaialapjai.Amagasabbidegiszervezƅdésƾállatok
és az ember viselkedése. Tanulási mechanizmusok. Kommunikáció. Kognitív
etológia. A viselkedésökológia és viselkedésevolúció alapjai. A szexuális viselkedés
alapjai, genetikai szabályozottsága, utódgondozás. A szociális viselkedés formái és
evolúciója.Azállatitársadalmaktípusai.Amunkamegosztásésakasztok.Azemberi
társadalom és az emberi nyelv eredete. Az ember és a domesztikált állatok
kapcsolata.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:12–18kredit
Azélƅvilágrendszerezése
– Taxon fogalma és taxonómiai kategóriák. Taxonómia és szisztematika,
nómenklatúra.Afajfogalom.Fajokkeletkezése.Azevolúcióésfilogenezisfogalma.
Adaptáció és szelekció. Osztályozási eljárások típusai. Fenetikus osztályozások. A
kladisztikusosztályozásalapelvei.Filogenetikairendszerek.
Biokémia
– Az élƅ anyag kémiai összetétele. Biológiailag jelentƅs szénhidrátok és lipidek. A
membránok szerkezete. Az aminosavak és a fehérjék tulajdonságai. Az
enzimmƾködés és szabályozása. A szénhidrátok, a lipidek, az aminosavak és a
nukleinsavak bioszintézise és lebontása. AnyagcsereͲfolyamatok: glikolízis, pentózͲ
foszfát ciklus, citromsavͲciklus. Elektron transzport és oxidatív foszforiláció. A
genetikai információ tárolása, átadása és kifejezƅdése: replikáció, transzkripció,
transzláció.
Általánosmikrobiológia
– Amikróbákalapvetƅmorfológiaijellemzƅi.Azegyejtƾekszervezƅdése.Szaporodás,
tenyésztés, szaporodásͲgátlás. A prokarióták anyagcsere sokfélesége. Erjesztési
folyamatok, élelmiszerek elƅállítása fermentációs technológiákkal, ipari
fermentációk. A légzés folyamatai és fényhasznosítás. Mikróbák részvétele az
elemek biogeokémiai körforgalmában. Szimbiózis. A vírusok helye az élƅvilágban,
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legfontosabb jellemzƅik, eredetük. Az emberi szervezet normál mikrobiótája. A
gombákvilága,azuzmók.
Természetvédelmibiológia
– A biológiai sokféleség típusai és mérése. Biodiverzitás megoszlása a Földön. A
biodiverzitásértékelése.Afajokkihalásaazemberelƅttésazemberitevékenység
következtében. Kihalással fenyegetettség, természetvédelmi kategóriák. Élƅhelyek
pusztulása, fragmentációja, leromlása. Túlzott hasznosítás, idegenhonos fajok. Kis
populációk problémái. Populáció védelem alapjai. Ex situ védelem. Génforrások
megƅrzésének aktív módjai: génbanki megƅrzés. A klímaváltozás hatásai a
természeti környezetre. Védett területek típusai, tervezése, létrehozása.
Természetvédelmi kezelés. A nem védett területek jelentƅsége. ÉlƅhelyͲ
helyreállítás. Természetvédelmet szolgáló jogi, gazdaságpolitikai eszközök
társadalmi környezet. Biodiverzitás monitorozás céljai, fƅbb módszerei, hazai és
nemzetköziprogramjai. Védett növényͲ, állatfajok és területek Magyarországon. A
földkiemelkedƅjelentƅségƾvédettterületei.
Evolúcióbiológia
– Atermészetesszelekcióáltalievolúcióalapelvei,anégydarwiniposztulátum,ésaz
evolúciódefiníciója.Atermészetesszelekciómechanizmusa,evolúciósmintázatok.
Azadaptációfogalmaésvizsgálata.Atermészetesszelekcióspeciálisesetei,ésezek
hatásaamorfológiaijellemzƅkreésviselkedésre.Azállatitársadalmakkialakulása:
szexuális szelekció és rokonszelekció. Életmenet evolúció. Az evolúció
mechanizmusai: mutáció, szelekció, genetikai sodródás, migráció. Mesterséges
rendszerekevolúciója.
Bioetika
– A bioetika alapelvei. Az élet keletkezése, mesterséges megtermékenyítés,
termékenységet csökkentƅ módszerek, fogamzásgátlás. Abortuszkérdés.
Génmanipulációs és biotechnológiai kutatások bioetikai vonatkozásai.
Génmódosított állatok és növények (egészségmegƅrzés, egészséges táplálkozás,
környezetre gyakorolt hatás). Sssejt kutatás. Szervátültetés. Eutanázia,
öngyilkosság,hospice.Állatvédelem.
Terepgyakorlat
– A növényismeret és állatismeret kurzusok keretében megismert növényͲ és
állatfajoktanulmányozásakülönbözƅtípusúmagyarországiélƅhelyeken.
Aközépiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
ba)szakmaitörzsanyag:18–32kredit
Állatélettan
– Sejtélettan. Vízterek, membránpotenciál. Akciós potenciál. Az izommƾködés
élettana. A kardiovaszkuláris rendszer, a légzƅrendszer és a kiválasztórendszer
mƾködése. Emésztƅrendszer, anyagͲ és energiaforgalom. NeuroͲendokrin
szabályozás. Az érzƅ és mozgató mƾködések. Idegrendszeri integráció: drive,
motiváció,biológiairitmusok,alvás.Magasabbrendƾidegrendszerifolyamatok.
Állatrendszertan
– Azootaxonómiaészooszisztematikafeladata,módszerei.Afajfogalomkialakulása,
morfológiai és biológiai fajfogalom, rendszertani kategóriák. A fajon belüli
differenciálódás,fajalattikategóriák,azalfajfogalma.Fajésapopulációviszonya.A
zoológia nevezéktan legfontosabb szabályai. A protozoák általános jellemzése és
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törzsszintƾrendszertanifelosztása.Ametazoákfƅbbcsoportjaiajelentƅsaltörzsek,
osztályok,rendekjellemzésepéldákkal.
Biogeográfia
– Az elterjedési terület: área és árearendszerek kialakulása, szerkezete, nagysága,
alakja,éstérképezése.Aszétterjedésmechanizmusai,valamintazáreatörténeteés
evolúciója (expanzió, regresszió diszjunkció, extinkció). Az áreák földrajzi és
taxonómiaistruktúrájavalamintabioszféramakrostruktúrája(biómok).Azélƅvilág
elterjedésétbefolyásolóföldtörténetiéséghajlativáltozások,abioszféraevolúciója.
AnegyedidƅszakiflóraͲésfaunadinamizmusésevolúcióskövetkezményei.
Biostatisztika
– Leíróésmatematikaistatisztikaifogalmakáttekintése.Abiológiábanleggyakrabban
használt paraméteres és nemͲparaméteres statisztikai módszerek. Statisztikai
programcsomagok alkalmazása. Önálló számolási gyakorlat, számítógépes
statisztikaiadatfeldolgozás.
Egészségtan
– Az egészséges életmód. Egészséges táplálkozás és tápanyagͲellátás. ÉlelmiszerͲ
biztonság. A sporttevékenység élettani hatásai. Az élvezeti szerek és a dopping
egészségregyakorolthatásai.Stressz.Személyihigiéné.Közegészségügyiismeretek.
Népbetegségek Magyarországon. KörnyezetͲegészségtan. Munkaegészségtan.
Balesetvédeleméselsƅsegélynyújtásésújraélesztés.
Genetika
– A genetika története, Mendel munkássága. A mendeli analízis kiterjesztése, a
dominanciaformái,többszörösallélizmus,dominánsésrecesszívepisztázis.Gének
éskörnyezet,penetranciaésexpresszivitás.Akromoszómaelmélet,nemhezkötött
öröklƅdés, kapcsoltság, kapcsoltsági térképek, térképfüggvény, térképezés.
Mitotikus
szegregáció
és
rekombináció.
Kromoszómamutációk
és
kromoszómaszámváltozások.Amennyiségijellegekgenetikája.Baktériumgenetika.
Egy gén egy enzim hipotézis. DNSͲszerkezet és replikáció. A génmutációk
felosztása. Mutációkat detektáló rendszerek. Mutációk és genetikai analízis. A
mutációképzƅdés molekuláris mechanizmusai. Mobilis genetikai elemek. DNSͲ
repair. Rekombináció molekuláris szinten. A prokarióta génmƾködés: a lac és trp
operon. Prokarióta és eukarióta genomok felépítése, extranukleáris öröklƅdés. Az
eukarióta génszabályozás. Modell élƅlények a genetikai kutatásokban.
Humángenetika:recesszívésdominánsrendellenességek,ahumángenom.
Molekulárisbiológia
– A molekuláris biológia kezdete, DNS szerkezet és replikáció. A genom és a
génmƾködés megismerésének eszközei: Nukleinsav és fehérje elválasztási
technikák.RestrikciósendonukleázokésarekombinánsDNStechnika.Plazmidokés
más vektorok, géntárak. Molekuláris hibridizáció, radioaktív és nemͲradioaktív
jelölés. DNS szekvencia meghatározás, polimeráz láncreakció (PCR), DNS chip és
alkalmazásuk. A génexpresszió vizsgálata: hibridizáció, riporter gének, irányított
mutációk. Génexpresszió szabályozás prokariotákban: szigma faktorok, represszor
és aktivátor fehérjék, transzkripció termináció, a lambda fág lítikus ciklusának
szabályozása. A sejtmag, a sejtmagvacska, a sejtosztódás szabályozása.
Transzkripció és mRNS érés. A genetikai kód és a fehérjeszintézis.
Kompartmentalizáció. Fehérje transzport a sejtorganellumokba és az
endoplazmatikusretikulumba.Vezikuláristranszport,GolgiͲapparátus,lizoszómák.
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Sejtmagi transzport folyamatok. Szignáltranszdukció, jelátviteli útvonalak a
génexpressziószabályozásában.
Növényélettan
– Növényi biokémia. Metabolikus folyamatok: a tápanyag felvétel és szállítás, a
fotoszintézis és szénhidrátͲanyagcsere. NitrogénͲ és kénanyagcsere. Növényi
hormonok. Speciális metabolitok és gyakorlati vonatkozásai. Növényi
fotoreceptorok, fotomorfogezis. Növényi fejlƅdésͲ és stresszélettan. Molekuláris
növényélettan, speciális növényi jelátviteli folyamatok. Növényélettani kutatások
módszertana.
Növényrendszertan
– A növényvilág rendszerezésében felhasznált tulajdonságok, ezek taxonómiai
értéke. Az algák fƅbb csoportjai, rendszerezésük, biológiai tulajdonságaik. A
mohák fƅbb csoportjai, rendszerezésük, biológiai tulajdonságaik. A harasztok
fƅbb csoportjai, rendszerezésük, biológiai tulajdonságaik. A nyitvatermƅk fƅbb
csoportjai, rendszerezésük, biológiai tulajdonságaik. A zárvatermƅk fƅbb
csoportjai,rendszerezésük,biológiaitulajdonságaik.
Környezetvédelem
– A vízszennyezés fogalma és a leggyakoribb szennyezƅanyagok, azok származása.A
környezet és alrendszerei, környezettudomány, környezetvédelem, ökotoxikológia,
fitoremedáció, veszélyes hulladékok és kezelésük, környezeti hatásvizsgálatok,
fenntarthatóság. Vizeink terhelhetƅsége. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap kezelés.
A komposztálás. Toxicitás, toxikológiai tesztek. Hƅszennyezés. A kármentesítési
eljárások alapjai. Bioremediáció. Levegƅszennyezés, a szennyezƅdés forrásai. A
szennyezéshatásaianövényͲésállatvilágra,amƾvikörnyezetreésennekgazdasági
vonatkozásaira, egészségkárosító hatások. A talaj, talajdegradáció, rekultiváció. A
humuszanyagokjelentƅsége.Azajszennyezéshatásaazemberiszervezetre.Azajés
rezgés elleni védelem. A sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetƅségek
sugárterhelésellen.Ahulladékfogalma,csoportosítása.Ahulladékfizikai,kémiaiés
biológiai jellemzƅ. A hulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének
megelƅzése, mennyiségének csökkentési lehetƅségei. Hulladékelhelyezési
technológiák.Akörnyezetvédelemjogiszabályozása.
bb)kötelezƅenválaszthatószakmaiismeretek:18–32kredit
Biológiaiméréstechnika
– A biológiában érvényesülƅ legfontosabb fizikai, illetve biofizikai elvek ismertetése.
Azélƅlényekenergetikaiésszállításifolyamatai.AfényͲanyagkölcsönhatásbiológiai
vetületei. A biológiai kutatás során használt modern méréstechnikai eszközök
mƾködési elvei, fizikai alapjai. Vélt és valós környezeti ártalmak ismertetése,
mérése,hatástalanítása.
Bioinformatika
– A bioinformatika kialakulása. Bioinformatikai eszközök az interneten. ORF,
kódszótár. Általános keresƅprogramok, biológiai adatbázisok, elektronikus
folyóiratok. NukleotidͲ és fehérjeszekvencia adatbázisok, az adatbázis rekord
felépítése, az adatbázisok forrásai és fejlƅdésük. Fehérjeszekvenciák elemzése:
domén és motívum adatbázisok, a pattern és profil fogalma. A DNSͲszekvencia
meghatározástsegítƅprogramok(javítás,összeszerelés).
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Mikrobiológiaésbiotechnológia
– Környezeti mikrobiológia gyakorlata, aszeptikus munkavégzés, tenyésztési, festési
diagnosztikaieljárások.Molekulárismikrobiálisökológiaalapmódszerei.Mikrobiális
biotechnológia: klasszikus és molekuláris irányzatok. A biotechnológia elméleti,
gyakorlati és etikai vonatkozásai. IpariͲ, környezetiͲ, mezƅgazdaságiͲ és orvosiͲ
biotechnológiai eljárások elmélete és gyakorlati kivitelezése. A biotechnológia
közelmúltban elért legjelentƅsebb eredményei. A genomszekvenálási projektek
biotechnológiaikihatásai.
Rendszerbiológiaialapok
– Elméleti megalapozás. A modern genomikai technológiák kialakulásának
elƅzményei. A genomika, proteomika, metabolomika és interaktomika stb.
összefüggései. Modern kutatási stratégiák. In silico mƾveletek. Az új generációs
szekvenálásieljárásokalkalmazása.EgysejtͲeljárások.Személyreszabottorvoslás.
Immunbiológia
– Az immunrendszer szerveinek felépítése. Immunkompetens sejtek. Sssejtek,
differenciáció. SejtͲsejt kölcsönhatások. Antigének. MHCͲk. Celluláris és humorális
immunválasz. Immuntolerancia. Autoimmun betegségek. Citokinek. NeuroͲimmun
ésendokrinͲimmunkölcsönhatások.
Neurobiológia
– A membrántranszport és membránpotenciál. Akciós potenciál. Az idegsejtek és
gliasejtek felépítése, mƾködése és molekuláris markerei. Szinaptikus kapcsolatok,
idegrendszeri mediátorok. FeszültségͲ és ligandͲfüggƅ ioncsatornák. Metabotróp
receptorok. Neuronális szignalizációs folyamatok. A legfontosabb és leggyakoribb
idegrendszeribetegségekbiológiaialapjai.
Ökológiaiésevolúciósmodellek
– Populációgenetikai alapok és modellek. A populációk egyedszám változásának
szabályozása, populációs ciklusok, elemi populációs kölcsönhatások. A predáció
populációdinamikája: ragadozóͲzsákmány modellek. Táplálkozási stratégiák:
optimalizációs modellek típusai és a nem optimális modellek. A természetes
szelekciómodelljei.Optimalizációsmodellekazéletmenetvizsgálatokban.Evolúciós
játékelmélet,evolúciósanstabilstratégiák.
Ökológiaivizsgálómódszerek
– PopulációͲfelmérési és Ͳbecslési módszerek. Közösségek és élƅhelyek jellemzése,
felmérési módszerei. Térinformatikai alapok és módszerek. Idƅbeli és térbeli
dinamika vizsgáló módszerei. Terepi kísérletͲtervezés, mintavételi stratégiák és
módszerek.Ökofiziológiaimódszerek.

5.

Abiológiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A biológia tantárgy által közvetített tudás sajátosságai, a tantárgy kapcsolata más
tantárgyakkal, mƾveltségterületekkel, a különbözƅ forrásokból származó tudás
integrálásánaklehetƅségei,módjai.
– Abiológiatantárgytanításánakcéljai.Akiemeltfejlesztésiterületek,nevelésicélok
megvalósításának és a kulcskompetenciák fejlesztésének lehetƅségei a biológia
tantárgykeretében.
– A biológia tantárgy által közvetített fogalmak, tartalmak fejlƅdési sajátosságai, az
azokkal kapcsolatos naiv elképzelések, tapasztalati fogalmak és tévképzetek, a
fogalmi váltás nehézségei. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a

MAGYAR KÖZLÖNY

–

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–

•

1175

2013. évi 15. szám

tévképzetek feloldásának technikái. A biológiai ismeretek rögzítésének,
megszilárdításánakspeciálismódszerei.
A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitƾdformálási lehetƅségek. Az
érdeklƅdésͲfelkeltés, motiválás lehetƅségei, technikái és módszerei (pl. játék,
projektmódszer)abiológiatantárgytanításasorán.
Atermészettudományos,illetvetechnikaikompetenciaésatermészettudományos
gondolkodás fejlesztésének lehetƅségei a biológia tantárgy keretében. A
természettudományos kutatási módszerek használata, elsajátíttatása a tanulókkal.
Összetettebb gyakorlati vizsgálatok alkalmazása a biológia oktatás során. Biológiai
szertárfelszerelése,élƅsarok.
A biológia tantárgy speciális tartalmainak szerepe a tanulók környezetͲ és
egészségtudatos magatartásának kialakításában. Környezeti és egészségnevelés a
biológiaórákonkívül(pl.szakkörön,táborban,erdeiiskolában,bemutatóhelyeken).
A biológia tantárgyhoz kapcsolódó ellenƅrzési, mérési és értékelési módszerek,
eszközök.
A differenciálás lehetƅségei és módszerei a biológia tantárgy oktatásában. A
tanulásistratégiák,készségekfejlesztésebiológiaórán.
Atehetséggondozáslehetƅségei,formái,módszereibiológiából,tanóránéstanórán
kívül.
A tanulók közötti együttmƾködést fejlesztƅ módszerek (pl. csoportmunka,
kooperatívtanulásitechnikák)alkalmazásabiológiaórán.
Azalapmódszerek(pl.elƅadás,magyarázat,bemutatás/szemléltetés)alkalmazásaa
biológia tantárgy oktatásában, a módszerek kiválasztásának kritériumai. MódszerͲ
ekvivalenciaésamódszertaniszabadságkérdése.
A biológia tantárgy tanítási folyamata, a tervezés szintjei. A tanmenet és a
tematikus tervezés. Óraterv, óravázlat, tábla (füzet) vázlat. BiológiaóraͲtípusok. A
biológiaórákmegfigyelésénekésértékelésénekszempontjai.
A biológiatanítás hagyományos és innovatív tanulási környezete. A biológiatanítás
tárgyi feltételei. A tankönyvek szerepe a biológiatanításban, értékelésük,
kiválasztásukkritériumai.Aszámítógép,amultimédiáseszközök,azinformációsés
kommunikációstechnikaésazinternetalkalmazásaabiológiatanításában.
A biológiai feladatok összeállításának és megoldásának módszertana. Felkészítés
tanulmányi versenyekre és a biológia érettségire, az érettségi szerkezete, a tételͲ
összeállításésavizsgáztatásgyakorlata.



3.Kémiatanár(általánosiskolai)

1.


2.


Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaikémiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofChemistry
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
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A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
kémia tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok elƅkészítésére,
szervezésére,aziskolapedagógiaifeladatainakellátásárapedagógiaikutatási,tervezési
ésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzéseakikarokonszakterületeken
(pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) elfogadható
alapismeretekkel rendelkeznek, képesek a modern társadalomban a
természettudományos szemlélet kialakítására, továbbképzések segítségével új
kompetenciákat elsajátítani, munkájukat minƅségtudattal, sikerorientáltsággal és
megfelelƅ értékszemlélettel végezni, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben
történƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Akémiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a kémia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeriakémiábanmegjelenƅfogalmakkialakulásánakéletkorisajátosságait.Ismeri
a kémia tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Képes tanítványainak
megmutatni a kémia szerepét az anyag szervezƅdésének leírásában, közvetíteni
tudjaatársadalomtechnikaiszintjénekatermészettudományos,kiemeltenakémiai
ismeretekkelvalóösszefüggéseit.Képesakémiafogalmaivalkapcsolatosmegértési
nehézségek kezelésére, arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére
megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és elƅzetes ismereteinek
megfelelƅen válassza meg. Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos
nevelésiigényƾ–tanulókfelismerésére,differenciáltnevelésére,tanítására.
Tanulóit racionális gondolkodásra, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészültkémiaitanulmányiversenyektervezésére,szervezésére,kivitelezésére,a
kémia tantárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ kémia szakkör és laboratórium
mƾködtetésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvetƅ törvényeit, a
kémiatudomány jellemzƅ ismeretszerzƅ módszereit. Felkészült az alapvetƅ
természeti jelenségekben megnyilvánuló kémiai törvényszerƾségek bemutatására.
A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva képes bemutatni, kísérletekkel
demonstrálni,kvalitatív,illetveelemikvantitatívszintenértelmezniaszervetlenés
szerves kémia jelenségeit. Rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek lehetƅvé
teszik, hogy a kémia új eredményeit megismerje, értelmezze. Ismeri a kémia
tudományának alapvetƅ kutatási módszereit. Képes – elsƅsorban a
természettudományokonbelül–akülönbözƅszakterületektudásͲésismeretanyaga
közötti összefüggések felismerésére, integrációjára. Ismeri a kémia társadalomban
betöltött szerepét, a kémia tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és
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gondolkodásfejlƅdésében játszott szerepét. Ismeri a kémia tantárgy tanulási
sajátosságait,megismerésimódszereit,afontosabbtanításiéstanulásistratégiákat;
– Képesakémiatémakörébenaszakszerƾkifejezésre,szóbanésírásban,azelméletek
és tények közötti összefüggések közvetítésére, a kémiában elsajátított elméleti
ismeretekgyakorlatialkalmazására;
– Kémiai és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal kapcsolatban
önreflexióraképes;
– Meg tudja ítélni a kémiának a köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van
azzal,hogyakémiatanításasoránközvetítetttudás,kialakítottkompetenciákmás
mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a kémia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait.
Képes a meghatároznia kémiában tanítandó tartalmakat,azokat megfelelƅ logikai
struktúrába rendezni, továbbá a kémia tanulása, tanítása során felhasználható
nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus
elemezésére,akonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására;
– kollektív munkában képes helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök
használatára.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeriakémiamegértéséhezéskreatívalkalmazásáhozszükségesgondolkodásmód
kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezƅket. Tisztában
van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲmódszertani
jellegzetességeivel,hibáival;
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási, együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztásáraésalkalmazására;
– Képes a tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására,
segítésére,atehetséggondozásra.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri a szaktárgyával kapcsolatos tudásellenƅrzés és a képességmérés
legkorszerƾbb eszközeit, eredményeit. Képes a tanulók személyre szabott,
differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes együttmƾködni a kémiával rokon tárgyak tanáraival, arra, hogy a rokon
tárgyakban is megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezését egyeztesse.
Kész együttmƾködni a kémia területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal;alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezett a kémia tanítása, a tanulók kémiai ismereteinek, képességeinek
fejlesztéseiránt.Elkötelezettazigényestanárimunkára,afolyamatosönmƾvelésre.
Fontosnak tartja a kémián belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van a kémia
etikaikérdéseivel.
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4.2.2.Akémiatanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:14–16kredit
Matematika: halmazok, elemi függvények és elemzésük (határérték, deriválás,
integrálás), (molekula) geometria, vektorok és mátrixok, a statisztika alapjai, a
kémiaiszámításokmatematikaialapjai,minimum4kredit.
Fizika:mechanika,hƅtan,optika,elektromosságtan;ismeretterjesztƅiszinten:modern
fizika,minimum2kredit.
Informatika: felhasználói szintƾ számítógépͲkezelési ismeretek, online tartalomͲ
keresés,kritikusinformációelemzés,minimum2kredit.
Környezeti fenntarthatóság: környezetvédelem, természetvédelem, környezetgazdálͲ
kodás,fenntarthatóság,ökológiailábnyom,minimum2kredit.
Természettudomány: a szakpárétól eltérƅ két különbözƅ természettudomány (fizika,
biológia,földrajzͲföldtudomány)alapismeretei,minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:52–64kredit
Általános kémia, minimum 10 kredit: a kémia tudományának tárgya és története,
kémia a mindennapokban. Mérés, mennyiségek, mértékegységek. Atomelmélet,
elemi részecskék, sugárzások és radioaktivitás, az elemek képzƅdése.
Kvantumelmélet,atomszerkezetésaperiódusosrendszer,azelemekcsoportosítása
és periodikus sajátságai. A kémiai kötés típusai, ionok, molekulák, vegyületek.
Reakciók és reakcióegyenletek, a sztöchiometria alapjai. Elektrolitok, savͲbázis
elméletek.Molekulaszerkezet,amolekulákalakja.Intermolekuláriskölcsönhatások,
halmazállapotok,halmazállapotͲváltozások,fázisdiagramok.Gázokésgáztörvények.
Folyadékok és jellemzƅik, gƅznyomás, oldatok és az oldatösszetétel jellemzése.
Kolloid rendszerek. Kristályok és kristálytípusok. A környezeti kémia fƅ problémái,
zöldkémia.Atermokémiaalapfogalmai,entalpia,entrópia,képzƅdéshƅ,reakcióhƅ,
HessͲtörvény. A reakciósebesség, elemi reakciók, reakciómechanizmusok, a
reakciósebesség hƅmérsékletfüggése, katalízis. Kémiai egyensúlyok, a tömeghatás
törvénye. Gázegyensúlyok, egyensúlyok híg vizes oldatokban, pH, oldhatóság és
komplexképzƅdés. Az elektrokémia alapjai, elektródok, galváncellák és elektrolízis.
Az anyagszerkezet vizsgálata, az elektromágneses sugárzás, a spektroszkópia
alapfogalmai.
Szervetlenkémia,minimum8kredit:azelemekképzƅdése.Aperiódusosrendszerés
annak információ tartalma: az atomok elektronszerkezete; az sͲ, pͲ és dͲmezƅ
elemeinek általános jellemzése; az elemek fizikai és kémiai tulajdonságaiban,
valamint energetikai adataiban (ionizációs energia, elektronaffinitás,
elektronegativitás, atomizációs hƅ) jelentkezƅ szabályszerƾségek. A periódusos
rendszerelsƅ20elemének(HїCa)leírókémiája.Az1.átmenetifémsor(ScїZn)
elemei és fontosabb vegyületeik. A 2. és 3. átmenetifémsor néhány fontosabb
eleme:arany,ezüstésaplatinafémek(Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt).
Szerveskémia, minimum 8 kredit: a szerves vegyületek csoportosítása. A szerves
vegyületek szerkezete. Funkciós csoport. Telített szénhidrogének. Telítetlen
szénhidrogének. Aromás szénhidrogének. Halogénezett szénhidrogének.
Oxigéntartalmú szénvegyületek. Egyszerƾ és összetett szénhidrátok.
Nitrogéntartalmúszénvegyületek.Heteroaromásvegyületek.Mƾanyagok.Izoméria
típusok. Szubsztitúciós reakciók. Addíciós reakciók. Eliminációs reakciók. Oxidációs
és redukciós reakciók. Biológiailag aktív természetes szénvegyületek (alkaloidok,
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antibiotikumok, vitaminok, hormonok). Peptidek és fehérjék. Nukleinsavak és
építƅelemeik.
Fizikai kémia, minimum 8 kredit: termosztatika, termodinamikai mennyiségek,
termodinamikai potenciálfüggvények, anyagi halmazok, elegyek, fázisegyensúlyok,
kémiai reakciók egyensúlya, transzportfolyamatok alapjai, kémiai reakciók
kinetikája, egyensúlyi elektrokémia, felületek termodinamikája, kolloidkémia, az
atommag felépítése, a radioaktív bomlás, a kvantumkémia alapjai, spektroszkópia
alapjai,határfelületijelenségek,diszperzrendszerek,katalízis.
Analitikai kémia, minimum 8 kredit: az analitikai módszerek jellemzése. Az analitikai
mérésieredményekmegadása.Azanalíziselƅkészítƅmƾveletei:amintavételésaz
analitikaimintatárolása,oldása,feltárása.Azionreakciókelméletialapjai.SavͲbázis,
komplexépzƅdési és redoxireakcióik alkalmazása az analitikában. SavͲbázis
folyamatok vizes oldatokban. Oldatok pHͲjának számolása. Komplex egyensúlyok
számítása. Keláteffektus, entrópiaeffektus. Oldhatósági szorzat, oldhatóság.
Csapadékok oldódása savͲbázisͲ, komplexképzƅdéssel járó és redoxireakciókban.
Titrimetria. Neutralizációs analízis. Komplexometria. Csapadékos titrálások.
OxidációsͲredukciós titrálások. Gravimetria. Kémiai és mƾszeres végpontjelzési
lehetƅségekatitrimetriában.Elektroanalitikaimódszerek.Molekulaspektroszkópia:
ultraibolya és látható spektrofotometria. Bevezetés az elválasztástechnikákba.
Mágnesesmódszerekalapjai.
A kémia gyakorlati vonatkozásai, minimum 8 kredit: általános kémiai technológiai
ismeretek. Energiaforrások. Szervetlen, szerves és biotechnológiai vegyipari
eljárások. Mƾanyagok és polimerek. Esettanulmányok, a kémiai ismeretek
kontextusalapú tárgyalása (kémia és társadalom, fenntartható fejlƅdés, kémia és
környezet) Üzemlátogatás. Anyagtudomány. Nanotechnológia. TáplálkozásͲ
tudomány.ÉlelmiszerͲbiztonság.
Azáltalánosiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretei:16–20kredit
ba)természettudományosésinformatikaiismeretek:4–6kredit
Fizika: atomͲ, magͲ és molekulafizika, elemi részek, kvantummechanika, relativitásͲ
elmélet,kozmológia,szilárdtestͲfizika,anyagtudomány.
Informatika: kémiai programcsomagok használata, molekulaͲvizualizációs technikák,
kemometria.
bb)akémiaszakmaiismeretei:12–14kredit
Környezetifenntarthatóság.
Biokémia: bioͲmolekulák térszerkezete. Enzimkinetika. Peptidek és fehérjék.
Nukleinsavak és építƅelemeik. Vitaminok. Alapvetƅ lebomlási és felépítési
folyamatok.
Ásványéskƅzettan:ásványtaniéskƅzettaniismeretek,osztályozásuk.Talajokfajtáinak
csoportosítása.Egyszerƾásványokkƅzetekfelismerésitechnikái.
Anyagismeret: alapvetƅ anyagok szerkezeti fizikai és kémiai tulajdonságai,
rendszerezése,újanyagok(nanorészecskék).
Kémiai határterületi ismeretek: környezetszennyezés és környezetvédelem. Zöld
kémia. A kémia tudománytörténeti vonatkozásai. Paradigmaváltások a kémiában
(pl. DaltonͲféle atommodell, kvantummechanikai leírás). A fogalmi váltás
nehézségei.
Technológia üzemlátogatás: technológiai és anyagtudományi ismeretek szerzése
terepen.
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Terepgyakorlat: kémiai ismeretek gyakorlati megismerése iskolai kiránduláson, terepi
munkán,múzeumlátogatásokon.

5.




Akémiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Hétköznapiéstermészetijelenségekkémiájánakelemiértelmezése.
– A kémiatanítás tervezése, megvalósítása: a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek
ésahelyitantervekvonatkozórészei.
– A kémiatanítás módszerei: frontális, önálló, kooperatív, projekt, stb. módszerek
alkalmazási lehetƅségei a kémia tanításában. A tanítványok életkori sajátságaihoz
illeszkedƅ tananyagͲfeldolgozási módszerek és gyakorlati képességfejlesztƅ
eljárások.
– Akémiaelméletimodelljeinekelemiszintƾmagyarázataéstanítása.
– A kémiai fogalmak fejlƅdési sajátosságai, tanításának, tanulásának lehetƅségei és
nehézségei.
– A tanulók fogalmi rendszerének ismerete: naiv elƅfogalmak, tapasztalati fogalmak
és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei a kémia tanításiͲtanulási
folyamatában.
– A feladatͲ és problémamegoldás szerepe, jelentƅsége a kémiai gondolkodás
fejlesztésében.
– Információforrásokakémiatanításában.
– A szemléltetés lehetƅségei a kémia tanításában. A modellezés szerepe, feladatai,
gyakorlataazalapozóésközépszintƾkémiaoktatásban.
– A kísérletezés (demonstrációs, mérƅͲ és tanulókísérletek) szerepe, feladatai,
gyakorlata az alapozó és középszintƾ oktatásban. A kémiaoktatás tárgyi
feltételeinek(szaktanterem,szertár,laboratórium)szerepeésjelentƅsége.
– Multimédiástechnikákismereteésalkalmazásánaklehetƅségeiakémiaoktatásban
a jelenségbemutatás, kísérletezés, modellezés, kiértékelés és az adatelemzés
területén.
– A kémia és más természettudományos tantárgyak kapcsolata, a kereszttantervek,
tantárgyakköztikapcsolatokjelentƅségeazáltalánosésközépiskolában.
– A diákok differenciált képzésének lehetƅségei a kémia tanításában (tanórán kívüli
foglalkozások,tanulmányiversenyekstb.),tehetséggondozás.
– Kémiai ismeretek felhasználása a környezetvédelemben. Környezettudatos
magatartáserƅsítése.
– Motivációsstratégiákakémiatanításában:közlekedés,sport,háztartás,azélƅvilág
kémiai érdekességei, tudománytörténet a kémiatanításban. Projektmunkák és
egyénitanulóifeladatoktervezéseésszervezése.
– Akémiatanításáltalánosproblémái:amagyarnyelvƾanemzetközitanítástrendjei.
Anemzetközifelmérésekeredményei.
– A környezettudatos életvitelhez: a biztos, balesetmentes kísérletezéshez, a
gyakorlati munka során a fegyelmezett és felelƅsségteljes tanulói magatartás
kialakításáhozszükségesismeretek.
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4.Kémiatanár(középiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaikémiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofChemistry
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
kémia tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok elƅkészítésére,
szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási,
tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a rokon
szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv)
alapismeretekkel rendelkeznek, képesek a modern társadalomban a
természettudományos szemlélet kialakítására, továbbképzések segítségével új
kompetenciákat elsajátítani, munkájukat minƅségtudattal, sikerorientáltsággal és
megfelelƅ értékszemlélettel végezni, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben
történƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
az1.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség.
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Akémiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a kémia milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeriakémiábanmegjelenƅfogalmakkialakulásánakéletkorisajátosságait.Ismeri
a kémia tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Képes tanítványainak
megmutatni a kémia szerepét az anyag szervezƅdésének leírásában, közvetíteni
tudjaatársadalomtechnikaiszintjénekatermészettudományos,kiemeltenakémiai
ismeretekkelvalóösszefüggéseit.Képesakémiafogalmaivalkapcsolatosmegértési
nehézségek kezelésére, arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére
megválasztott módszereket a tanuló adottságainak és elƅzetes ismereteinek
megfelelƅen válassza meg. Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos
nevelésiigényƾ–tanulókfelismerésére,differenciáltnevelésére,tanítására.
Tanulóit racionális gondolkodásra, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészültkémiaitanulmányiversenyektervezésére,szervezésére,kivitelezésére,a
kémia tantárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ kémia szakkör és laboratórium
mƾködtetésére.

1182

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvetƅ törvényeit, a
kémiatudomány jellemzƅ ismeretszerzƅ módszereit. Felkészült az alapvetƅ
természeti jelenségekben megnyilvánuló kémiai törvényszerƾségek bemutatására.
A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva képes bemutatni, kísérletekkel
demonstrálni,kvalitatív,illetveelemikvantitatívszintenértelmezniaszervetlenés
szerves kémia jelenségeit. Rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek lehetƅvé
teszik, hogy a kémia új eredményeit megismerje, értelmezze. Ismeri a kémia
tudományának alapvetƅ kutatási módszereit. Képes – elsƅsorban a
természettudományokonbelül–akülönbözƅszakterületektudásͲésismeretanyaga
közötti összefüggések felismerésére, integrációjára. Ismeri a kémia társadalomban
betöltött szerepét, a kémia tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és
gondolkodásfejlƅdésében játszott szerepét. Ismeri a kémia tantárgy tanulási
sajátosságait,megismerésimódszereit,afontosabbtanításiéstanulásistratégiákat.
– Képesakémiatémakörébenaszakszerƾkifejezésre,szóbanésírásban,azelméletek
és tények közötti összefüggések közvetítésére, a kémiában elsajátított elméleti
ismeretekgyakorlatialkalmazására.
– Kémiai és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal kapcsolatban
önreflexióraképes.
– Meg tudja ítélni a kémiának a köznevelésben betöltött szerepét. Tisztában van
azzal,hogyakémiatanításasoránközvetítetttudás,kialakítottkompetenciákmás
mƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulókkompetenciáinak,
személyiségénekfejlesztésében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a kémia tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait.
Képes a meghatároznia kémiában tanítandó tartalmakat,azokat megfelelƅ logikai
struktúrába rendezni, továbbá a kémia tanulása, tanítása során felhasználható
nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus
elemezéséreésakonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására,
– Kollektív munkában képes helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök
használatára.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeriakémiamegértéséhezéskreatívalkalmazásáhozszükségesgondolkodásmód
kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai tényezƅket. Tisztában
van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲmódszertani
jellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztásáraésalkalmazására.
– Képes a tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók motiválására,
segítésére,atehetséggondozásra.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri a szaktárgyával kapcsolatos tudásellenƅrzés és a képességmérés
legkorszerƾbb eszközeit, eredményeit. Képes a tanulók személyre szabott,
differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
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Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes együttmƾködni a kémiával rokon tárgyak tanáraival, arra, hogy a rokon
tárgyakban is megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezését egyeztesse.
Kész együttmƾködni a kémia területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi, városi, területi,
megyei) és országos szakmai fórumokkal, alkotó munkaközösségekkel,
szakdidaktikaimƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezettatanulókkémiaiismereteinek,képességeinekfejlesztéseiránt.
– Elkötelezett a kémia tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári munkára, a
folyamatosönmƾvelésre.Fontosnaktartjaakémiánbelüliszakmaiegyüttmƾködést.
Tisztábanvanakémiaetikaikérdéseivel.
4.2.2Akémiatanárszakonszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:14–16kredit:
– Matematika: halmazok, elemi függvények és elemzésük (határérték, deriválás,
integrálás), (molekula) geometria, vektorok és mátrixok, a statisztika alapjai, a
kémiaiszámításokmatematikaialapjai,minimum4kredit.
– Fizika: mechanika, hƅtan, optika, elektromosságtan; ismeretterjesztƅi szinten:
modernfizika,minimum2kredit.
– Informatika: felhasználói szintƾ számítógépͲkezelési ismeretek, online
tartalomkeresés,kritikusinformációelemzés,minimum2kredit.
– Környezeti
fenntarthatóság:
környezetvédelem,
természetvédelem,
környezetgazdálkodás,fenntarthatóság,ökológiailábnyom,minimum2kredit.
– Természettudomány:aszakpárétóleltérƅkétkülönbözƅtermészettudomány(fizika,
biológia,földrajzͲföldtudomány)alapismeretei,minimum4kredit.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:52–64kredit
– Általános kémia, minimum 10 kredit: a kémia tudományának tárgya és története,
kémia a mindennapokban. Mérés, mennyiségek, mértékegységek. Atomelmélet,
elemi részecskék, sugárzások és radioaktivitás, az elemek képzƅdése.
Kvantumelmélet,atomszerkezetésaperiódusosrendszer,azelemekcsoportosítása
és periodikus sajátságai. A kémiai kötés típusai, ionok, molekulák, vegyületek.
Reakciók és reakcióegyenletek, a sztöchiometria alapjai. Elektrolitok, savͲbázis
elméletek.Molekulaszerkezet,amolekulákalakja.Intermolekuláriskölcsönhatások,
halmazállapotok,halmazállapotͲváltozások,fázisdiagramok.Gázokésgáztörvények.
Folyadékok és jellemzƅik, gƅznyomás, oldatok és az oldatösszetétel jellemzése.
Kolloid rendszerek. Kristályok és kristálytípusok. A környezeti kémia fƅ problémái,
zöldkémia.Atermokémiaalapfogalmai,entalpia,entrópia,képzƅdéshƅ,reakcióhƅ,
HessͲtörvény. A reakciósebesség, elemi reakciók, reakciómechanizmusok, a
reakciósebesség hƅmérsékletfüggése, katalízis. Kémiai egyensúlyok, a tömeghatás
törvénye. Gázegyensúlyok, egyensúlyok híg vizes oldatokban, pH, oldhatóság és
komplexképzƅdés. Az elektrokémia alapjai, elektródok, galváncellák és elektrolízis.
Az anyagszerkezet vizsgálata, az elektromágneses sugárzás, a spektroszkópia
alapfogalmai.
– Szervetlenkémia,minimum8kredit:azelemekképzƅdése.Aperiódusosrendszerés
annak információtartalma: az atomok elektronszerkezete; az sͲ, pͲ és dͲmezƅ
elemeinek általános jellemzése; az elemek fizikai és kémiai tulajdonságaiban,
valamint energetikai adataiban (ionizációs energia, elektronaffinitás,
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elektronegativitás, atomizációs hƅ) jelentkezƅ szabályszerƾségek. A periódusos
rendszerelsƅ20elemének(HїCa)leírókémiája.Az1.átmenetifémsor(ScїZn)
elemei és fontosabb vegyületeik. A 2. és 3. átmenetifémsor néhány fontosabb
eleme:arany,ezüstésaplatinafémek(Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt).
– Szerves kémia, minimum 8 kredit: a szerves vegyületek csoportosítása. A szerves
vegyületek szerkezete. Funkciós csoport. Telített szénhidrogének. Telítetlen
szénhidrogének. Aromás szénhidrogének. Halogénezett szénhidrogének.
Oxigéntartalmú szénvegyületek. Egyszerƾ és összetett szénhidrátok.
Nitrogéntartalmú szénvegyületek. Heteroaromás vegyületek. Mƾanyagok. Izoméria
típusok.Szubsztitúciósreakciók.Addíciósreakciók.Eliminációsreakciók.Oxidációsés
redukciós reakciók. Biológiailag aktív természetes szénvegyületek (alkaloidok,
antibiotikumok, vitaminok, hormonok). Peptidek és fehérjék. Nukleinsavak és
építƅelemeik.
– Fizikai kémia, minimum 8 kredit: termosztatika, termodinamikai mennyiségek,
termodinamikai potenciálfüggvények, anyagi halmazok, elegyek, fázisegyensúlyok,
kémiaireakciókegyensúlya,transzportfolyamatokalapjai,kémiaireakciókkinetikája,
egyensúlyi elektrokémia, felületek termodinamikája, kolloidkémia, az atommag
felépítése, a radioaktív bomlás, a kvantumkémia alapjai, spektroszkópia alapjai,
határfelületijelenségek,diszperzrendszerek,katalízis.
– Analitikai kémia, minimum 8 kredit: az analitikai módszerek jellemzése. Az analitikai
mérési eredmények megadása. Az analízis elƅkészítƅ mƾveletei: a mintavétel és az
analitikaimintatárolása,oldása,feltárása.Azionreakciókelméletialapjai.SavͲbázis,
komplexépzƅdési és redoxireakcióik alkalmazása az analitikában. SavͲbázis
folyamatok vizes oldatokban. Oldatok pHͲjának számolása. Komplex egyensúlyok
számítása. Keláteffektus, entrópiaeffektus. Oldhatósági szorzat, oldhatóság.
Csapadékok oldódása savͲbázisͲ, komplexképzƅdéssel járó és redoxireakciókban.
Titrimetria. Neutralizációs analízis. Komplexometria.  Csapadékos titrálások.
OxidációsͲredukciós titrálások. Gravimetria. Kémiai és mƾszeres végpontjelzési
lehetƅségek a titrimetriában. Elektroanalitikai módszerek. Molekulaspektroszkópia:
ultraibolya és látható spektrofotometria. Bevezetés az elválasztástechnikákba.
Mágnesesmódszerekalapjai.
– A kémia gyakorlati vonatkozásai, minimum 8 kredit: általános kémiai technológiai
ismeretek. Energiaforrások. Szervetlen, szerves és biotechnológiai vegyipari
eljárások. Mƾanyagok és polimerek. Esettanulmányok, a kémiai ismeretek
kontextusalapú tárgyalása (kémia és társadalom, fenntartható fejlƅdés, kémia és
környezet
stb.)
Üzemlátogatás.
Anyagtudomány.
Nanotechnológia.
Táplálkozástudomány.ÉlelmiszerͲbiztonság.
b) Aközépiskolaitanáriszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
ba)természettudományosésinformatikaiismeretek:3–6kredit
– Fizika: atomͲ, magͲ és molekulafizika, elemi részek, kvantummechanika,
relativitáselmélet,kozmológia,szilárdtestͲfizika,anyagtudomány.
– Informatika:kémiaiprogramcsomagokhasználata,molekulaͲvizualizációstechnikák,
kemometria.
bb)akémiaszakmaiismeretei:39–48kredit
– Szervetlen kémia: a periódusos rendszer 1. és 2., valamint 13–18. csoportjában
található elemek leíró kémiája. Átmeneti fémek, mint a speciális tulajdonságú
anyagok (szerkezeti anyagok, ötvözetek, katalizátorok, mikroelektronikai
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vékonyrétegek, felületi keménybevonatok, szupravezetƅk, ferritek, stb.)
alkotóelemei.Fémorganikusvegyületek.Szerkezetikémia.
Szerves kémia: szerves kémia elméleti vonatkozásai. A szerves vegyületek
térszerkezete.Sztereoizoméria.SavͲbázistulajdonságok.
Fizikai kémia: kémiai reakciók elmélete, dinamikus elektrokémia, reverzibilis és
irreverzibilistermodinamika.
Analitikai kémia: atomspektroszkópia. Lumineszcenciás módszerek. Kapcsolt
elválasztástechnikai módszerek. Alkalmazott molekulaspektroszkópia. Alkalmazott
tömegspektroszkópia.Radiokémiaielemzés.Termoanalitika.
Elméleti kémia: kvantummechanika, elméleti modellek és módszerek, kémiai
számítások
Biokémia: bioͲmolekulák térszerkezete és összefüggése a biológiai funkcióval.
Peptidekésfehérjék.Nukleinsavakésépítƅelemeik,abiológiaiinformációkódolása
ésagenetikaalapjai.Vitaminok.Alapvetƅlebomlásiésfelépítésifolyamatok.
ÁsványͲéskƅzettan:alapvetƅásványtaniéskƅzettaniismeretek,kristálytanialapok
éskristálykémiaifogalmak,osztályozás,felismerés.Talajokfajtáinakcsoportosítása.
Ásványi nyersanyagok és a fenntartható fejlƅdés kapcsolata. Egyszerƾ ásványok
kƅzetekfelismerésitechnikáinakelsajátítása.
Anyagismeret: anyagok szerkezeti fizikai és kémiai tulajdonságai, rendszerezése és
újanyagitulajdonságoklétrehozásaazatomimolekulárisszinttƅlananoͲéskolloid
rendszerekenátatömbfázisig.
Kémiai határterületi ismeretek: környezetszennyezés és környezetvédelem.
Zöldkémia. Paradigmaváltások a kémiában (DaltonͲféle atommodell,
kvantummechanikai leírás). A fogalmi váltás nehézségei. Gazdasági, jogi, mƾszaki
eszközökaszennyezésekmegelƅzéséreésakörnyezetvédelmére.
Technológia üzemlátogatás: technológiai és anyagtudományi ismeretek gyakorlati
megismeréseterepen.
Terepgyakorlat: az iskolai kirándulások, terepi munka, múzeum látogatások során
alkalmazhatókémiaiismeretekgyakorlatimegismerése.
A kémia története: kémia és társadalom, a kémiai fogalomrendszer fejlƅdésének
elƅsegítése,akémiaiismeretektermészettudományosösszefüggésekbeágyazása.
Tehetséggondozás: versenyfeladatok, érettségi feladatok megoldása, gyakorlati
ismeretek.

Akémiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Hétköznapiéstermészetijelenségekkémiájánakelemiértelmezése.
– A kémiatanítás tervezése, megvalósítása: a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek
ésahelyitantervekvonatkozórészei.
– A kémiatanítás módszerei: frontális, önálló, kooperatív, projekt, stb. módszerek
alkalmazásilehetƅségeiakémiatanításában.Atanítványokéletkorisajátosságaihoz
illeszkedƅ tananyagͲfeldolgozási módszerek és gyakorlati képességfejlesztƅ
eljárások.
– Akémiaelméletimodelljeinekelemiszintƾmagyarázataéstanítása.
– A kémiai fogalmak fejlƅdési sajátosságai, tanításának, tanulásának lehetƅségei és
nehézségei.
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– A tanulók fogalmi rendszerének ismerete: naiv elƅfogalmak, tapasztalati fogalmak
és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei a kémia tanításiͲtanulási
folyamatában.
– A feladatͲ és problémamegoldás szerepe, jelentƅsége a kémiai gondolkodás
fejlesztésében.
– Információforrásokakémiatanításában.
– A szemléltetés lehetƅségei a kémia tanításában. A modellezés szerepe, feladatai,
gyakorlataazalapozóésközépszintƾkémiaoktatásban.
– A kísérletezés (demonstrációs, mérƅͲ és tanulókísérletek) szerepe, feladatai,
gyakorlata az alapozó és középszintƾ oktatásban. A kémiaoktatás tárgyi
feltételeinek(szaktanterem,szertár,laboratórium)szerepeésjelentƅsége.
– Multimédiás technikák ismerete és alkalmazásának lehetƅségei, a
jelenségbemutatás, kísérletezés, modellezés, kiértékelés és az adatelemzés
területén.
– A kémia és más természettudományos tantárgyak kapcsolata, a kereszttantervek,
tantárgyakköztikapcsolatokjelentƅségeazáltalánosésközépiskolában.
– A diákok differenciált képzésének lehetƅségei a kémia tanításában (tanórán kívüli
foglalkozások,tanulmányiversenyek),tehetséggondozás.
– Kémiai ismeretek felhasználása a környezetvédelemben. Környezettudatos
magatartáserƅsítése.
– Motivációsstratégiákakémiatanításában:közlekedés,sport,háztartás,azélƅvilág
kémiai érdekességei, tudománytörténet a kémiatanításban. Projektmunkák és
egyénitanulóifeladatoktervezéseésszervezése.
– Akémiatanításáltalánosproblémái:amagyarnyelvƾ,anemzetközitanítástrendjei.
Anemzetközifelmérésekeredményei.
– A környezettudatos életvitelhez: a biztos, balesetmentes kísérletezéshez, a
gyakorlati munka során a fegyelmezett és felelƅsségteljes tanulói magatartás
kialakításáhozszükségesismeretek.


5. Fizikatanár(természettudományosgyakorlatok)(általánosiskolai)
1.


2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaifizikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPhysics
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
fizika tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok elƅkészítésére,
szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási,
tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,akikaképzéssorán
megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és
pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a fizika tanításiͲtanulási
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folyamatánaktervezésére,szervezésére,irányítására,atanulókfizikaimƾveltségének,
készségeinek, képességeinek, a természettudományos gondolkodás kialakítására,
illetvefejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afizikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Képes a diákok érdeklƅdését, nyitottságát kialakítani és fenntartani a fizika és a
természettudományokirántazéletkornak,nemnekésaszemélyiségnekmegfelelƅ
motivációseszközökalkalmazásával.
– Ismeri a szaktárgy tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Képes a szaktárgy
speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek
kezelésére. Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ –
tanulókfelismerésére,adifferenciáltnevelésre,tanításra.
– Tanítványait racionális gondolkodásra, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– A tanár felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére.
Képes a szaktárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ szakkör és önképzƅkör,
szaktanteremmƾködtetésére.
Aszaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Tisztábanvanazzal,hogyatermészettudományosmegismerésalapjaamegfigyelés,
a célzott kísérlet és a terepi munka. Ezekre épülnek a természettudományos
fogalmakésarájukalapozottelméletek.
– Tudja, hogy a természettudományos következtetés alapvetƅen mennyiségi jellegƾ.
Ismeri a következtetések oksági és statisztikai módszereit, az így kapott
összefüggésekértékét.
– Ismeri a természeti törvények jelentƅségét, tisztában van a modellek egyszerƾsítƅ
jellegével.
– A tanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva képes bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi
kvantitatív szinten, számításokkal értelmezni az oktatott fizikai jelenségeket és
törvényeket.
– Ismeri és alkalmazza a fizikatanításban a modern pedagógia módszereit iskolai és
iskolán kívüli környezetben (projekt módszer, kooperatív technikák, konstrukciós
feladatok).
– Megfelelƅ rutinnal alkalmazza a fizikai kísérleti eszközöket, a számítógépes
szimulációslehetƅségeketésazinternetenelérhetƅtudásanyagot.
– Képes a megtanult tudományos ismeretek, az alapvetƅ természeti jelenségekben
megnyilvánuló fizikai törvények bemutatására, ismertetni tudja a mindennapi
életben elƅforduló eszközök mƾködésének természettudományos alapjait.
Rendelkezikalapvetƅtudománykommunikációsképességekkel.

1187

1188

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Képes érzékeltetni diákjaival a természettudományok mƾködésének lényegét, a
közöttük levƅ szoros kapcsolatot, és a társadalom felelƅsségét a természeti
környezet megƅrzéséért. Látja, illetve tanítványaival láttatni tudja a társadalom
mindenkori technikai szintjének szoros kapcsolatát a természettudományos
ismeretekkel.
– Képes a különbözƅ szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések
felismerésére,integrációjára.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes tantárgyi követelményekhez igazodva az oktatási eszközök és módszerek
megválasztására,akülönféleoktatásimódszertanieredményekértékelésére.Képes
kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
tervezésre.
– Képes szakmai és szakpedagógiai ismereteinek folyamatos megújítására, az új
eszközök, oktatási módszerek, tudományos eredmények alkalmazásán alapuló
szakmaifejlƅdésre.
– Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésͲrendszerezésszempontjait.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képes a tanulók tipikus érvelési stílusának felismerésére, a fizikai világról alkotott
téves képzeteinek és fogalomalkotásának azonosítására és a leküzdésükhöz
szükségesstratégiákalkalmazására.
– Diákjaiban józan fenntartásokat épít ki minden olyan „új” elmélettel szemben,
amely ellentmondásban áll az alapvetƅ fizikai törvényekkel, illetve jellegzetes
áltudományosvonásokkalbír.
– Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában, kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes az érdeklƅdés és a figyelem
folyamatosfenntartására.
– Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai
ismereteknekaszaktárgytanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri, valamint alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
feladatgyƾjteményekrƅl, képes ilyenek alkalmazására. Képes a tanulók személyre
szabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képesafizikaoktatásánaksegítségévelannakalaptudományijellegétkihasználvaa
mƾszaki, illetve más természettudományos tudásterületek iránti érdeklƅdés
felkeltésére,afizikaiismeretek,gondolkodásmódésproblémamegoldásszéleskörƾ
alkalmazhatóságánakmegmutatására.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezett a szaktárgya tanítása iránt, az igényes tanári munkára, a folyamatos
önmƾvelésre. Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.
Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van
szaktárgyánaketikaikérdéseivel.
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4.2.2Afizikatanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:16–20kredit
Matematika: elemi matematikai ismeretek, függvényvizsgálat, a differenciálͲ és
integrálszámítás alapjainak készségszintƾ ismerete. Lineáris algebra, mátrixok.
Vektoroperátorok(grad,div,rot).Akomplexszámokésvelükvégzettmƾveletek.A
valószínƾségszámításalapjai,statisztika.Közelítƅszámítások.Differenciálegyenletek
alapjai.
Informatika: számítógépes ismeretek, mérésͲértékelési, prezentációs, oktatásban
használhatószoftverek(pl.számítógépesalgebra),internethasználatafizikában
Környezeti
fenntarthatóság:
környezetvédelem,
természetvédelem,
környezetgazdálkodás,fenntarthatóság,ökológiailábnyom.
Természettudomány: szakpárétól eltérƅ két természettudományos tárgyi (kémiai,
biológiai,vagyföldtudományi)alapismeretek.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:50–54kredit
Mechanika:
– A mechanika alaptörvényei, megmaradási tételek. A klasszikus mechanikai
törvények érvényességi köre. Az anyagi pont és a pontrendszerek mechanikája.
Merevtestekkinematikája,dinamikája.Amechanikaijelenségekegymáshozképest
mozgó vonatkoztatási rendszerekben. A nehézségi erƅ és a gravitációs tér.
Rezgések.Anemlineárisjelenségekelemiszintƾértelmezése.
– Az energiafogalom centrális szerepe a klasszikus és a modern fizikában. A
korpuszkulárisésfolytonosanyag,azerƅterekésazenergiakapcsolata.
– Folytonos közegek, gázok, folyadékok és szilárd anyagok makroszkopikus
mechanikai tulajdonságai, aeroͲ és hidrosztatika, rugalmas alakváltozás, hidroͲ és
aerodinamika.Hullámtan,hangtan.
Hƅtan: a hƅtan fƅtételei, az entrópia makroszkopikus fogalma, irreverzibilis
folyamatok, a termodinamika alkalmazása egyszerƾ speciális rendszerekre.
HalmazállapotͲváltozások.Akinetikusgázelméletelemei.
Elektromágnességésoptika
– Azelektrosztatikustérvákuumban,dielektrikumokbanésvezetƅkben.ACoulombͲ
törvény,OhmͲtörvény,hálózatoktörvényei.
– AzAmpéreͲfélegerjesztésitörvény.Astatikusmágnesestérésazanyagmágneses
tulajdonságai. Az indukció jelensége és törvénye. Váltakozó áramok. Elektromos
gépek.MaxwellͲegyenletekintegráltalakjaivákuumbanésanyagiközegben.
– Az elektromágneses hullámok elmélete, hullámjelenségek, az elektromágneses
hullámokenergiája,azelektromágnesesspektrum.
– Geometriai optikai és a hullámoptikai jelenségek alapjai. Optikai eszközök
mƾködése,lézerek.
Kvantumfizikaésazanyagszerkezete
– A mikrofizika klasszikus elƅzményei. A kvantumfizika kísérleti alapjai, a
kvantummechanikai és a klasszikus fizikai mennyiségek kapcsolata. A PauliͲelv,
periódusosrendszer.Akvantumfizikavilágképformálószerepe.
– Anyagfizikaialapok,kristályokszerkezete,kötéstípusok.Kristályhibák.Rácsrezgések.
Elektronszerkezet, vezetési jelenségek, sávelmélet, félvezetƅk. Termikus
tulajdonságok.Szupravezetés.DiaͲ,paraͲ,ésferromágnesség.
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– Atommagok felépítése, nukleáris tábla. AtommagͲmodellek, a természetes és
mesterséges radioaktivitás jelensége, magreakciók. Alkalmazások, nukleáris
kockázatok.Azelemirészekfizikájánakalapjai.
Csillagászat: a csillagászat alapjai. A KeplerͲtörvények. A klasszikus leíró csillagászat,
csillagrendszerek, csillagfejlƅdés. Legújabb eredmények az ƾrkutatásban és a
csillagászatban.Akozmológiaalapjai.
Fizika és társadalom: a társadalmi közegben értelmezett természettudomány és
természettudományoskutatás,nagyfelfedezésekafizikában,atudósokszerepeés
felelƅsségének kérdései a régebbi korokban és napjainkban. A matematika és a
természettudomány mƾködésének általános jellemzése, az áltudományok és
tudományokközöttikülönbségekbemutatása.
Környezetfizika: nagy légköri és óceáni áramlások, szennyezések transzportja. Az
üvegházhatás fizikája. A légkör elektromos állapota, villámvédelem.
Energiaforrások, megújuló energiák, erƅmƾvek és hatásaik. Az embert érƅ
sugárzások és környezeti hatások (ionizáló sugárzások, elektromágneses sugárzás,
zajͲ,fényszennyezés).Akozmikuskörnyezethatásai.
Azáltalánosiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20
Modernfizikaialapismeretek:azelméletifizikaiismeretekrövid,szemlétesáttekintése
a felsorolt témakörökkel. A virtuális munka elve. A MaxwellͲegyenletek egyszerƾ
következményei. A geometriai optika, mint a hullámoptika határesete. A speciális
relativitás elmélete. Anyaghullámok, hullámͲrészecske kettƅsség. Az állapotͲ
függvény fizikai jelentése, alagútͲjelenség. A HeisenbergͲféle határozatlansági
összefüggés. Az idƅfüggetlen SchrödingerͲegyenlet megoldása egyszerƾ
potenciálfüggvények esetén. Spin, PauliͲelv, a HͲatom, periódusos rendszer. Az
entrópiavalószínƾségiésinformációelméletiértelmezése.Mikroállapot.Egyensúlyi
feltételek. Elemi transzport folyamatok. Statisztikus fizikai módszerek a
természettudományokban.Kitekintésafizikaújeredményeire.
Anyagfizika: mágneses anyagok. Üvegek és polimerek. Nagyfelbontású szerkezetͲ és
anyagvizsgálati módszerek. A nanotechnológia fogalma és módszerei. A korszerƾ
anyagtechnológiafizikaialapjai.
A fizika mƾszakiͲtechnikai alkalmazásai: audiovizuális eszközök, távközlés,
mobiltelefonok,GPS,mikroͲésnanoelektronika,közlekedés,robotika.
Elektronikai alapok: passzív RC és RLC hálózatok, dióda, tranzisztor, egyszerƾ
áramkörök, erƅsítƅk, elektronikus mérƅmƾszerek, logikai áramkörök,
mikrokontrollerek.
Afizikatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Szakmódszertani alapok: ismerkedés az iskolai tanítással a gyakorlóiskolákban
(szaktárgyimotivációsiskolaigyakorlat).Demonstrációsgyakorlatok.Hétköznapiés
természeti jelenségek fizikájának elemi értelmezése. Fizikai problémák mennyiségi
modelljeiazáltalánosiskolában.
– A fizika tanításának kereteiés módszerei: a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek
ésahelyitantervekmegismerése,szerepe.Afizikatantervekszükségszerƾenspirális
felépítése, az egyes fogalmaknak, jelenségköröknek, törvényeknek a tanulók
kognitívfejlƅdéséhezigazodófokozatosbƅvítéseésannakalkalmazásaatanításban.
A magyar nyelvƾ fizikatanítás kérdései, a fizikatanítás nemzetközi trendjei.
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Atermészettudományos tárgyak egybehangolása, az integrált szemléletƾ
természettudományosoktatáshazaiéskülfölditapasztalatai.
Fizikaésmegismerés:jellegzetes,újratermelƅdƅtévképzetekeredete,azonosítása,
kezelése (pl. az arisztotelészi és a newtoni szemléletmód). Az energiafogalom
kialakításaésafogalomfolyamatostartalmibƅvítéseazalapozó,illetveközépszintƾ
fizikaoktatásban. A mechanikai fogalmak fokozatos bƅvítése, a NewtonͲtörvények
ésazerƅfogalom,valamintamegmaradásitörvényekspirálisfelépítésƾkialakítása.
A térͲ és a mezƅfogalom kialakítása, az elektromos és mágneses tér fogalmának
különbözƅ bevezetési lehetƅségei. Mikroszerkezeti modellek és alkalmazásuk, az
atomfizika, a magfizika, valamint a részecskefizika alapfogalmainak értelmezése, a
valószínƾségiszemléletérvényesülése.
TanításiͲtanulási módszerek: a feladatͲ és problémamegoldás szerepe és
jelentƅsége a fizikai gondolkodás fejlesztésében. A fizikatanítás feladata és
lehetƅségei a tanulók olvasási és szövegértƅ képességének fejlesztésében. A
tanórán kívüli, irányított fizikai ismeretszerzés különbözƅ lehetƅségei. Konkrét
fizikai problémák gyƾjtése a tanulók bevonásával, azok közös megvitatása,
kísérlettel, elméleti meggondolással alátámasztva. TanításiͲtanulási stratégiák a
fizikaoktatásban(empirikusmódszer,deduktívmegismerés,kommunikációsforma,
cselekvésbƅl kiinduló ismeretszerzés, problémamegoldó stratégia, nyílt végƾ
problémák, projektmódszer). Speciális általános iskolai feladatsorok készítése
egyszerƾszámításokraépítve,koncentrációamatematikával.
Az iskolai kísérletezés, a tanulók önálló kísérleti munkájának szervezése és
irányítása. Demonstrációs laboratóriumi gyakorlat. A fizikatanítás demonstrációs
eszközeinek, szertári anyagának megismerése, a kísérleti berendezések
összeállításának,akísérletekbemutatásánakgyakorlása.Egyszerƾ,elemikísérletek
tervezése és konstrukciója, az általános iskolai tanulók manuális késztetésének
kihasználásaafizikairántimotivációra.
Számítógépésmultimédia:infokommunikációstechnikákismerete,alkalmazásának
lehetƅségeiafizikaoktatásbanaszemléltetés,kísérletezés,modellezésésamérési
adatokkiértékeléseterületén.Számítógépesszimulációkszerepeafizikában.
Fizikaahétköznapokbanésmástudományokban,motivációsstratégiák:közlekedés,
sport, háztartás, az élƅvilág fizikai érdekességei, tudománytörténet, stb. a
fizikatanításban.Technikaialkalmazásokésafizikaiismeretekszoroskapcsolatának
bemutatásaatanításban.Aziskolaitananyagbólkimaradótémakörökélményszerƾ,
ismeretterjesztƅ szintƾ bemutatása. Természeti jelenségek és technikai eszközök
mƾködésénekértelmezéseáltalánosiskolaiszinten.Fizikaiismeretekalkalmazásaa
mindennapi,
háztartási,
technikai
életben
(pl.
balesetvédelem,
energiatakarékosság). A csillagászati törvények szerepe a fizika történeti
fejlƅdésében. Klasszikus és modern csillagászati ismeretek beillesztésére a fizika
tantárgykereteibe.Eligazodásacsillagoségbolton.Fizikaiismeretekfelhasználásaa
környezetvédelemben. Környezettudatos magatartás erƅsítése. A fizika biológiai,
orvosi,mérnökialkalmazásai.
Tehetséggondozás: a felzárkóztatás és a tehetséggondozás speciális feladatai,
fórumai (iskolai szakkör, regionális, országos versenyek). Nemzetközi felmérések
eredményei. Speciális gyakorlatok, az általános iskolai tananyag demonstrációs
illetve mérési gyakorlatai, szakköri foglalkozások, tehetséggondozó projektek,
versenyfelkészítés céljából. A szakköri foglalkozások, az iskolai és az iskolán kívüli
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tanulói aktivitások lehetƅségei. A fizikai ismeretterjesztés formái és feladatai.
Egyszerƾdiákkutatásifeladatokkitƾzése.


6. Fizikatanár(természettudományigyakorlatok)(középiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaifizikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPhysics
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
Aképzéscélja:
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
fizika tantárgy tanítására, a természettudományi gyakorlatok elƅkészítésére
szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási,
tervezési,illetve fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés
során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni tudják a
szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a fizika tanításiͲ
tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók fizikai
mƾveltségének, készségeinek, képességeinek, a természettudományos gondolkodás
kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben
történƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,ismeret,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afizikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Képes a diákok érdeklƅdését, nyitottságát kialakítani és fenntartani a fizika és a
természettudományokirántazéletkornak,nemnekésaszemélyiségnekmegfelelƅ
motivációseszközökalkalmazásával.
– Ismeri a szaktárgy tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Képes a szaktárgy
speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek
kezelésére. Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ –
tanulókfelismerésére,adifferenciáltnevelésre,tanításra.
– Tanítványait racionális gondolkodásra, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.
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Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– A tanár felkészült tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére.
Képes a szaktárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ szakkör és önképzƅkör,
szaktanteremmƾködtetésére.
Aszaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Tisztábanvanazzal,hogyatermészettudományosmegismerésalapjaamegfigyelés,
a célzott kísérlet és a terepi munka. Ezekre épülnek a természettudományos
fogalmakésarájukalapozottelméletek.
– Tudja, hogy a természettudományos következtetés alapvetƅen mennyiségi jellegƾ.
Ismeri a következtetések oksági és statisztikai módszereit, az így kapott
összefüggésekértékét.
– Ismeri a természeti törvények jelentƅségét, tisztában van a modellek egyszerƾsítƅ
jellegével.
– A tanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez
igazodva képes bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi
kvantitatív szinten, számításokkal értelmezni az oktatott fizikai jelenségeket és
törvényeket.
– Ismeri és alkalmazza a fizikatanításban a modern pedagógia módszereit iskolai és
iskolán kívüli környezetben (projekt módszer, kooperatív technikák, konstrukciós
feladatok).
– Megfelelƅ rutinnal alkalmazza a fizikai kísérleti eszközöket, a számítógépes
szimulációslehetƅségeketésazinternetenelérhetƅtudásanyagot.
– Képes a megtanult tudományos ismeretek, az alapvetƅ természeti jelenségekben
megnyilvánuló fizikai törvények bemutatására, ismertetni tudja a mindennapi
életben elƅforduló eszközök mƾködésének természettudományos alapjait.
Rendelkezikalapvetƅtudománykommunikációsképességekkel.
– Képes érzékeltetni diákjaival a természettudományok mƾködésének lényegét, a
közöttük levƅ szoros kapcsolatot, és a társadalom felelƅsségét a természeti
környezet megƅrzéséért. Látja, illetve tanítványaival láttatni tudja a társadalom
mindenkori technikai szintjének szoros kapcsolatát a természettudományos
ismeretekkel.
– Képes a különbözƅ szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések
felismerésére,integrációjára.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes tantárgyi követelményekhez igazodva az oktatási eszközök és módszerek
megválasztására,akülönféleoktatásimódszertanieredményekértékelésére.Képes
kollektív munkában történƅ helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
tervezésre.
– Képes szakmai és szakpedagógiai ismereteinek folyamatos megújítására, az új
eszközök, oktatási módszerek, tudományos eredmények alkalmazásán alapuló
szakmaifejlƅdésre.
– Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésͲrendszerezésszempontjait.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képes a tanulók tipikus érvelési stílusának felismerésére, a fizikai világról alkotott
téves képzeteinek és fogalomalkotásának azonosítására és a leküzdésükhöz
szükségesstratégiákalkalmazására.
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– Diákjaiban józan fenntartásokat épít ki minden olyan „új” elmélettel szemben,
amely ellentmondásban áll az alapvetƅ fizikai törvényekkel, illetve jellegzetes
áltudományosvonásokkalbír.
– Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes az érdeklƅdés és a figyelem
folyamatosfenntartására.
– Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai
ismereteknekaszaktárgytanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri, valamint alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit, eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és
feladatgyƾjteményekrƅl, képes ilyenek alkalmazására. Képes a tanulók személyre
szabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képesafizikaoktatásánaksegítségévelannakalaptudományijellegétkihasználvaa
mƾszaki, illetve más természettudományos tudásterületek iránti érdeklƅdés
felkeltésére,afizikaiismeretek,gondolkodásmódésproblémamegoldásszéleskörƾ
alkalmazhatóságánakmegmutatására.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezett a szaktárgya tanítása iránt, az igényes tanári munkára, a folyamatos
önmƾvelésre. Részt vesz a szaktantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.
Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van
szaktárgyánaketikaikérdéseivel.
4.2.2.Afizikatanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:16–20kredit
Matematika: elemi matematikai ismeretek, függvényvizsgálat, a differenciálͲ és
integrálszámítás alapjainak készségszintƾ ismerete. Lineáris algebra, mátrixok.
Vektoroperátorok (grad, div, rot). Akomplex számok és velük végzett mƾveletek.
A valószínƾségszámítás alapjai, statisztika. Közelítƅ számítások. DifferenciáͲ
legyenletekalapjai.
Informatika: számítógépes ismeretek, mérésͲértékelési, prezentációs, oktatásban
használhatószoftverek(számítógépesalgebra),internethasználatafizikában
Környezeti fenntarthatóság: környezetvédelem, természetvédelem, környezetgazdálͲ
kodás,fenntarthatóság,ökológiailábnyom.
Természettudomány: szakpárétól eltérƅ két természettudományos tárgyi (kémiai,
biológiai,vagyföldtudományi)alapismeretek.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:50–54kredit
Mechanika
– A mechanika alaptörvényei, megmaradási tételek. A klasszikus mechanikai
törvények érvényességi köre. Az anyagi pont és a pontrendszerek mechanikája.
Merevtestekkinematikája,dinamikája.Amechanikaijelenségekegymáshozképest
mozgó vonatkoztatási rendszerekben. A nehézségi erƅ és a gravitációs tér.
Rezgések.Anemlineárisjelenségekelemiszintƾértelmezése.
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– Az energiafogalom centrális szerepe a klasszikus és a modern fizikában. A
korpuszkulárisésfolytonosanyag,azerƅterekésazenergiakapcsolata.
– Folytonos közegek, gázok, folyadékok és szilárd anyagok makroszkopikus
mechanikai tulajdonságai, aeroͲ és hidrosztatika, rugalmas alakváltozás, hidroͲ és
aerodinamika.Hullámtan,hangtan.
Hƅtan: a hƅtan fƅtételei, az entrópia makroszkopikus fogalma, irreverzibilis
folyamatok, a termodinamika alkalmazása egyszerƾ speciális rendszerekre.
HalmazállapotͲváltozások.Akinetikusgázelméletelemei.
Elektromágnességésoptika
– Azelektrosztatikustérvákuumban,dielektrikumokbanésvezetƅkben.ACoulombͲ
törvény,OhmͲtörvény,hálózatoktörvényei.
– AzAmpéreͲfélegerjesztésitörvény.Astatikusmágnesestérésazanyagmágneses
tulajdonságai. Az indukció jelensége és törvénye. Váltakozó áramok. Elektromos
gépek.MaxwellͲegyenletekintegráltalakjaivákuumbanésanyagiközegben.
– Az elektromágneses hullámok elmélete, hullámjelenségek, az elektromágneses
hullámokenergiája,azelektromágnesesspektrum.
– Geometriai optikai és a hullámoptikai jelenségek alapjai. Optikai eszközök
mƾködése,lézerek.
Kvantumfizikaésazanyagszerkezete
– A mikrofizika klasszikus elƅzményei. A kvantumfizika kísérleti alapjai, a
kvantummechanikai és a klasszikus fizikai mennyiségek kapcsolata. A PauliͲelv,
periódusosrendszer.Akvantumfizikavilágképformálószerepe.
– Anyagfizikaialapok,kristályokszerkezete,kötéstípusok.Kristályhibák.Rácsrezgések.
Elektronszerkezet, vezetési jelenségek, sávelmélet, félvezetƅk. Termikus
tulajdonságok.Szupravezetés.DiaͲ,paraͲ,ésferromágnesség.
– Atommagok felépítése, nukleáris tábla. AtommagͲmodellek, a természetes és
mesterséges radioaktivitás jelensége, magreakciók. Alkalmazások, nukleáris
kockázatok.Azelemirészekfizikájánakalapjai.
Csillagászat: a csillagászat alapjai. A KeplerͲtörvények. A klasszikus leíró csillagászat,
csillagrendszerek, csillagfejlƅdés. Legújabb eredmények az ƾrkutatásban és a
csillagászatban.Akozmológiaalapjai.
Fizika és társadalom: a társadalmi közegben értelmezett természettudomány és
természettudományoskutatás,nagyfelfedezésekafizikában,atudósokszerepeés
felelƅsségének kérdései a régebbi korokban és napjainkban. A matematika és a
természettudomány mƾködésének általános jellemzése, az áltudományok és
tudományokközöttikülönbségekbemutatása.
Környezetfizika: nagy légköri és óceáni áramlások, szennyezések transzportja. Az
üvegházhatás fizikája. A légkör elektromos állapota, villámvédelem.
Energiaforrások, megújuló energiák, erƅmƾvek és hatásaik. Az embert érƅ
sugárzások és környezeti hatások (ionizáló sugárzások, elektromágneses sugárzás,
zajͲ,fényszennyezés).Akozmikuskörnyezethatásai.
Aközépiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45Ͳ50kredit
Elméletifizika:megismerkedésafizikadeduktívfelépítésimódjával,azelméletifizikai
megközelítéssel.Amechanikaelvei,alagrangeͲiéshamiltoniszemléletkialakítása.
Klasszikus térelméletek: rugalmasságtan, hidrodinamika, turbulencia, elektroͲ
dinamika. Relativitáselmélet, a kvantummechanika alaptörvényei, operátorok,
méréselmélet, a SchrödingerͲegyenlet, a spin, elektronszerkezet, a kémiai kötés.
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Astatisztikus fizika megalapozása, sokaságok, a BoltzmannͲfaktor, fluktuációk,
kvantumstatisztikák,kritikusjelenségek. 
Anyagfizika: mágneses anyagok. Üvegek és polimerek. Nagyfelbontású szerkezetͲ és
anyagvizsgálati módszerek. A nanotechnológia fogalma és módszerei. A korszerƾ
anyagtechnológiafizikaialapjai.
A fizika mƾszakiͲtechnikai alkalmazásai: audiovizuális eszközök, távközlés,
mobiltelefonok,GPS,mikroͲésnanoelektronika,közlekedés,robotika.
Elektronikai alapok: passzív RC és RLC hálózatok, dióda, tranzisztor, egyszerƾ
áramkörök, erƅsítƅk, elektronikus mérƅmƾszerek, logikai áramkörök,
mikrokontrollerek.
Kitekintés a fizika új eredményeire: kvantuminformatika, mezoszkópikus rendszerek,
húrelmélet,sztenderdmodell,kvantummechanikaiinterpretációk,komplexͲésnem
lineárisrendszerek.

5.

Afizikatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Szakmódszertani alapok: Ismerkedés az iskolai tanítással a gyakorlóiskolákban
(szaktárgyimotivációs iskolai gyakorlat) Demonstrációs gyakorlatok. Hétköznapi és
természeti jelenségek fizikájának elemi értelmezése. Fizikai problémák mennyiségi
modelljeiazáltalánosiskolábanésaközépiskolában.
– Afizikatanításánakkereteiésmódszerei:ANemzetialaptanterv,akerettantervek
ésahelyitantervekmegismerése,szerepe.Afizikatantervekszükségszerƾenspirális
felépítése, az egyes fogalmaknak, jelenségköröknek, törvényeknek a tanulók
kognitívfejlƅdéséhezigazodófokozatosbƅvítéseésannakalkalmazásaatanításban.
A magyar nyelvƾ fizikatanítás kérdései, a fizikatanítás nemzetközi trendjei. Az
integráltszemléletƾtermészettudományosoktatáshazaiéskülfölditapasztalatai.
– Fizikaésmegismerés:Jellegzetes,újratermelƅdƅtévképzetekeredete,azonosítása,
valamint kezelése (pl. az arisztotelészi és a newtoni szemléletmód). Az
energiafogalom kialakítása és a fogalom folyamatos tartalmi bƅvítése az alapozó,
illetve középszintƾ fizikaoktatásban. A mechanikai fogalmak fokozatos bƅvítése, a
NewtonͲtörvények és az erƅfogalom, valamint a megmaradási törvények spirális
felépítésƾ kialakítása. A térͲ és a mezƅfogalom kialakítása, az elektromos és
mágneses tér fogalmának különbözƅ bevezetési lehetƅségei. Mikroszerkezeti
modellek és alkalmazásuk, az atomfizika, a magfizika, valamint a részecskefizika
alapfogalmainak értelmezése, a valószínƾségi szemlélet érvényesülése. A
determinisztikus és statisztikus törvények közötti fogalmi váltás nehézségei. A
modellalkotás kifejlesztése és alkalmazása a középiskolában, statisztikus
modelljátékok, döntésjátékok. A fizika elméleti modelljeinek elemi, középiskolai
matematikai ismeretekre építƅ magyarázata. A tudományos eredmények adott
tanulócsoporthoz illesztett interpretációja, kvalitatív és egyszerƾ kvantitatív
modellekalkotása.
– TanításiͲtanulási módszerek: A feladatͲ és problémamegoldás szerepe és
jelentƅsége a fizikai gondolkodás fejlesztésében. A fizikatanítás feladata és
lehetƅségei a tanulók olvasási és szövegértƅ képességének fejlesztésében. A
tanórán kívüli, irányított fizikai ismeretszerzés különbözƅ lehetƅségei. TanításiͲ
tanulási stratégiák a fizikaoktatásban (empirikus módszer, deduktív megismerés,
kommunikációs forma, cselekvésbƅl kiinduló ismeretszerzés, problémamegoldó
stratégia,nyíltvégƾproblémák,projektmódszer).
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– Az iskolai kísérletezés: A fizikatanítás demonstrációs eszközeinek, szertári
anyagának megismerése, a kísérleti berendezések összeállításának, a kísérletek
bemutatásánakgyakorlása.
– Számítógépésmultimédia:Infokommunikációstechnikákismerete,alkalmazásának
lehetƅségeiafizikaoktatásbanaszemléltetés,kísérletezés,modellezésésamérési
adatokkiértékeléseterületén.Számítógépesszimulációkszerepeafizikában.
– Fizika a hétköznapokban és más tudományokban: Motivációs stratégiák:
közlekedés, sport, háztartás, az élƅvilág fizikai érdekességei, tudománytörténet a
fizikatanításban.Technikaialkalmazásokésafizikaiismeretekszoroskapcsolatának
bemutatása a tanításban. Fizikai ismeretek alkalmazása a mindennapi, háztartási,
technikai életben (pl. balesetvédelem, energiatakarékosság). A csillagászati
törvények szerepe a fizika történeti fejlƅdésében. Eligazodás a csillagos égbolton.
Fizikai ismeretek felhasználása a környezetvédelemben. Környezettudatos
magatartáserƅsítése.Afizikabiológiai,orvosi,mérnökialkalmazásai.
– Tehetséggondozás: A felzárkóztatás és a tehetséggondozás speciális feladatai,
fórumai (iskolai szakkör, KÖMAL, regionális, országos, nemzetközi versenyek).
Nemzetközi felmérések eredményei. A szakköri foglalkozások, az iskolai és az
iskolán kívüli tanulói aktivitások lehetƅségei. A fizikai ismeretterjesztés formái és
feladatai.


7.TermészetismeretͲkörnyezettantanár

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelestermészetismeretͲkörnyezettantanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofScienceandEnvironment
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, a felnƅttképzésben
természetismeret és környezettan tantárgyak tanítására, a természettudományi
gyakorlatok elƅkészítésére, szervezésére, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására
képes tanárok képzése. A végzettek a képzés során megszerzett képességek,
kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai
ismereteiket, alkalmasak a természetismeretͲkörnyezettan tanításiͲtanulási
folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók természetismeretiͲ
környezettanimƾveltségének,készségeinek,képességeinekkialakítására,fejlesztésére,
továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;

1197

1198

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AtermészetismeretͲkörnyezettantanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Rendelkezik a tudatos és értékelvƾ gondolkodás képességével, mert tudja, hogy a
szaktárgy milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében. Ismeri a
szaktárgyában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait. Ismeri a
szaktárgy tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat (pl. a jövƅ iránt való
elkötelezettmagatartás,ésafenntarthatófejlƅdésirántifelelƅsség).
– Ismeri és alkalmazza nevelƅͲoktató munkájában a fenntarthatóságra nevelés
pedagógiájának interaktív, képességfejlesztƅ módszereit, melyet képes a szaktárgy
speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek
kezelésébenishasználni.
– Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére alkalmazott
módszereketatanulóadottságainakéselƅzetesismereteinekmegfelelƅenválassza
meg.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására.
– Vállalja a tudatos értékközvetítést. Érzékeny a tanulók problémáira, önálló
véleményalkotásánakösztönzésére,kritikusgondolkodásmódjánakkialakítására.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén:
– Felkészült a tanulmányi versenyek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére,
valamint a szaktárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ szakkör és önképzƅkör,
szaktanteremmƾködtetésére.
– Képes arra, hogy életvitele a környezettudatos magatartása mintául szolgáljon az
iskolaikörnyezetbenésazonkívül.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Képesatanulóktévképzeteitfelismerniésatudományadtalehetƅségekrealapozva
meggyƅzƅen cáfolni azokat, mert rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek
lehetƅvéteszik,hogyszaktárgyánakújeredményeitmegismerhesse,értelmezhesse.
– Ismeriaszaktárgyalapvetƅkutatásimódszertanát.
– Képes – elsƅsorban a természettudományokon belül – a különbözƅ szakterületek
tudásͲésismeretanyagaközöttiösszefüggésekfelismerésére,integrációjára.
– Ismeriaszaktárgytársadalombanbetöltöttszerepét,aszaktárgytanításánakcélját,
atanulókszemélyiségͲésgondolkodásfejlƅdésébenjátszottszerepét.
– Ismeri a szaktárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb
tanításiéstanulásistratégiáit.
– Képes a szaktárgy témaköreiben szakszerƾen kifejezni magát mind szóban, mind
írásban.
– Képes a szaktárgyának megfelelƅ tudományterületen a fogalmak, elméletek és
tények közötti összefüggések felismerésére, közvetítésére. Képes a szaktárgyában
elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek közvetítésére a
tanulók felé. Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan
szemléli,azzalkapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezettatanulókszaktárgyiismereteinek,képességeinekfejlesztéseiránt.Meg
tudjaítélniszaktárgyánakaköznevelésbenbetöltöttszerepét.Tisztábanvanazzal,
hogy a szaktárgyában közvetített tudás, a kialakított kompetenciák más
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mƾveltségterületen is hatnak, és ezt ki tudja használni a tanulói kompetenciák,
valamintaszemélyiségfejlesztésében.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésrendszerezésszempontjait.
– Képes meghatározni a szaktárgyában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelƅ
logikai struktúrába rendezni, ezáltal az iskolai környezeti nevelési programok
elkészítéséreésatantestületbevonásávaltörténƅmegvalósítására.
– KépesaszaktárgytanulásaͲtanításasoránfelhasználhatónyomtatott,illetvedigitális
tankönyvek,taneszközök,egyébtanulásiforrásokkritikuselemezéséreésakonkrét
célokhoz illeszkedƅ kiválasztására (különös tekintettel az infokommunikációs
technológiára).
– Képesakollektívmunkábantörténƅhelyitantervkészítésére,önállóévestematikus
(tanmeneti)tervezésre,óravázlatkészítésre,valamintazoktatástechnikaieszközök
használatára.
Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására, alkalmazására. Képes a szaktárgy ismeretanyagának megfelelƅ
csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására.Képesaszaktárgyspeciálisösszefüggéseivel,fogalmaivalkapcsolatos
megértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására,segítésére,atehetséggondozásra,valamintösztönzésazinformatikai
ismereteknekaszaktárgytanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Képesalkalmazniatudásellenƅrzésésaképességméréslegkorszerƾbberedményeit,
eszközeit. Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és feladatgyƾjteményekrƅl,
rendelkezik ezek összeállítását biztosító képességekkel és a kapcsolt felhasználói
ismeretekkel.
– Képesség a tantárgyi követelmények kidolgozására, valamint a tanulók személyre
szabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes egy szakmai téma, kérdéskör integrált, illetve interͲ és transzdiszciplináris
szemléletƾ átlátására, e gondolkodásmód átadására; továbbá rendelkezik
környezeti kultúrával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba
helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felismerésének
képességével.
– Együttmƾködésreképesaszaktárgyávalrokontárgyakattanítótanárokkal,továbbá
a rokon tárgyakban is megjelenƅ, és egymásra épülƅ ismeretanyagok ütemezett
egyeztetésére.
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– Készegyüttmƾködniaszaktárgyaterületénmƾködƅhelyi(fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal,alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezett a szaktárgya, és annak tanítása iránt. Elkötelezett az igényes tanári
munkára,afolyamatosönmƾvelésre.
– Résztveszaszaktantárgyfejlesztési,innovációstevékenységében.Fontosnaktartja
a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van szaktárgyának etikai
kérdéseivel.
– Rendelkezikaszaktantárgyhozkapcsoltkomplexlátásmóddal,amimagábanfoglalja
atermészeti,azépítettésatársadalmikörnyezetet,valamintalokális,aregionális,
kontinentálisésaglobálisszemléletƾkörnyezetigondolkodást.
4.2.2.AtermészetismeretͲkörnyezettantanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:20–30kredit
– természettudományi (biológiai, fizikai, földrajz és földtudományi, kémiai és
környezettudományi)alapismeretek,amelyekharmonizáltanjelennekmegazadott
szakpárban és képessé tesznek a természet és környezet jelenségeinek
azonosításáraésmegalapozzákaszakmaitörzsanyagelsajátítását;
– mechanika alaptörvényei, megmaradási tételek, a termodinamika fƅtételei, az
elektromágnességͲtan és optika törvényei, elemi részek, atomͲ és magfizika, a
csillagászatelemei;
– a Föld keletkezése és szerkezete, kƅzetek, ásványok, a légkör és az idƅjárás,
éghajlat, a vízburok, a nagy földrajzi övezetek, a földfelszínt alakító folyamatok. A
talajokképzƅdésénekjellemzƅi,klimazonálistípusai;
– általános és szervetlen kémia, a periódusos rendszer, kötéstípusok,
molekulaszerkezet, a reakciókinetika, diszperz rendszerek és stabilitásuk, a
kolloidállapot,szervesvegyületekfelépítéseéstulajdonságai,abiokémiaalapjai;
– az élƅlények (prokarióta és eukarióta) testszervezƅdésének általános törvényei, a
testfelépítésük (sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet), az élƅ
szervezetekrendszerezése,biokémiaiésélettanifolyamatok.Azalapvetƅökológiai
ismeretek,atermészetvédeleméskörnyezetvédelemfogalomrendszere;
– a Föld, mint globális környezeti rendszer: a környezet elemei, a földi életterek
(hidroszféra, atmoszféra, geoszféra, bioszféra) környezeti problémái, antropogén
(társadalmi, gazdasági) okai és következményei (környezetvédelem,
természetvédelem,környezetgazdálkodás,fenntarthatóság).
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:60–70kredit
– Életkeletkezési és evolúcióelmélet, az élƅvilág organizációs szintjei és az ezeket
meghatározóstruktúrák,illetvemechanizmusok;azökológiairendszerekfelépítése,
mƾködése és szabályozása; alkalmazkodási mintázatok. Továbbá az emberi
tevékenységhatásaabioszférára,ennekbiológiaiindikátorai;alokális,regionálisés
globális környezetͲ és természetvédelmi problémák; a biodiverzitás és
megƅrzésénekfontossága.
– A kölcsönhatások és mozgásjelenségek a természetben. Az energetika szerepe az
emberi társadalmak fenntartásában. Az energiatermelés fizikai folyamatai és ezek
melléktermékei. Az energiatakarékosság lehetƅségei, jelentƅsége. A jövƅ
energiatermelése, a megújuló energiák. Az energiatermelés környezeti hatásai. Az
energetika folyamataiból származó környezetszennyezés csökkentésének
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lehetƅségei. A Föld energiamérlege, globális éghajlatváltozás és lehetséges
következményei. Az üvegházhatás természeti, valamint társadalmi okai és
következményei.
Biogeokémiaiciklusok,ésazokmeghatározókémiaifolyamatai.Akémiai,geológiai
és biológiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában, a légkör
minƅsítése. A sztratoszférikus és troposzférikus ózon kémiája és szerepe. Városi
levegƅminƅség, a szmog kialakulásának kémiai jellemzƅi. A légköri aeroszol
tulajdonságai,jelentƅségeéshatásai.
A víz szerepe a Földön. Az ivóvíz. Ivóvíz termelése és védelme. Szennyvíz,
szennyvíztisztítás, mezƅgazdasági víz, öntözés. A víz körforgása, a felszíni vizek
csoportosítása, fƅbb típusaik, a vizek szennyezése és annak következményei. A
vízminƅségésvédelme.
Azásványokésjelentƅségükatársadalomban,illetveagazdaságban.Felhasználásuk
természeti és környezeti vonatkozásai. Az ásványok kapcsolata a biológiai
folyamatokkalésazemberiegészséggel.
A talajok típusai, tulajdonságainak antropogén változásai, a talajerózió kiváltó és
befolyásoló tényezƅi, a talajvédelem kérdései. A talajok antropogén eredetƾ
szervetlenésszervesszennyezƅi.
Az ipari és mezƅgazdasági termelés során keletkezƅ, valamint a kommunális
hulladékok osztályozása, minƅsítése. Hulladékgazdálkodás, a hulladékok
hasznosításáraésártalmatlanításáraalkalmazotteljárások.
A természetiͲ, az építettͲ és társadalmi környezet, valamint a lokális, a regionális,
kontinentális, továbbá a globális szemléletƾ környezeti gondolkodásra vonatkozó
komplex látásmód kialakulása, a környezeti témák, kérdéskörök integrált, illetve
interͲ és transzdiszciplináris szemléletƾ átlátása, a gondolkodásmód átadásához
szükségesismeretek.
A természettudományok szerepe és felelƅssége a modern társadalomban.
Tudománytörténet,atermészetͲéskörnyezetvédelemtörténete.Afenntarthatóság
ésazökológiailábnyom.
Azélettelenkörnyezetésazélƅhelyekélƅlényeivelkapcsolatosadatokésismeretek
gyakorlati szempontú, illetve tudományos igényƾ elemzése, valamint azok életkori
sajátosságoknakmegfelelƅinterpretálása.


5.   A természetismeretͲkörnyezettan tanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A természetismeretͲkörnyezettan tanítás, nevelés általános alapkérdései,
hagyományai és jelene, törvényi szabályozása. Tantervi szabályozás, a Nemzeti
alaptantervkövetelményei.
– AtermészetismeretͲkörnyezettantanításéskörnyezetinevelésmódszerei,eszközei.
A projektmódszer. Tevékenységek: önálló mérések, vizsgálatok, laboratóriumi
kísérletek, szituációs játékok, drámajátékok, riportkészítés, kérdƅívkészítés,
helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat), cikkelemzés, poszterkészítés, házi
dolgozatírás, tanulói elƅadások, ökológiai lábnyom, modellkészítés, asszociációs
feladatok, csoportmunka, önálló munka stb. Az írott és digitális média, az
oktatócsomagokhasználata.Pályázatokírása.
– A természetismeretͲkörnyezettan oktatás tanórai keretei, a tantárgyi és tárgyközi
(integrált) tartalma, felépítése, létezƅ tantervi programok megismerése, a tanórai
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munkatervezése,környezetitartalmakaszaktárgyiórákon,azoktatásmódszereia
Nemzetialaptanterv,akerettantervalapján.
– AtermészetismeretͲkörnyezettantanítástanóránkívüliiskolailehetƅségei,formái,
tartalma, szerepe: nemzetközi és hazai környezeti nevelési programok, a szakköri
munka,aversenyek,iskolaiakciókszervezése,vezetéseésmƾködtetése,iskolanap,
témanap(jelesnapok),témahét.Ökoiskolaihálózat.
– Tanítás iskolán kívüli lehetƅségei, formái, tartalma, szerepe: az erdei iskola, a
terepgyakorlatok, a tematikus táborok, a tanösvények. Intézmények látogatása:
üzemlátogatás szervezése, vezetése, múzeumpedagógia, zoopedagógia, védett
épületek, területek látogatása. Környezeti neveléssel foglalkozó iskolák,
oktatóközpontokéscivilszervezetekmegismerése.
– Készségfejlesztések: problémamegoldó, konfliktuskezelési, együttmƾködési, önálló
ismeretszerzési, elemzƅ, megfigyelƅ, kommunikációs, vita, elƅadói
készségfejlesztés.


VI.FöldünkͲkörnyezetünkmƾveltségiterület


1. Földrajztanár(általánosiskolai)

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaiföldrajztanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGeography
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
földrajz tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai
kutatási, tervezési, valamint fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a földrajz
tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók
földrajzi mƾveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség.
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aföldrajztanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a földrajz milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeri a földrajzban megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeri a földrajz tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Tanórai, tanórán és
iskolán kívüli tanári tevékenysége során tudatosan alkalmazza a tanulói
képességeket, kompetenciákat fejlesztƅ módszereket, amelyekkel hozzájárul a
tanulókszemélyiségének,földrajziͲkörnyezetigondolkodásánakfejlƅdéséhez.
– Képes a tanulók tanításának, képességeik fejlesztésének módszereit elƅzetes
tudásuknak megfelelƅen megválasztani, a földrajz speciális összefüggéseivel,
fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségeket kezelni. Tanulóit racionális
gondolkodásra, önálló véleményalkotására, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Tudatosanépítakooperatívésreflektívtanulásitechnikákalkalmazására.Felkészült
a földrajzi tudást kiegészítƅ földrajz szakkör és önképzƅkör vezetésére,
szaktanterem és szertár szakszerƾ mƾködtetésére. Felkészült a tanulmányi
versenyektervezésére,szervezésére,kivitelezésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeriaföldrajztudománysajátoshelyétatudományokrendszerében,aszaktárgy
tananyagstruktúráját. Tisztában van azzal, hogy a földrajz tantárgy a földͲ és
környezettudományok, illetve a gazdaságtudomány számos területének egyedüli
megjelenítƅje köznevelésben, és képes az ebbƅl adódó szintetizáló szaktanári
feladatokmegvalósítására.
– Képesaföldrajzújeredményeinekmegismerésére,munkájábatörténƅbeépítésére.
Ismeriaföldrajzalapvetƅkutatási módszereit.Képes–atermészettudományokon
belül, illetve a természetͲ és társadalomtudományok közötti – a különbözƅ
szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére,
integrációjára.
– Ismeriaföldrajztanulásisajátosságait,megismerésimódszereit,fontosabbtanítási
éstanulásistratégiáit.
– Képes a szakszerƾ kifejezésre, szóban és írásban. Képes a földrajzhoz kapcsolódó
tudományok területén az elméletek és tények közötti összefüggések
megteremtésére és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelƅ közvetítésére.
Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal
kapcsolatbanönreflexióraképes.
– Tisztában van azzal, hogy a földrajzban közvetített tudás,kialakított kompetenciák
más mƾveltségterületen is hatnak, és ezt ki tudja használni a tanulók
kompetenciáinak, személyiségének fejlesztésében. Törekszik a földrajz nyújtotta
lehetƅségek tudatos hasznosítására a kiemelt köznevelési fejlesztési feladatok
megvalósításában,különöstekintettelanemzetiazonosságtudat,azEurópáhozvaló
kötƅdés, a környezettudatosságra nevelés és a gazdaságiͲpénzügyi nevelés
területén.
– Felhasználói szintƾ infokommunikációs technológiai ismeretekkel rendelkezik, és
képesazáltaluknyújtottlehetƅségekfelhasználására.
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Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a földrajz tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyag kiválasztásának és elrendezésének
szempontjait.
– Képes a meghatározni a földrajzban tanítandó tartalmakat és azokat megfelelƅ
logikai struktúrába rendezni, a földrajz tanulásaͲtanítása során felhasználható
nyomtatott, illetve digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb forrásanyagok kritikus
elemezésére,továbbáakonkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására.
– Képes kollektív munkában helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
(tanmeneti)tervezésére,óravázlatkészítésére.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– A tanár ismeri a földrajz megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában, kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására,alkalmazására.
– Képes a földrajz speciális fogalmaival és összefüggéseivel kapcsolatos megértési
nehézségekkezelésére,azátlagtóleltérƅ–tehetségesvagysajátosnevelésiigényƾ
–tanulókfelismerésére,valamintavelükvalófoglalkozásra,fejlesztésre.
– Szaktanári munkáját a tevékenységközpontúság jellemzi. Képes élményszerƾ
tanulásihelyzetekteremtésére.
– Ismeriaföldrajzimegfigyelés,vizsgálódás,kísérletezés,aterepioktatásimódszerek,
a múzeumͲ, a könyvtárͲ, a médiaͲ és a drámapedagógiai módszerek, valamint a
projektmódszer alkalmazásának lehetƅségeit a földrajziͲkörnyezeti ismeretek
közvetítésében.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Rendelkezik mérésmetodikai ismeretekkel, és képes azokat alkalmazni a
mérƅeszközökösszeállítása,illetvekiválasztásasorán.Ismeriésalkalmazzaatanulói
tudásésképességszintmérésérealkalmaskorszerƾmódszereket.
– Képes a tantárgyi követelmények kidolgozására és a tanulók személyre szabott,
differenciált módszerekkel történƅ értékelésére. A tanulói eredmények értékelése
alapján képes a megfelelƅ fejlesztƅ, felzárkóztató stratégia egyénre szabott
megtervezéséreésmegvalósítására.
– Tájékozottakülönbözƅfeladatbankokrólésfeladatgyƾjteményekrƅl,képesilyenek
összeállítására,illetvealkalmazására.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes a szakmai együttmƾködésre más földrajz szakos és a földrajzoktatáshoz
szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal. Képes a rokon tárgyakban is
megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok és képességek kapcsolódásainak
felismeréséreésezekmegjelenítéséreaföldrajzoktatásában.
– Ismeri a földrajztanári munkát támogató szakmai szervezetek tevékenységét. Kész
együttmƾködni a szaktárgya területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi),
megyei és országos szakmai szervezetekkel; alkotó munkaközösségekkel,
szakmódszertanimƾhelyekkel.
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Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezettazigényestanárimunkára,afolyamatosönmƾvelésre.Képeselemezni
ésreálisanértékelnisajátszaktanárimunkáját.IgényliazoktatóiͲnevelƅimunkájára
vonatkozókülsƅszakmaiértékelést,képesszakmaiͲmódszertanisegítségetkérniés
elfogadni.
– Nyitottazújmódszertanieszközök,tanításistratégiákkipróbálásairánt,ésigénylia
szakmairendezvényekenvalórendszeresrészvételt.
– Résztveszaszaktantárgyfejlesztési,innovációstevékenységében.Fontosnaktartja
a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van földrajz etikai
kérdéseivel. Aktívan és felelƅsen nyilvánít véleményt a földrajzoktatást érintƅ
szakmai,oktatáspolitikaikérdésekben.
4.2.2.Aföldrajztanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:26–32kredit
TermészetͲéstársadalomtudományialapismeretek
Földtudományi alapozó ismeretek: Levegƅburok. A földfelszín ábrázolása. A térkép.
Topográfia. A Föld belsƅszerkezete, felépítése. A kƅzetburok folyamatai.
Földtörténet.
Földrajzi alapozó ismeretek: Világegyetem, Naprendszer. A Föld, mint égitest.
Tájékozódás a földi térben, idƅben. Geoinformatika. A földrajztudomány helye a
tudományokrendszerében,földrajzikutatásimódszerek
ab)szakmaitörzsanyagismeretkörei:36–44kredit
– Természetföldrajzi modul: A víz fizikai és kémiai alaptulajdonságai, ezek szerepe a
hidroszféra adottságaiban. A víz szerepe a Földön. A víz körforgása. A földi
vízháztartás és vízkörforgás alapelemei. Oceanográfiai alapfogalmak,
tengeráramlások,tengerjárás.Felszínalattivizekjellemzése,mozgása,kapcsolatuka
felszíni vizekkel, szerepük a vízellátásban. Környezetföldtani vonatkozások:
szennyezƅdésekésazokkövetkezményei,vízellátásiproblémák.AKárpátͲmedence
földtaniésföldrajziviszonyainakhatásaafelszíniésfelszínalattivizekmozgására.A
vizek ökológiai jelentƅsége. A felszíni vizek csoportosítása. A vízfolyások vízͲ és
hordalékszállítása. Folyószakaszjellegek, völgytípusok, hordalékkúpok, delták. A
tavakgenetikaitípusai,atavakfejlƅdésénektermészetesútja.Víztározókésegyéb
antropogén beavatkozások környezeti hatása az állóvizekre és folyókra. A talaj
fogalma, képzƅdése, fejlƅdését befolyásoló tényezƅk. Talajszintek, talajtípusok.
A talaj fƅ összetevƅi, alapvetƅ fizikai és kémiai folyamatai, tulajdonságai. A talaj
gazdaságiéskörnyezetijelentƅsége.
A belsƅ erƅk felszínformálása. A vulkáni formakincs jellemzƅi. A lejtƅs
tömegmozgások fizikai magyarázata. A tömegmozgásos felszínek tulajdonságainak
építésföldtani jellemzƅi. A külsƅ erƅk felszínformálása. A tenger felszínformáló
tevékenysége. A víz felszínformáló tevékenysége. A szárazföldi vízhálózat alakrajzi
jellemzƅi. A szél felszínformáló tevékenysége. Az eolikus formák rendszere és
típuscsoportjai.Földünklegjellemzƅbbsivatagiterületeiésazokformakincse.Ajég
felszínformáló tevékenysége. A glaciális formák rendszere és típuscsoportjai.
Aföldrajziövezetességösszetevƅi,kialakulásánakokai,elƅsegítƅésgátlótényezƅi.
A szoláris éghajlati övek és az éghajlati elemek övezetes rendszere. A vízrajzi
övezetesség.Atengeráramlásokglobálisrendszere.Atermészetesnövénytakaró,az
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állatvilág és a talajtakaró övezetessége. A felszínformálódás övezetessége.
Afüggƅlegesövezetesség.
– Társadalomföldrajzi modul: A Föld népességnövekedése. A népességnövekedés
területi különbségei, a népességnövekedés következtében fellépƅ társadalmiͲ
gazdasági problémák. A földi ökorendszer teherbíró képessége. A természetes
szaporodás és fogyás, valamint azok hatása a társadalomra és a gazdaságra. A
demográfiai átmenet folyamata, idƅbeli és térbeli különbségei, valamint ezek
jelentƅsége a gazdasági térben. A népesség összetétele, a korszerkezet térbeli és
idƅbeli változásai, különös tekintettel az öregedési folyamatra. A népesség térbeli
eloszlása és a népsƾrƾség. A népesség foglalkozási megoszlása, a foglalkoztatási
átrendezƅdés folyamata, idƅbeli és térbeli különbségei a Földön. A gazdasági
aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség. A migráció, annak típusai, motivációi és
céljai, migrációs modellek. A migrációs folyamatok területi eltérései, jellegzetes
migrációs forrásͲ és célországok. Az ingázás motivációi, térbeli és idƅbeli
jellegzetességei.AFöldnépességéneketnikai,kulturálisésvallásitagolódása.AFöld
nagyobb kultúrkörei és világvallásai, a kultúrkörök, illetve vallások alapvetƅ
szemléletikülönbségei.
Településföldrajz:atelepülésekkialakulásának,fejlƅdésénektermészetiéstársadalmi
okai. A településtípusok és kontinensenkénti megoszlásuk. A településhálózat és a
hálózati elemek egymáshoz való viszonya. Az urbanizációs folyamatok okai és
következményei,jellegzetességei.Avárosokbelsƅ,funkcionálistagozódása.Aváros
funkciói. A városias térségek sajátos problémái. Településökológiai és
településszociológiaiproblémák.Azagglomerációkhelyeésszerepeagazdaságban.
A falvak és magányos települések sajátosságai. Falutípusok. A vidékies térségek
sajátosproblémái.
Általános és ágazati gazdaságföldrajz: a gazdasági fejlettség helyzete és területi
különbségei a Földön. Fejlett és fejlƅdƅ országok, átmeneti gazdaságok. A
világgazdaság története, funkcionális és területi szerkezete. Az ipar és bányászat
területi elrendezƅdésére ható természeti és társadalmi tényezƅk, valamint ezek
szerepének átalakulása. Hagyományos és új típusú telepítƅ tényezƅk, illetve ezek
hatásaiatelephelyválasztásra.Aziparszerkezetiésterületiátrendezƅdése.Avilág
ipari centrumai. Az ipari termelés környezeti vonatkozásai. A Föld
energiapotenciálja, hagyományos és megújuló energiaforrások, fosszilis
energiahordozók, valamint ezek használatának változása idƅben és térben. Az
energiatermelés és az energiafelhasználás környezeti kölcsönhatásai. A
mezƅgazdasági termelés történeti fejlƅdése, övezetes rendszere és
környezetformálóhatása.AmezƅgazdaságitevékenységésatermészetiͲtársadalmi
adottságok kapcsolata. A mezƅgazdasági termelés típusai, mƾvelési ágak. A
szolgáltatások szerepe a foglalkoztatási átrendezƅdésben, a fejlett és fejlƅdƅ
világban. A szolgáltatások rendszerszemlélete. A közlekedés funkciója, szerepe a
társadalomban és a gazdaságban. A közlekedési módok elƅnyei és hátrányai. A
városi,elƅvárosiésahelyköziközlekedéssajátosságai.Anemzetközikereskedelem
funkciója, szerepe a társadalomban és a gazdaságban. A nemzetközi
munkamegosztás és szereplƅi: állam, vállalatok, civil szervezetek. Az
idegenforgalom földrajza és válfajai. A turizmus általános társadalmiͲgazdasági
szerepe, a turizmus és környezet kapcsolata. Információs és kommunikációs
technológiák,információstársadalom.
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– Regionálisföldrajzimodul:
EuróparegionálistermészetͲéstársadalomföldrajza.
Európa és nagytájainak természeti képe. A tájfelosztás rendszere, a tájegységek
hierarchiájának természeti alapjai. A tájak – földrajzi súlyuknak megfelelƅ –
jellemzése.Avédettterületekjelentƅsége,különöstekintettelanemzetiparkokra
és az UNESCO világörökségeire. A valódi „fenntartható fejlƅdés” szükséges
eszközrendszere.Európajelentƅsebbtájegységeinektermészetföldrajzijellemzƅi.A
természetͲéstájvédelemfeladatai,lehetƅségei.AzEurópábankialakultkiemelkedƅ
jelentƅségƾkultúrtájak.Avilággazdaságáltalánosfolyamatainakregionálishatásai.
Területi fejlettségi különbségek és azok kialakulásának okai. A globalizáció
társadalomra,gazdaságraéskörnyezetregyakorolthatásai.
A társadalomͲföldrajzi viszonyok jellemzése országok, országcsoportok, régiók
(atovábbiakban:régiók)szintjén,arégiókföldrajzisúlyánakmegfelelƅen.Azegyes
régióktörténetiföldrajziéskulturálismeghatározottságai,népességͲ,településͲés
gazdaságföldrajzi jellemzƅi, szerepük a világgazdaságban. Európa felosztásának
történetiͲföldrajziösszetevƅi,térszerkezetinagyegységek.Európafejlettebb,illetve
jelentƅsebb régiói társadalomͲ és gazdaságföldrajzi jellemzése, helye és súlya a
világgazdaságban. Jelenkori változások NyugatͲ és ÉszakͲEurópa társadalmiͲ
gazdaságiéletébenésszerepkörében.KeletͲésDélkeletͲEurópaországainakeltérƅ
vonásai,sajátosságai,átalakulótársadalmirendszereésgazdasága.AzEurópaiUnió
létrejöttének földrajzi összetevƅi, az Unió szerepe, lehetƅségei, elƅnyei és
gyengeségei,lehetségesválaszaiaXXI.századkihívásaira.Oroszországmegváltozott
helyzete,szerepeavilággazdaságbanésavilágpolitikában.
MagyarországésaKárpátͲmedenceregionálistermészetͲéstársadalomföldrajza
Magyarország helyzete a KárpátͲmedencében. A KárpátͲmedence regionális
természetföldrajza. A felszínfejlƅdés szerepe és jelentƅsége a KárpátͲmedence
tájtípusainak kialakulásában. A KárpátͲmedence nagyͲ és középtájainak
természetföldrajzi jellemzése. Magyarország tájföldrajza. Az egyes tájak
kialakulásának, felszínfejlƅdésének legfontosabb tényezƅi. A tájalkotó tényezƅk
hatásaatájakfejlƅdésére,szerepeatermészetiképkialakulásában.AzegyesnagyͲ,
középͲéskistájakkomplexföldrajzijellemzése.Amúltbeliésjelenkoritájhasználata
KárpátͲmedencébenésamaiMagyarországon.
Magyarország társadalomföldrajza. A társadalomͲföldrajzi viszonyok történelmi
meghatározottsága. A gazdasági fejlƅdés fƅbb szakaszai. Népességföldrajz,
demográfiaijellemzƅk.AKárpátͲmedencemagyarnépessége.Etnikaiéstársadalmi
különbségek Magyarországon és a KárpátͲmedencén belül, az ezekbƅl származó
konfliktusok veszélyei, megoldási lehetƅségei. Múltbeli és jelenkori társadalmi
átrétegzƅdések.Migrációsfolyamatok.
Magyarország településhálózatának regionálisan eltérƅ sajátosságai. Városias és
vidékies terek. Szórványtelepülések. Településhierarchia. A közigazgatás
változásainak hatása a településfejlesztésre. Budapest sajátos szerepe és
szerepkörének változása. Magyarország energiagazdálkodásának feltételei,
változásai, jövƅbeli lehetƅségei és a világgazdaságtól való függése. Az alternatív
energiaforrások szerepének növekedése és alkalmazásának korlátai. Magyarország
ipara. A rendszerváltozást követƅ alapvetƅ változások és napjaink beruházásainak
fƅbb tényezƅi, a nemzetközi tƅke, különösen a multinacionális cégek szerepe.
Magyarország mezƅgazdasága. A mezƅgazdasági potenciál, valamint a mezƅͲ
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gazdaságitermelésközöttiszakadékokaiésakilábaláslehetƅségei.Aszolgáltatások
szerepe és jelentƅsége Magyarország gazdasági életében. Magyarország
közlekedésͲföldrajzihelyzeténeksajátosságaiaKárpátͲmedencénésEurópánbelül.
Atranzithelyzetpotenciálisgazdaságilehetƅségei.
Kultúrföldrajzi változások Magyarországon térben és idƅben. Magyarország
regionalizációjának problémái, koronként változó megítélése. Régióink az Európai
Unió rendszerében. Magyarország jelenlegi helyzete és jövƅbeli lehetƅségei az
európaiésvilággazdaságierƅtérben.MagyarországésazEurópaiUnió.AközépͲés
délkeletͲeurópaiegyüttmƾködésekkívánalmaiéslehetƅségei.
Terepgyakorlat: a természetͲ és társadalomͲföldrajzi, valamint a földtudományi
tantárgyak keretében megismert jelenségek tanulmányozása különbözƅ KárpátͲ
medencei(elsƅsorbanmagyarországi)tájakonésgazdaságiszervezeteknél.

Azáltalánosiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:16–20kredit
– Természetföldrajzi modul: Kƅzetmorfológia: a karbonátos kƅzetek, a mélységi
magmáséskiömlésikƅzetek,ahomokkƅ,illetvealöszformakincse.Karsztosodásés
karsztformák, továbbá kialakító tényezƅik. Felszínalaktani folyamatok és formák a
Földegyesföldrajziövezeteiben.Azantropogéngeomorfológiarendszere.
– Társadalomföldrajzi modul: A földrajz közgazdasági alapjai. A piacgazdaság
mƾködése. Az állam szerepe a piacgazdaságban. A munkaerƅpiac jellegzetességei.
Atermelés és fogyasztás folyamata, fogyasztói társadalom. A globalizáció
jellegzetességei. A pénz funkciói, jelentƅsége. A világgazdaság pénzügyi
összefüggései. A pénzügyi szolgáltatások. A pénzpiac szereplƅi, lehetƅségei és
veszélyei.
Politikai földrajzi alapkategóriák. Ország, országcsoport, állam szerepe, funkciója.
Integrációsfolyamatok.AzEurópaiUniókialakulásánakokaiéskövetkezményei,az
integráció mélysége, jellegzetességei. A nemzetközi politikai és gazdasági
szervezetekhelye,szerepeatársadalomban,illetveagazdaságban.
Globális környezeti és társadalmi folyamatok, problémák. A társadalom és a
környezetkapcsolata.AglobálistársadalmiͲgazdaságiéskörnyezetiproblémákokai,
következményei, perspektívái, mérséklésük, valamint megoldásuk elvei,
lehetƅségei.Avilágakutproblémáiésezekregionáliskülönbségei.Globálispolitikai
földrajzi jelenségek, folyamatok, tendenciák. Érdekellentétek a fejlett és fejlƅdƅ
országokközött.
– Regionális földrajzi modul: Az Európán kívüli világ regionális természetͲ és
társadalomföldrajza. A kontinensek és nagytájaik természeti képe. A tájfelosztás
rendszere, a tájegységek hierarchiájának természeti alapjai. A tájalkotó tényezƅk
szerepeazegyestájaktermészetiképénekkialakulásában.Atájakpotenciálja,atáji
adottságok: hasznosításuk lehetƅségei, hatásuk a benépesedettségre, a gazdasági
tevékenységre,atársadalomͲföldrajzifolyamatokra.
Ázsia,Afrika,Amerika,AusztráliaésÓceánia,Antarktikaésjelentƅsebbtájegységeik
természetföldrajzi jellemzƅi. A tájalkotó tényezƅk és a földrajzi övezetesség által
meghatározott tipikus tájak sajátosságai a sarkvidékektƅl az Egyenlítƅig. A
természetföldrajzi és a társadalmi folyamatok kölcsönhatásai az eltérƅ táji
adottságokkalbírótérségekben.AzEurópánkívülifejlettvilág,elsƅsorbanAmerika
angolszászországainaktársadalomͲésgazdaságföldrajzijellemzése,helye,valamint
súlya a világgazdaságban, szerepe a világgazdasági változásokban, a globalizáció
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terjedésében. Ázsia, mint a Föld legnépesebb kontinense és növekvƅ gazdasági
erƅközpontja, világgazdasági szerepének felértékelƅdése. Ázsia sokszínƾsége,
etnikai,vallási,politikaimegosztottságaésazebbƅlfakadóválsággócok.Ázsiafƅbb
régióinak azonos, illetve eltérƅ fejlƅdési irányai, társadalomͲ és gazdaságföldrajzi
jellemzƅik. Afrika elmaradottságának, fejletlenségének történeti földrajzi
meghatározottságai. Politikai és gazdasági feszültségek, háborús gócok. Különbözƅ
adottságokéseltérƅutakegyesafrikaiországoktársadalmiͲgazdaságifejlƅdésében.
Afrikatermészetierƅforrásainakjelenlegiéspotenciálisvilággazdaságijelentƅsége.
Ausztrália, ÚjͲZéland, Óceánia társadalomͲ és gazdaságföldrajzi jellemzƅi, a térség
országainaksúlya,valamintszerepeavilággazdaságban.LatinͲAmerikatársadalomͲ
és gazdaságfejlƅdésének történeti földrajzi meghatározottságai. Szélsƅséges
társadalmi polarizáció, társadalmi feszültségek, illetve területi fejlettségi
különbségek,mintállandóválsággócok,ezekokaiéskövetkezményei.LatinͲAmerika
természeti erƅforrásainak jelenlegi és potenciális világgazdasági jelentƅsége,
feltörekvƅ országainak mind jobban növekvƅ gazdasági, valamint világpolitikai
szerepe,társadalomͲésgazdaságföldrajzijellemzése.

5.
Aföldrajztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
Aföldrajztudományésaföldrajztanítás.Aföldrajztanításcéljai,feladatai.
– A földrajz és a társtudományai ismereteinek értelmezése a földrajztanítás
szempontjából.
– A földrajzi ismeretek rendszere: általános és egyedi fogalmak, folyamatok,
összefüggések,gyakorlatiismeretek.
– A földrajztudomány és a földrajztanítás kapcsolata, a földrajz szemléleti, valamint
értékközvetítƅszerepeaköznevelésben.
– A földrajz, mint tantárgy. A földrajztanítás tartalmi, képzési, nevelési céljai és
ezekbƅl adódó feladatai a köznevelés különbözƅ szintjein. Kulcskompetenciák
fejlesztésénekfeladataiaföldrajztanításban.
– Aföldrajztanításhazaitörténete.
Aföldrajztanítástanterviszabályozása
– A tudáskép és a tantervek idƅbeli változása a szakmai, valamint a társadalmi
elvárásoknakmegfelelƅen.
– A háromszintƾ tantervi szabályozás, a különbözƅ szintƾ tantervek, tanítási
dokumentumok célkitƾzései, egymáshoz való kapcsolódásuk a földrajzi tartalmú
tantantárgyakszempontjából.
– A tantervi szabályozásokból adódó földrajztanári feladatok, a földrajztanár
tudásközvetítƅ,tanulástszervezƅͲirányítószerepe.
Módszertaniismeretek,aföldrajztanításcéljaiésfeladataitükrében
– A földrajztanítás szemléleti kérdései és az azokkal összefüggƅ módszertani
megoldások: térbeli, idƅbeli tájékozódás, regionális földrajzi szemléletmód,
tájszemlélet, földrajziͲkörnyezeti szintézis, problémaközpontú földrajztanítás elvei,
gyakorlata.
– Aföldrajziismeretekrendszere,aföldrajztantárgyfƅbbtémaköreinek,tartalmainak
módszertanimegközelítése.AföldrajztanításcélkitƾzéseitszolgálótanításiͲtanulási
stratégiák.
– Aföldrajztanítássalösszefüggƅképességekéskompetenciákrendszere,afejlesztési
folyamat értelmezése. A tanulói képességeket, kulcskompetenciákat fejlesztƅ

1209

1210

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

módszerek: megfigyelés, lényegkiemelés, rendszerezés, stratégiai tervezés,
döntésindukció,szóbeliésírásbelimunka,információkezelés,információalkalmazás,
modellalkotás,társasaktivitás.
A tevékenységközpontú tanításiͲtanulási gyakorlat: tapasztalatszerzƅ, felfedeztetƅ
élményszerƾ helyzetek teremtése a környezeti elemek közötti kapcsolatok és
összefüggésekmegismeréséhez;
Azáltalánosiskolaiföldrajztanításbanalkalmazandóalapvetƅmódszerek,technikák,
szervezetiésmunkaformák:terepioktatásmódszerei,múzeumͲ,könyvtárͲ,médiaͲ
ésdrámapedagógiaimódszerek.
Akülönbözƅoktatásicélkitƾzésekhezéstanulóiképességekhezigazodódifferenciált
földrajztanítás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kihívásai, módszerei,
eszközei.
Aföldrajzitudásellenƅrzésénekésértékelésénekéletkorhozalkalmazkodóformái,
módszertana,amérésmetodikaialapismeretekérvényesítése.
Az infokommunikációs technológiák által nyújtott lehetƅségek felhasználása
aföldrajztanárimunkábanésatanulóitevékenységekben.
Atantervekadaptációja,ahelyitantervkészítésfolyamata.

–

–

–

–
–
–



1.


2.

3.


4.

2. Földrajztanár(középiskolai)

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaiföldrajztanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofGeography
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév
A képzés célja, az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben
aföldrajztantárgytanítására,aziskolapedagógiaifeladatainakellátására,pedagógiai
kutatási, tervezési, valamint fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak a földrajz
tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók
földrajzi mƾveltségének, készségeinek, illetve képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aföldrajztanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja, hogy a földrajz milyen szerepet játszik a tanulók személyiségfejlƅdésében.
Ismeri a földrajzban megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeri a földrajz tanítása során fejlesztendƅ kompetenciákat. Tanórai, tanórán és
iskolán kívüli tanári tevékenysége során tudatosan alkalmazza a tanulói
képességeket, kompetenciákat fejlesztƅ módszereket, amelyekkel hozzájárul a
tanulókszemélyiségének,földrajziͲkörnyezetigondolkodásánakfejlƅdéséhez.
– Képes a tanulók tanításának, képességeik fejlesztésének módszereit elƅzetes
tudásuknak megfelelƅen megválasztani, a földrajz speciális összefüggéseivel,
fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségeket kezelni. Tanulóit racionális
gondolkodásra, önálló véleményalkotására, érvelésre, a természettudományos
megközelítésreneveli.Tudatosértékközvetítƅszerepetvállal.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Tudatosanépítakooperatívésreflektívtanulásitechnikákalkalmazására.Felkészült
aföldrajzitudástkiegészítƅföldrajzszakkör,önképzƅkörvezetésére,szaktanterem
ésszertárszakszerƾmƾködtetésére.Felkészültatanulmányiversenyektervezésére,
szervezésére,kivitelezésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Ismeriaföldrajztudománysajátoshelyétatudományokrendszerében,aszaktárgy
tananyagstruktúráját Tisztában van azzal, hogy a földrajz tantárgy a földͲ és
környezettudományok, illetve a gazdaságtudomány számos területének egyedüli
megjelenítƅje köznevelésben, és képes az ebbƅl adódó szintetizáló szaktanári
feladatokmegvalósítására.
– Képesaföldrajzújeredményeinekmegismerésére,aszaktanárimunkájábatörténƅ
beépítésére. Ismeri a földrajz alapvetƅ kutatási módszereit. Képes a
természettudományokon belül, illetve a természetͲ és társadalomtudományok
közöttiösszefüggésekfelismerésére,integrációjára.
– Ismeriaföldrajztanulásisajátosságait,megismerésimódszereit,fontosabbtanítási
éstanulásistratégiáit.
– Képes a szakszerƾ kifejezésre, szóban és írásban. Képes a földrajzhoz kapcsolódó
tudományok területén az elméletek és tények közötti összefüggések
megteremtéséreésatanulókéletkorisajátosságainakmegfelelƅközvetítésére.
– Tisztában van azzal, hogy a földrajzban közvetített tudás,kialakított kompetenciák
más mƾveltségterületen is hatnak, és ezt ki tudja használni a tanulók
kompetenciáinak, személyiségének fejlesztésében. Törekszik a földrajz nyújtotta
lehetƅségek tudatos hasznosítására a kiemelt köznevelési fejlesztési feladatok
megvalósításában,különöstekintettelanemzetiazonosságtudat,azEurópáhozvaló
kötƅdés, a környezettudatosságra nevelés és a gazdaságiͲpénzügyi nevelés
területén.
– Felhasználói szintƾ infokommunikációs technológiai ismeretekkel rendelkezik, és
képesazáltaluknyújtottlehetƅségekfelhasználására.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a földrajz tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyag kiválasztásának és elrendszerezésének
szempontjait.

1211

1212

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Képesmeghatározniaföldrajzbantanítandótartalmakatésazokatmegfelelƅlogikai
struktúrába rendezni, a földrajz tanulásaͲtanítása során felhasználható nyomtatott
ésdigitálistankönyvek,taneszközök,egyébforrásanyagokkritikuselemezéséreésa
konkrétcélokhozilleszkedƅkiválasztására.
– Képes kollektív munkában helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus
(tanmeneti)tervezésére,óravázlatkészítésére.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– A tanár ismeri a földrajz megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában, kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket. Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertanijellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási, együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztásáraésalkalmazására.
– Képes a földrajz speciális fogalmaival és összefüggéseivel kapcsolatos megértési
nehézségekkezelésére,azátlagtóleltérƅ–tehetségesvagysajátosnevelésiigényƾ
–tanulókfelismeréséreésavelükvalófoglalkozásra,fejlesztésre.
– Szaktanári munkáját a tevékenységközpontúság jellemzi. Képes élményszerƾ
tanulásihelyzetekteremtésére.
– Ismeriaföldrajzimegfigyelés,vizsgálódás,kísérletezés,aterepioktatásimódszerek,
a múzeumͲ, a könyvtárͲ, a médiaͲ és a drámapedagógiai módszerek, valamint a
projektmódszer alkalmazásának lehetƅségeit a földrajziͲkörnyezeti ismeretek
közvetítésében.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Rendelkezik mérésmetodikai ismeretekkel, és képes azokat alkalmazni a
mérƅeszközökösszeállítása,illetvekiválasztásasorán.
– Képes a tantárgyi követelmények kidolgozására és a tanulók személyre szabott,
differenciált módszerekkel történƅ értékelésére. A tanulói eredmények értékelése
alapján képes a megfelelƅ fejlesztƅ, felzárkóztató stratégia egyénre szabott
megtervezéséreésmegvalósítására.
– Tájékozottakülönbözƅfeladatbankokrólésfeladatgyƾjteményekrƅl,képesilyenek
összeállítására,illetvealkalmazására.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Képes a szakmai együttmƾködésre más földrajz szakos és a földrajzoktatáshoz
szorosan kapcsolódó tantárgyakat tanító kollégákkal. Képes a rokon tárgyakban is
megjelenƅ, egymásra épülƅ ismeretanyagok és képességek kapcsolódásainak
felismeréséreésezekmegjelenítéséreaföldrajzoktatásában.
– Ismeri a földrajztanári munkát támogató szakmai szervezetek tevékenységét. Kész
együttmƾködni a szaktárgya területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi),
megyei és országos szakmai szervezetekkel; alkotó munkaközösségekkel,
szakmódszertanimƾhelyekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásterén
– Elkötelezettazigényestanárimunkára,afolyamatosönmƾvelésre.Képeselemezni
ésreálisanértékelnisajátszaktanárimunkáját.IgényliazoktatóiͲnevelƅimunkájára
vonatkozókülsƅszakmaiértékelést,képesszakmaiͲmódszertanisegítségetkérniés
elfogadni.
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– Nyitottazújmódszertanieszközök,tanításistratégiákkipróbálásairánt,ésigénylia
szakmairendezvényekenvalórendszeresrészvételt.
– Résztveszaszaktantárgyfejlesztési,innovációstevékenységében.Fontosnaktartja
a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van földrajz etikai
kérdéseivel. Aktívan és felelƅsen nyilvánít véleményt a földrajzoktatást érintƅ
szakmai,oktatáspolitikaikérdésekben.
4.2.2.Aföldrajztanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:26–32kredit
TermészetͲéstársadalomtudományialapismeretek
Földtudományi alapozó ismeretek: Levegƅburok. A földfelszín ábrázolása. A térkép.
Topográfia. A Föld belsƅszerkezete, felépítése. A kƅzetburok folyamatai.
Földtörténet.
Földrajzi alapozó ismeretek: Világegyetem, Naprendszer. A Föld, mint égitest.
Tájékozódás a földi térben, idƅben. Geoinformatika. A földrajztudomány helye a
tudományokrendszerében,földrajzikutatásimódszerek
ab)szakmaitörzsanyagismeretkörei:36–44kredit
– Természetföldrajzi modul: A víz fizikai és kémiai alaptulajdonságai, ezek szerepe a
hidroszféra adottságaiban. A víz szerepe a Földön. A víz körforgása. A földi
vízháztartás és vízkörforgás alapelemei. Oceanográfiai alapfogalmak,
tengeráramlások,tengerjárás.Felszínalattivizekjellemzése,mozgása,kapcsolatuka
felszíni vizekkel, szerepük a vízellátásban. Környezetföldtani vonatkozások:
szennyezƅdésekésazokkövetkezményei,vízellátásiproblémák.AKárpátͲmedence
földtaniésföldrajziviszonyainakhatásaafelszíniésfelszínalattivizekmozgására.A
vizek ökológiai jelentƅsége. A felszíni vizek csoportosítása. A vízfolyások vízͲ és
hordalékszállítása. Folyószakaszjellegek, völgytípusok, hordalékkúpok, delták. A
tavak genetikai típusai, a tavak fejlƅdésének természetes útja. A talaj fogalma,
képzƅdése, fejlƅdését befolyásoló tényezƅk. Talajszintek, talajtípusok. A talaj fƅ
összetevƅi,alapvetƅfizikaiéskémiaifolyamatai,tulajdonságai.Atalajgazdaságiés
környezeti jelentƅsége. A belsƅ erƅk felszínformálása. A vulkáni formakincs
jellemzƅi.Alejtƅstömegmozgásokfizikaimagyarázata.Atömegmozgásosfelszínek
tulajdonságainak építésföldtani jellemzƅi. A külsƅ erƅk felszínformálása. A tenger
felszínformáló tevékenysége. A víz felszínformáló tevékenysége. A szárazföldi
vízhálózatalakrajzijellemzƅi.FolyóͲésvölgyszakaszokmorfometriaiparaméterei.A
szél felszínformáló tevékenysége. Az eolikus formák rendszere és típuscsoportjai.
Földünk legjellemzƅbb sivatagi területei és azok formakincse. A jég felszínformáló
tevékenysége. A glaciális formák rendszere és típuscsoportjai. A földrajzi
övezetesség összetevƅi, kialakulásának okai, elƅsegítƅ és gátló tényezƅi. A szoláris
éghajlati övekés azéghajlatielemek övezetes rendszere.A vízrajzi övezetesség. A
tengeráramlásokglobálisrendszere.Atermészetesnövénytakaró,azállatvilágésa
talajtakaró övezetessége. A felszínformálódás övezetessége. A függƅleges
övezetesség.
– Társadalomföldrajzi modul: A Föld népességnövekedése. A népességnövekedés
területi különbségei, a népességnövekedés következtében fellépƅ társadalmiͲ
gazdasági problémák. A földi ökorendszer teherbíró képessége. A természetes
szaporodás és fogyás, és hatása a társadalomra és a gazdaságra. A demográfiai
átmenet folyamata, idƅbeli és térbeli különbségei és ezek jelentƅsége a gazdasági
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térben.Anépességösszetétele,akorszerkezettérbeliésidƅbeliváltozásai,különös
tekintettelazöregedésifolyamatra.Anépességtérbelieloszlásaésanépsƾrƾség.A
népességfoglalkozásimegoszlása,afoglalkoztatásiátrendezƅdésfolyamata,idƅbeli
és térbeli különbségei a Földön. A gazdasági aktivitás, foglalkoztatás,
munkanélküliség. A migráció, annak típusai, motivációi és céljai, migrációs
modellek.Amigrációsfolyamatokterületieltérései,jellegzetesmigrációsforrásͲés
célországok. Az ingázás motivációi, térbeli és idƅbeli jellegzetességei. A Föld
népességéneketnikai,kulturálisésvallásitagolódása.AFöldnagyobbkultúrköreiés
világvallásai,akultúrkörökésvallásokalapvetƅszemléletikülönbségei.
A települések kialakulásának és fejlƅdésének természeti és társadalmi okai. A
településtípusokéskontinensenkéntimegoszlásuk.Atelepüléshálózatésahálózati
elemek egymáshoz való viszonya. Az urbanizációs folyamatok okai és
következményei,jellegzetességei.Avárosokbelsƅ,funkcionálistagozódása.Aváros
funkciói. A városias térségek sajátos problémái. Településökológiai és
településszociológiaiproblémák.Azagglomerációkhelyeésszerepeagazdaságban.
A falvak és magányos települések sajátosságai. Falutípusok. A vidékies térségek
sajátosproblémái.
Általános és ágazati gazdaságföldrajz: a gazdasági fejlettség helyzete és területi
különbségei a Földön. Fejlett és fejlƅdƅ országok, átmeneti gazdaságok. A
világgazdaság története, funkcionális és területi szerkezete. Az ipar és bányászat
területi elrendezƅdésére ható természeti, valamint társadalmi tényezƅk, továbbá
ezekszerepénekátalakulása.Hagyományosésújtípusútelepítƅtényezƅk,ésezek
hatásaiatelephelyválasztásra.Aziparszerkezetiésterületiátrendezƅdése.Avilág
ipari centrumai. Az ipari termelés környezeti vonatkozásai. A Föld
energiapotenciálja, hagyományos, illetve megújuló energiaforrások, fosszilis
energiahordozók, valamint ezek használatának változása idƅben és térben. Az
energiatermelés és az energiafelhasználás környezeti kölcsönhatásai. A
mezƅgazdasági termelés történeti fejlƅdése, övezetes rendszere és
környezetformálóhatása.AmezƅgazdaságitevékenységésatermészetiͲtársadalmi
adottságok kapcsolata. A mezƅgazdasági termelés típusai, mƾvelési ágak. A
szolgáltatások szerepe a foglalkoztatási átrendezƅdésben, a fejlett és fejlƅdƅ
világban. A szolgáltatások rendszerszemlélete. A közlekedés funkciója, szerepe a
társadalomban és a gazdaságban. A közlekedési módok elƅnyei és hátrányai. A
városi,elƅvárosiésahelyköziközlekedéssajátosságai.Anemzetközikereskedelem
funkciója, szerepe a társadalomban és a gazdaságban. A nemzetközi
munkamegosztás és szereplƅi: állam, vállalatok, civil szervezetek. Az
idegenforgalom földrajza és válfajai. A turizmus általános társadalmiͲgazdasági
szerepe, a turizmus és környezet kapcsolata. Információs és kommunikációs
technológiák,információstársadalom.
– Regionális földrajzi modul: Európa regionális természetͲ és társadalomföldrajza.
Európa és nagytájainak természeti képe. Európa jelentƅsebb tájegységeinek
természetföldrajzi jellemzƅi. A természetͲ és tájvédelem feladatai, lehetƅségei. Az
Európában kialakult kiemelkedƅ jelentƅségƾ kultúrtájak. A világgazdaság általános
folyamatainak regionális hatásai. Területi fejlettségi különbségek és azok
kialakulásának okai. A globális földrajzi tér egyes nagytérségeit leíró modellek,
térfelosztási rendszerek. A globalizáció társadalomra, gazdaságra és környezetre
gyakorolthatásai.
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A társadalomͲföldrajzi viszonyok jellemzése országok, országcsoportok, régiók
(atovábbiakban:régiók)szintjén,arégiókföldrajzisúlyánakmegfelelƅen.Azegyes
régióktörténetiföldrajziéskulturálismeghatározottságai,népességͲ,településͲés
gazdaságföldrajzi jellemzƅi, szerepük a világgazdaságban. Európa felosztásának
történetiͲföldrajzi összetevƅi, térszerkezeti nagyegységek. Európa fejlettebb,
jelentƅsebb régiói társadalomͲ és gazdaságföldrajzi jellemzése, helye és súlya a
világgazdaságban. Jelenkori változások NyugatͲ és ÉszakͲEurópa társadalmiͲ
gazdasági életében, illetve szerepkörében. KeletͲ és DélkeletͲEurópa országainak
eltérƅ vonásai, sajátosságai, átalakuló társadalmi rendszere és gazdasága. Az
Európai Unió létrejöttének földrajzi összetevƅi, az Unió szerepe, lehetƅségei,
elƅnyei és gyengeségei, lehetséges válaszai a XXI. század kihívásaira. Oroszország
megváltozotthelyzeteésszerepeavilággazdaságbanésavilágpolitikában.
MagyarországésaKárpátͲmedenceregionálistermészetͲéstársadalomföldrajza
Magyarország helyzete a KárpátͲmedencében. A KárpátͲmedence regionális
természetföldrajza. A felszínfejlƅdés szerepe és jelentƅsége a KárpátͲmedence
tájtípusainak kialakulásában. A KárpátͲmedence nagyͲ és középtájainak
természetföldrajzi jellemzése. Magyarország tájföldrajza. A tájalkotó tényezƅk
hatásaatájakfejlƅdésére,szerepeatermészetiképkialakulásában.AzegyesnagyͲ,
középͲéskistájakkomplexföldrajzijellemzése.Amúltbeliésjelenkoritájhasználata
KárpátͲmedencébenésamaiMagyarországon.
Magyarország társadalomföldrajza. A társadalomͲföldrajzi viszonyok történelmi
meghatározottsága. A gazdasági fejlƅdés fƅbb szakaszai. Népességföldrajzi,
demográfiaijellemzƅk.AKárpátͲmedencemagyarnépessége.Etnikaiéstársadalmi
különbségek Magyarországon, valamint a KárpátͲmedencén belül, az ezekbƅl
származó konfliktusok veszélyei, megoldási lehetƅségei. Múltbeli és jelenkori
társadalmi
átrétegzƅdések.
Migrációs
folyamatok.
Magyarország
településhálózatának regionálisan eltérƅ sajátosságai. Városias és vidékies terek.
Szórványtelepülések. Településhierarchia. A közigazgatás változásainak hatása a
településfejlesztésre. Budapest sajátos szerepe és szerepkörének változása.
Magyarországenergiagazdálkodásánakfeltételei,változásai,jövƅbelilehetƅségeiés
a világgazdaságtól való függése. Az alternatív energiaforrások szerepének
növekedése és alkalmazásának korlátai. Magyarország ipara. A rendszerváltozást
követƅalapvetƅváltozásokésnapjainkberuházásainakfƅbbtényezƅi,anemzetközi
tƅke, különösen a multinacionális cégek szerepe. Magyarország mezƅgazdasága. A
mezƅgazdaságipotenciál,illetveamezƅgazdaságitermelésközöttiszakadékokaiés
a kilábalás lehetƅségei. A szolgáltatások szerepe és jelentƅsége Magyarország
gazdasági életében. Magyarország közlekedésͲföldrajzi helyzetének sajátosságai a
KárpátͲmedencén és Európán belül. A tranzithelyzet potenciális gazdasági
lehetƅségei.
KultúrföldrajziváltozásokMagyarországontérbenésidƅben.Magyarországjelenlegi
helyzete és jövƅbeli lehetƅségei az európai és világgazdasági erƅtérben.
Magyarország és az Európai Unió. A középͲ és délkeletͲeurópai együttmƾködések
kívánalmaiéslehetƅségei.
Terepgyakorlat: a természetͲ és társadalomͲföldrajzi, valamint a földtudományi
tantárgyak keretében megismert jelenségek tanulmányozása különbözƅ KárpátͲ
medencei(elsƅsorbanmagyarországi)tájakonésgazdaságiszervezeteknél.
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Aközépiskolaitanárszakonazönállóképzésiszakaszismeretkörei:45–50kredit
– Természetföldrajzi modul: Az antropogén geomorfológia rendszere.
Kƅzetmorfológia;akarbonátoskƅzetek,amélységimagmáséskiömlésikƅzetek,a
homokkƅ és a lösz formakincse. Karsztosodás és karsztformák, kialakulásuk
összetevƅi.Akarszthidrológiaifolyamatokkörnyezetérzékenysége.Atrópusiésnem
trópusi karsztok. A karsztok szerepe az emberi területhasználatban. Az éghajlati
geomorfológia eszmetörténeti jelentƅsége. Felszínalaktani folyamatok és formák a
Föld egyes földrajzi övezeteiben. Elegyengetett felszínek. A sajátos földfelszíni
formákhelyeatermészetͲéstájvédelemben.
– Társadalomföldrajzi modul: A földrajz közgazdasági alapjai. A piacgazdaság
mƾködése. A kereslet és a kínálat összefüggései. Az állam szerepe a
piacgazdaságban. A munka világa. A munkaerƅpiac jellegzetességei. A
munkanélküliségtípusaiéskezelésilehetƅségei.Atermelésésfogyasztásfolyamata,
fogyasztóitársadalom.Aglobalizációjellegzetességei.Apénzfunkciói,jelentƅsége.
Pénzhelyettesítƅk,értékpapírok,devizák.Apénzügyivilággazdaságjellegzetességei.
Apénzügyiszolgáltatások.Apénzpiacszereplƅi,lehetƅségeiésveszélyei.Apénzügyi
mƾveletek, értékͲés árutƅzsdék. A hitelezés és betétgyƾjtés, befektetési formák,
ezekelƅnyeiéshátrányai,valamintveszélyei.
Politikai földrajzi alapkategóriák. Ország, országcsoport, állam szerepe, funkciója.
Integrációs folyamatok, nemzetközi gazdasági integrációk, integrációs szervezetek,
nemzetközi intézmények. Aktuális világpolitikai és világgazdasági események. A
rendszerszemlélet, a problémaközpontú stratégiai tervezés. Az Európai Unió
kialakulásánakokaiéskövetkezményei,azintegrációmélységeésjellegzetességei.A
bƅvítés és a mélyítés dualitása. Az Európai Unió intézményrendszere, európai
állampolgárság, részvétel az európai közügyekben. Az európai politikák.
A nemzetközi politikai, valamint gazdasági szervezetek helye, szerepe a
társadalombanésagazdaságban.
Globális környezeti és társadalmi problémák. A társadalmi és gazdasági
térszervezƅdés alapjai. A társadalom és a környezet kapcsolata. A globális
társadalmiͲgazdasági és környezeti problémák okai, következményei, perspektívái,
mérséklésük,továbbámegoldásukelvei,lehetƅségei.Avilágakutproblémáiésezek
regionális különbségei. Globális politikai földrajzi jelenségek, folyamatok,
tendenciák.Érdekellentétekafejlett,illetvefejlƅdƅországokközött.
– Regionális földrajzi modul: Az Európán kívüli világ regionális természetͲ és
társadalomföldrajza. A kontinensek és nagytájaik természeti képe. A tájfelosztás
rendszere, a tájegységek (kontinensek, nagytájaik és tájrészeik, a továbbiakban:
tájak)hierarchiájánaktermészetialapjai.Atájalkotótényezƅkszerepeazegyestájak
természeti képének kialakulásában: a földtani, felszínalaktani, éghajlati, vízrajzi,
biogeográfiai adottságok komplex földrajzi jellemzése. A tájak potenciálja, a táji
adottságok: hasznosításuk lehetƅségei, hatásuk a benépesedettségre, a gazdasági
tevékenységre,atársadalomͲföldrajzifolyamatokra.
Ázsia,Afrika,Amerika,AusztráliaésÓceánia,Antarktikaésjelentƅsebbtájegységeik
természetföldrajzi jellemzƅi. A tájalkotó tényezƅk és a földrajzi övezetesség által
meghatározott tipikus tájak sajátosságai a sarkvidékektƅl az Egyenlítƅig. A
természetͲ és tájvédelem feladatai és lehetƅségei. A természetföldrajzi és a
társadalmifolyamatokkölcsönhatásaiazeltérƅtájiadottságokkalbírótérségekben.
Az Európán kívüli fejlett világ, elsƅsorban Amerika angolszász országainak
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társadalomͲ és gazdaságföldrajzi jellemzése, helye és súlya a világgazdaságban,
szerepeavilággazdaságiváltozásokbanésaglobalizációterjedésében.AzEgyesült
Államok kiemelkedƅ gazdasági és világpolitikai szerepének történeti földrajzi
meghatározottságai, kulturális kisugárzásának hatásai. Kanada helye és súlya a
világgazdaságban,természetierƅforrásainakkiemelkedƅjelentƅsége.Ázsia,minta
Föld legnépesebb kontinense és növekvƅ gazdasági erƅközpontja világgazdasági
szerepének felértékelƅdése. Ázsia sokszínƾsége, etnikai, vallási, politikai
megosztottságaésazebbƅlfakadóválsággócok.Ázsiafƅbbrégióinakazonos,illetve
eltérƅfejlƅdésiirányai,társadalomͲésgazdaságföldrajzijellemzésük.
Afrika elmaradottságának, fejletlenségének történeti földrajzi meghatározottságai.
Politikaiésgazdaságifeszültségek,háborúsgócok.Aperiferizációokai,megjelenési
formái a kontinens egyes makrorégióiban. Különbözƅ adottságok és eltérƅ utak
egyes afrikai országok társadalmiͲgazdasági fejlƅdésében. Afrika természeti
erƅforrásainak jelenlegi és potenciális világgazdasági jelentƅsége. Ausztrália, ÚjͲ
ZélandésÓceániatársadalomͲésgazdaságföldrajzijellemzƅi,atérségországainak
súlya és szerepe a világgazdaságban. LatinͲAmerika társadalomͲ és
gazdaságfejlƅdésének történeti földrajzi meghatározottságai. Szélsƅséges
társadalmi polarizáció, társadalmi feszültségek, valamint területi fejlettségi
különbségek, mint állandó válsággócok, ezek okai és következményei. Az Egyesült
Államok és LatinͲAmerika sajátos viszonyrendszere. LatinͲAmerika természeti
erƅforrásainak jelenlegi és potenciális világgazdasági jelentƅsége, feltörekvƅ
országainak mind jobban növekvƅ gazdasági, továbbá világpolitikai szerepe,
társadalomͲésgazdaságföldrajzijellemzése.
– Alkalmazottföldrajzimodul:
Tájökológia,környezetföldrajz,környezetͲéstermészetvédelem:Atájfogalma.Atáj,
mint komplex természeti rendszer. A tájföldrajz helye a geográfiában. Természeti,
természetközeli és kultúrtájak. Tájbeosztások, tájelhatárolások. A tájhasználat
jellemzƅ formái. Antropogén tájalakítás. A környezetvédelem és
környezetgazdálkodás alapjai. A környezetvédelem kialakulása és fejlƅdése
(szemlélet,elméletésgyakorlat).KörnyezetͲgazdaságtan,környezetͲegészségügy.A
természeti
rendszerek
felépítése
és
mƾködése.
Az
élƅhelyek
környezetérzékenysége, a leginkább veszélyeztetett élƅrendszerek. Nemzetközi,
nemzeti és helyi szintƾ védelmi kategóriák. Az ENSZ és az EU környezetvédelmi
tevékenysége és nemzetközi egyezményei, az EU Környezetvédelmi
Akcióprogramjai. A természeti javakkal való felelƅs gazdálkodás az életciklusͲ
szemlélet tükrében. A bioͲ és géntechnológia környezeti és társadalombiztonsági
kérdései. Hulladékgazdálkodás, veszélyes hulladékok. Környezeti piac, ipari
ökológia.
TerületͲ és településfejlesztés, regionális politika: A regionális politika, a területi
tervezésfƅbbelvei,eszközei,statisztikaiͲelemzési,kutatásiésmódszertanieljárásai.
Közösségi és nemzeti regionális fejlesztési stratégiák. Az Európai Unió regionális
politikájánakkialakulásaésfejlƅdése,aregionálispolitikaitevékenységszakaszai.A
határonátnyúlókapcsolatokhelyeazEurópaiUniópolitikájában.Azeurorégiókés
azeuroregionalizmusfogalma.Területitervezésrendszere,történetialapjai.Avilág
urbanisztikai gondolkodásának és városfejlesztésének az elmélete. A modern
urbanizációszakaszai és városfejlesztési kihívásai, fejlesztési típusok. A faluföldrajz
és a vidékfejlesztés típusai. A vidéki térségek meghatározása és elhatárolása.
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Akistérségek térkapcsolati rendszerei. A falu és vidékfejlesztés európai modelljei,
szervezetrendszere, finanszírozása, forrásszerzési technikái. TerületͲ és
településmarketing.Térségiturizmusfejlesztés.
TermészetͲ és társadalomtudományok a földrajztudományban és megjelenésük a
földrajzoktatásban. Oktatásuk módszertani hatásai. Tudomány, áltudomány
kérdései.Azönállóköznevelésimegjelenésnélkülidiszciplínákaföldrajzoktatásban
ésazoktatásragyakorolthatásaik.

5.

Aföldrajztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
Aföldrajztudományésaföldrajztanítás.Aföldrajztanításcéljai,feladatai.
– A földrajz és a társtudományai ismereteinek értelmezése a földrajztanítás
szempontjából.
– A földrajzi ismeretek rendszere: általános és egyedi fogalmak, folyamatok,
összefüggések,gyakorlatiismeretek.
– A földrajztudomány és a földrajztanítás kapcsolata, a földrajz szemléleti,
értékközvetítƅszerepeaközoktatásban.
– A földrajz, mint tantárgy. A földrajztanítás tartalmi, képzési, nevelési céljai és
ezekbƅl adódó feladatai az oktatás különbözƅ szintjein.  Kulcskompetenciák
fejlesztésénekfeladataiaföldrajztanításban.
– Aföldrajztanításhazaitörténete.
Aföldrajztanítástanterviszabályozása
– Atudásképésatantervekidƅbeliváltozásaaszakmaiésatársadalmielvárásoknak
megfelelƅen.
– A háromszintƾ tantervi szabályozás, a különbözƅ szintƾ tantervek, tanítási
dokumentumok célkitƾzései, egymáshoz való kapcsolódásuk a földrajzi tartalmú
tantantárgyakszempontjából.
– A tantervi szabályozásokból adódó földrajztanári feladatok, a földrajztanár
tudásközvetítƅ,tanulástszervezƅͲirányítószerepe.
Módszertaniismeretek,aföldrajztanításcéljaiésfeladataitükrében
– A földrajztanítás szemléleti kérdései, valamint az azokkal összefüggƅ módszertani
megoldások: térbeli és idƅbeli tájékozódás, regionális földrajzi szemléletmód,
tájszemlélet, földrajziͲkörnyezeti szintézis, problémaközpontú földrajztanítás elvei,
gyakorlata.
– Aföldrajziismeretekrendszere,aföldrajztantárgyfƅbbtémaköreinek,tartalmainak
módszertanimegközelítése.AföldrajztanításcélkitƾzéseitszolgálótanításiͲtanulási
stratégiák.
– Aföldrajztanítássalösszefüggƅképességekéskompetenciákrendszere,afejlesztési
folyamat értelmezése. A tanulói képességeket, kulcskompetenciákat fejlesztƅ
módszerek: megfigyelés, lényegkiemelés, rendszerezés, stratégiai tervezés,
döntésindukció, szóbeli és írásbeli munka, információkezelés, illetve
információalkalmazás,modellalkotás,társasaktivitás.
– A tevékenységközpontú tanításiͲtanulási gyakorlat: tapasztalatszerzƅ, felfedeztetƅ
élményszerƾ helyzetek teremtése a környezeti elemek közötti kapcsolatok és
összefüggésekmegismeréséhez;
– A földrajztanításban alkalmazandó alapvetƅ módszerek, technikák, szervezeti és
munkaformák:terepioktatásmódszerei(tanulmányiséták,kirándulások,üzemͲés
intézménylátogatások, terepfoglalkozások, erdei iskolák, természeti és társadalmi
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terepfelmérés és vizsgálódás), múzeumͲ, könyvtárͲ, médiaͲ és drámapedagógiai
módszerek.
Akülönbözƅoktatásicélkitƾzésekhezéstanulóiképességekhezigazodódifferenciált
földrajztanítás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kihívásai, módszerei,
eszközei.Felkészítésaföldrajziérettségivizsgára.
A földrajzi tudás ellenƅrzésének és értékelésének formái, módszertana, a
mérésmetodikaialapismeretekérvényesítése.
Az infokommunikációs technológiák által nyújtott lehetƅségek felhasználása a
földrajztanárimunkábanésatanulóitevékenységekben.
Atantervekadaptációja,ahelyitantervkészítésfolyamata.



VII.Informatikamƾveltségiterület


1. Informatikatanár(általánosiskolai)

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaiinformatikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofInformatics

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév

3.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, a felnƅttképzésben
az informatika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására,
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak az
informatika tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a
tanulókinformatikaimƾveltségének,készségeinek,illetveképességeinekkialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azinformatikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén:
– Tudja,hogyaszaktárgymilyenszerepetjátszikatanulókszemélyiségfejlƅdésében.
Ismeri a szaktárgyában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeriaszaktárgytanításasoránfejlesztendƅkompetenciákat.
– Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségekkezelésére.
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– Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére megválasztott
módszereketatanulóadottságainakéselƅzetesismereteinekmegfelelƅenválassza
meg.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására.
– Tudatosértékközvetítéstvállal.
– Ösztönzi a tanulók önálló véleményalkotását, törekszik a kritikus gondolkodásmód
kialakítására, különös tekintettel az informatikai alkalmazás veszélyeinek
figyelemfelhívására.Érzékenyatanulókproblémáira.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén:
– Felkészültségtanulmányiversenyektervezésére,szervezésére,kivitelezésére.
– Felkészültség a szaktárgy kiegészítƅ ismeretei közvetítƅ informatika szakkör és
önképzƅkör,szaktanteremmƾködtetésére.
– Alkalmasság informatikai tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre. Kiemelt
feladatként felkészültség hátrányos helyzetƾek informatikai képzésére, ezen
képzésttámogatóeszközökésmódszerekhasználatára.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy szaktárgyának
újeredményeitmegismerhesse,értelmezhesse.Ismeriaszaktárgyalapvetƅkutatási
módszertanát.
– Képes – elsƅsorban a természettudományokkal és a matematikával – a különbözƅ
szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére,
integrációjára.
– Ismeriaszaktárgytársadalombanbetöltöttszerepét,aszaktárgytanításánakcélját,
atanulókszemélyiségͲésgondolkodásfejlƅdésébenjátszottszerepét.
– Ismeri a szaktárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb
tanításiéstanulásistratégiáit.
– Képes a szaktárgy témakörében szakszerƾen kifejezni magát mind szóban, mind
írásban.Képesaszaktárgyánakmegfelelƅtudományterületenafogalmak,elméletek
és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a
szaktárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek
közvetítéséreatanulókfelé.
– Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal
kapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezettatanulókszaktárgyiismereteinek,képességeinekfejlesztéseiránt.Meg
tudja ítélni szaktárgyának az oktatásban betöltött jelenlegi és várható jövƅbeli
szerepét.
– Tisztában van azzal, hogy a szaktárgyában közvetített tudás, kialakított
kompetenciákmásmƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulók
kompetenciáinak,személyiségénekfejlesztésében.
– Alkalmas problémák megoldásának algoritmikus kifejezésére, a megoldások
helyességének igazolására és hatékonyságuk elemzésére, valamint ennek
megtanítására.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket,atananyagͲkiválasztásésͲrendszerezésszempontjait.
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– Képes meghatározni a szaktárgyában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelƅ
logikaistruktúrábarendezni.
– KépesaszaktárgytanulásaͲtanításasoránfelhasználhatónyomtatott,illetvedigitális
tankönyvek,taneszközök,egyébtanulásiforrásokkritikuselemezéséreésakonkrét
célokhoz illeszkedƅ kiválasztására (különös tekintettel az infoͲkommunikációs
technológiára).
– Szakszerƾen tudja használni az iskola informatikaoktatási eszközeit, bevonni
oktatómunkájába az informatikai eszközöket, távoktatási anyagokat. Alkalmas
informatikai tananyagfejlesztésre, más szakos tananyagfejlesztés informatikai
megvalósításánaktámogatására.
– Képeskollektívmunkábantörténƅhelyitantervkészítésére,önállóévestematikus
(tanmeneti)tervezésre,óravázlatkészítésére,valamintazoktatástechnikaieszközök
használatára.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket.
– Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲmódszertani
jellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztásáraésalkalmazására.
– Képesaszaktárgyismeretanyagánakmegfelelƅcsoportosításával,közvetítésévelaz
érdeklƅdés és a figyelem folyamatos fenntartására. Képes a szaktárgy speciális
összefüggéseivel,fogalmaivalkapcsolatosmegértésinehézségekkezelésére.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint ösztönzi az informatikai
ismereteknekaszaktárgytanulásasoránvalófelhasználását.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit,eszközeit.
– Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és Ͳgyƾjteményekrƅl, képes ilyenek
összeállítására,illetvealkalmazására.Tantárgyikövetelményekkidolgozásáraképes.
Képesatanulókszemélyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
– Képesszakterületivizsgáztatásmegtervezéséreéslebonyolítására(érettségi,ECDL,
OKJ),informatikaérettségivizsgáraésinformatikaOKTVͲrevalófelkészítésre,ezek
lebonyolításábanvalórészvételre.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködik a szaktárgyával rokon tárgyak tanáraival. Képes arra, hogy a rokon
tárgyakbanismegjelenƅ,egymásraépülƅismeretanyagokütemezésétegyeztesse.
– Készegyüttmƾködniaszaktárgyaterületénmƾködƅhelyi(fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal;alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
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– Alkalmas együttmƾködƅ készsége alapján csoportmunkára (bevonva a diákok
csoportjainakirányításábamásszakostanárokatis);azinformatikaésatársadalom
kölcsönhatásánakkövetésére.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezettaszaktárgya,annaktanításairánt.
– Elkötelezettazigényestanárimunkára,afolyamatosönmƾvelésre.
– Résztveszaszaktantárgyfejlesztési,innovációstevékenységében.
– Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van
szaktárgyánaketikaikérdéseivel.
– Kész új, korszerƾ informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek
átadására.
4.2.2.Azinformatikatanárszakonszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:20–28kredit
Programozási alapismeretek: a programkészítés folyamata (specifikálás, tervezés,
kódolás, tesztelés, hibakeresés, hibajavítás, hatékonyságͲ és minƅségvizsgálat,
dokumentálás), adatok (konstans, változó), típusok (elemi és összetett típusok –
egész, valós, logikai, karakter, felsorolás, szöveg, tömb, rekord, file), adatok
ábrázolása; programozási tételek (feladattípusok általános megoldási elvei),
visszavezetés programozásai tételekre. A tételek kimondása tömbre, listára,
szekvenciálisfileͲra.Adattípusoktervezéseésmegvalósítása:tömb,táblázat,verem,
sor,prioritásisorbevezetéseésmegvalósításatöbbszinten(azadottiskolatípusnak
megfelelƅen).AdatͲésmédiaͲtömörítésieljárások.
Számítógépes alapismeretek: a számítógép elvi és fizikai felépítése, hardver
(processzor, memória, háttértárak, beͲ és kimeneti eszközök, számítógép
architektúra), operációs rendszerek használata (Windows, Linux, mobil operációs
rendszerek),operációsrendszerekbeállítási,programozásilehetƅségei(shellscript,
powershell),hálózatok.
Programozásinyelvekazoktatásban(általánosésközépiskolábanszóbajöhetƅnyelvek
– Logo, C és Pascal, JAVA / Java Script, alapú nyelvek), alkalmazási lehetƅségeik
megismerése. Az elsƅ programozási nyelv szerepe. Programozási nyelvekkel
kapcsolatos fogalmak, programozási nyelvek osztályozása. Algoritmikus struktúrák
programozási nyelvekben. Változók és típusok a programozási nyelvekben.
Változókkaléstípusokkalkapcsolatosnyelvialapfogalmak.Eljárás,függvény,modul.
InputͲoutputlehetƅségek.Aparaméterátadássalkapcsolatosnyelvialapfogalmak.
Matematikaialapismeretek
Diszkrét matematika: mƾveletek, mƾveletek tulajdonságai, alapvetƅ algebrai
struktúrák, példák, alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének
(különbségének) négyzete, köbe. Az nͲedik hatványok különbségének szorzattá
alakítása.Egészszámokoszthatósága,prímszám,összetettszám,prímtényezƅsalak,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Másodfokú egyenlet
gyöktényezƅs alakja. Egyenletek megoldásai. Természetes számok, egész számok,
racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai mƾveletek,
igazságtáblázatok.Mƾveletekmátrixokkal.Binomiáliséspolinomiálistétel.Alapvetƅ
leszámlálásieljárások.Szitaformula.Rekurzívsorozatok.Gráfelméletialapfogalmak.
Speciálisgráfok,tulajdonságaik.EulerͲvonal,HamiltonͲkör.Fák.
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Geometria: Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal,
sokszög.Azirányításszemléletesfogalma.Egybevágóságitranszformációksíkbanés
térben.Egybevágóalakzatok.Szögmérése.Térelemekszöge,távolságuk.Merƅleges
vetítés. Párhuzamos szelƅk tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági
transzformációksíkbanéstérben.Hasonlóalakzatok.Elemitételekháromszögreés
sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok. Geometriai vektorfogalom, bázis,
koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes szorzás, geometriai jelentésük.
Egyenesekéssíkokegyenletei.
Analízis (kalkulus): logikai alapfogalmak. Bizonyítási módszerek. Nevezetes
egyenlƅtlenségek. Halmazok, mƾveletek halmazokkal, leképezésekkel, relációkkal.
Függvények és ábrázolásuk, grafikonok. Sorozatok. Tizedes törtek. Számsorozatok
határértéke. Konvergens és divergens sorozatok. Végtelenhez tartó sorozatok.
Határértékésmƾveletek.Határértékésegyenlƅtlenségek.Monotonsorozatok.
Sztochasztika: elemi valószínƾségͲszámítás: A diszkrét modell. Geometriai
valószínƾség.Valószínƾségiváltozók,eloszlások.Amatematikaistatisztikaalapvetƅ
fogalmai, eljárásai és alkalmazásuk gyakorlati problémákra. Minta, nevezetes
statisztikák. Becslések és tulajdonságaik. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes
statisztikaieljárások.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:44–50kredit
Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és
alkalmazhatóságának belátása, tervezése, megvalósítása mások számára.
Algoritmusok megvalósítása: programozás, illetve – elsƅsorban matematikai –
algoritmusokmegvalósításatáblázatkezelƅvel.
Adatmodellezés:aproblémamegoldásáhozszükségesadatokkörénekmeghatározása,
ezenadathalmazstrukturálása,adatokbólkinyertinformációmegjelenítése.
Adatok feldolgozásának számítógépes eszközei (alkalmazói rendszerek az
oktatásban – táblázatkezelés, adatbázisͲkezelés). Adatmodellek, alkalmazásuk
alkalmazói rendszerekben, döntésͲelƅkészítési, döntéstámogatási eszközök. Az
információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítƅ eszközök, illetve
módszerekmegismerése.Táblázatkezelés.AdatbázisͲkezelés:Táblákéskapcsolatok
létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció.
qrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervezƅ nézet használata. Adatok
importálásaésexportálása.
Problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás: a problémamegoldási folyamat
tervezése (Pólyai alapokon), automatizálható problémamegoldási folyamatok
megvalósítása. Egyszerƾ, több ciklusos, függvényekre, osztályokra bontott
alkalmazásokkészítése.Aprogramkészítésenbelülatervezésésamegvalósításéles
szétválasztása. Programozási minták (specifikációs, algoritmusͲ, kódͲ,
implementációs minták) szerinti problémamegoldás elkészítése. ObjektumͲ
orientáltság, osztály, csomag, osztálydiagram, osztály interfésze, implementáció
elrejtéseésújrafelhasználása,öröklƅdés,polimorfizmus.
Robotika: manipulátorok, mozgó jármƾvek, érzékelƅk alkalmazási lehetƅségei,
programozási lehetƅségei, LegoͲrobotok, robotok az oktatásban. Számítógépes
mérésekkérdései.„Intelligens”robotok.
Versenyfeladatok megoldása: feladatmegoldó szeminárium. Általános és
középiskolásoknakszólóversenyfeladatokáttekintése(LogoOSzTV,NemesTihamér
OITV, Informatika OKTV, KözépͲEurópai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi
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Informatikai Diákolimpia). Felkészítés az egyetemisták számára kiírt hazai és
nemzetköziinformatikaiversenyekre.
Alkalmazások és alkalmazások közötti kommunikáció: dokumentumkészítés,
prezentációͲtervezés és kivitelezés. Grafikai alkalmazások, fényképek feldolgozása,
videószerkesztés, zeneszerkesztés, multimédia szerkesztés. A dokumentumkészítƅ
alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az
oktatásban.
Információs technológiák szerepe a kommunikációban, munkában, szórakozásban:
Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások,
információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Csoportmunkát segítƅ
informatikaieszközökaköznevelésben.
WebͲfejlesztés: a hipertext és a web születése. A statikus oldaltervezés eszközei. A
megjelenés és tartalom szétválasztása. Stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a
honlapͲszerkesztésben. A weblapkészítés módszertana, ergonómiai kérdések és
fontos tervezési szabályok. A webͲfejlesztés eszközei. A weboldalkészítés és a
szerzƅijogokkapcsolata.
Az informatika, számítástechnika fejlƅdéstörténete: (az ókori számolóeszközöktƅl
napjainkonkeresztülavárhatójövƅig).Információséskommunikációstechnológiák
a társadalomban (eͲügyintézés, eͲkormányzat, eͲáruházak, bankok, iskolák).
Adatbiztonság,személyesadatokvédelme.Jogi,etikai,pszichológiaiésszociológiai
vonatkozások.
az általános iskolai informatika tanári szakon az önálló képzési szakasz
ismeretkörei:16–20kredit
Tantárgyakhoz kapcsolódó algoritmusok: algoritmusok a matematika, fizika, kémia,
biológiavilágából.
A gondolkodás fejlƅdése, pedagógiai módszerek, kreativitás fejlesztése, vizuális
nevelés. A tanulás, megismerés, alkotó gondolkodás, kreativitás, a vizuális
gondolkodásésfejlƅdéslélektanikérdései.Azírás,olvasás,ésrajzoláselsajátítására
szolgálószámítógépeseszközökkelvalómegismerkedés.Internetazoktatásban.Az
információs, illetve kommunikációs eszközök tanulásban való alkalmazhatósága,
kihívásai és fejlesztési lehetƅségei; az egyes eszközök által fejleszthetƅ
kompetenciák, tanulási tapasztalatok; egy adott infokommunikációs terület
fejlesztéseivel kapcsolatban egy tanulási környezet felállítása és egy tanulási
folyamatvégigvezetése.
Oktatóprogramok. A számítógép, mint oktatási eszköz. Számítógépes
oktatóprogramok osztályozása, tipikus oktatóprogramok felépítése. Számítógépes
szimuláció. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok
felépítése, keretmodellek. Szimulációs modellek különbözƅ természettudomáͲ
nyokban. Elemi aritmetikai algoritmusok: Nagy pontosságú aritmetika,
számrendszerek közötti konverzió, nevezetes számok közelítése. Véletlenszámok
elƅállítása,véletlenfolyamatokmodellezése.Függvényekábrázolása.
A tanulástechnológia informatikai elemei, információkeresési stratégiák.
Adatgyƾjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiája, elektronikus
oktatási segédanyagok, távoktatási technológiák felhasználási lehetƅségei. A
hagyományos médiumoktól különbözƅ, informatikai eszközöket alkalmazó
lehetƅségek, azok alkalmazása a megismerési folyamatban. A tanulmányi
problémának megfelelƅ médium kiválasztása és feldolgozása. Szerzƅi rendszerek
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tulajdonságai, erƅsségei és gyengeségei, tanítási hasznuk. Egy projekt
elkészítésénekfƅbbpontjaiésazoklegfƅbbjellemzƅi.
Problémamegoldószeminárium:önállóproblémafeldolgozás,Ͳmegoldásazinformatika
különbözƅ területeirƅl, a problémamegoldási stratégiák csoportosításában,
ütemezésében.

Azinformatikakatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Informatikai fogalmak, eszközök, módszerek tanításának alapkérdései. A
problémamegoldás módszertana. Fogalomalkotás az informatikában, az
informatikai fogalmak tanításának alapkérdései. Az informatikai fogalmak, fogalmi
rendszerekkialakításátmegalapozótapasztalatszerzésfolyamata.
– A Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek informatika területe, érettségi
követelmények. Tantervfelépítés, tantárgyfelépítés. Informatikai kompetenciák, az
informatika kulcsfogalomͲrendszere. Az informatika tanításának módszertana más
diszciplínáktanításávalösszevetve:azonosságok,különbségek.
– Informatikai
alapismeretek
(hardver,
szoftver),
dokumentumkészítés,
táblázatkezelés, adatbázisͲkezelés, prezentáció és grafika, algoritmizálás és
programozásinyelvek,programozásieszközök,információstársadalom,információs
hálózati szolgáltatások témakörök tanításának és számonkérésének fƅ kérdései,
módszerei,eszközei.
– Informatikai tehetséggondozás: szakkörök, versenyfelkészítés, fakultációk, ECDL
vizsgák. Felkészítés az informatika érettségire, OKTVͲre, IOIͲSyllabus, szakmai
vizsgákra. Az emelt óraszámú informatikai képzés módszertana. A tanítást és
tanulást segítƅ eszközök (manipulációs eszközök, számítógép, internet, interaktív
tábla)integráltalkalmazásilehetƅségei.
– Az általános és középiskolai informatika tananyaghoz szorosan kötƅdƅ témakörök
feldolgozása a magyar informatikatanítási hagyományoknak megfelelƅen
feladatokon, problémákon keresztül. Az elemi (általános és középiskolai)
megoldások, szakmai megoldások, a szakma elemi alkalmazása és a megoldások
összehasonlítása.ASulinetDigitálisTudásbáziswebesfelületénekhasználata.
– Fogyatékkel élƅ emberek esélyegyenlƅségének növelése korszerƾ informatikai
módszerekkel és eszközökkel: látássérültek és vakok; hallássérültek és siketek;
diszlexiások és diszgráfiások; mozgássérültek; különbözƅ módon és fokban értelmi
fogyatékosok;halmozottanhátrányoshelyzetƾemberekesetén.



2.

1.

Informatikatanár(középiskolai)

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaiinformatikatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofInformatics
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2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév

3.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, a felnƅttképzésben
az informatika tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására
pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,
akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák birtokában integrálni
tudják a szakterületi, valamint pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket, alkalmasak az
informatika tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására, a
tanulók informatikai mƾveltségének, készségeinek és képességeinek kialakítására,
fejlesztésére,továbbáatanulmányokdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,ismeret,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azinformatikatanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Tudja,hogyaszaktárgymilyenszerepetjátszikatanulókszemélyiségfejlƅdésében.
Ismeri a szaktárgyában megjelenƅ fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait.
Ismeriaszaktárgytanításasoránfejlesztendƅkompetenciákat.
– Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségekkezelésére.
– Képes arra, hogy a tanulók tanítására, képességeik fejlesztésére alkalmazott
módszereketatanulóadottságainakéselƅzetesismereteinekmegfelelƅenválassza
meg.
– Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére,differenciáltbánásmódkialakítására.
– Tudatosértékközvetítéstvállal.
– Ösztönzi a tanulók önálló véleményalkotását, törekszik a kritikus gondolkodásmód
kialakítására, különös tekintettel az informatikai alkalmazás veszélyeinek
figyelemfelhívására.Érzékenyatanulókproblémáira.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
– Felkészültségtanulmányiversenyektervezésére,szervezésére,kivitelezésére.
– Felkészültség a szaktárgy kiegészítƅ ismereteit közvetítƅ informatika szakkör és
önképzƅkör,szaktanteremmƾködtetésére.
– Alkalmas informatikai tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre. Kiemelt
feladatként felkészült hátrányos helyzetƾek informatikai képzésére, ezen képzést
támogatóeszközökésmódszerekhasználatára.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyek lehetƅvé teszik, hogy szaktárgyának
újeredményeitmegismerhesse,értelmezhesse.Ismeriaszaktárgyalapvetƅkutatási
módszertanát.
– Képes – elsƅsorban a természettudományokkal, a matematikával – a különbözƅ
szakterületek tudásͲ és ismeretanyaga közötti összefüggések felismerésére,
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integrációjára. Ismeri a szaktárgy társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy
tanításának célját, a tanulók személyiségͲ és gondolkodásfejlƅdésében játszott
szerepét.
– Ismeri a szaktárgy tanulási sajátosságait, megismerési módszereit, fontosabb
tanításiéstanulásistratégiáit.
– Képes a szaktárgy témakörében szakszerƾen kifejezni magát mind szóban, mind
írásban.Képesaszaktárgyánakmegfelelƅtudományterületenafogalmak,elméletek
és tények közötti összefüggések megteremtésére, közvetítésére. Képes a
szaktárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek
közvetítéséreatanulókfelé.
– Szaktudományos és szakmódszertani felkészültségét kritikusan szemléli, azzal
kapcsolatbanönreflexióraképes.
– Elkötelezettatanulókszaktárgyiismereteinek,képességeinekfejlesztéseiránt.Meg
tudja ítélni szaktárgyának az oktatásban betöltött jelenlegi és várható jövƅbeli
szerepét.
– Tisztában van azzal, hogy a szaktárgyában közvetített tudás, kialakított
kompetenciákmásmƾveltségterületenishatnak,éseztkitudjahasználniatanulók
kompetenciáinak,személyiségénekfejlesztésében.
– Alkalmas problémák megoldásának algoritmikus kifejezésére, a megoldások
helyességének igazolására és hatékonyságuk elemzésére, valamint ennek
megtanítására.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Ismeri a szaktárgy tanításához kapcsolódó jogszabályi hátteret, tanterveket,
vizsgakövetelményeket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait.
Képes a meghatározni a szaktárgyában tanítandó tartalmakat, azokat megfelelƅ
logikaistruktúrábarendezni.
– Képes a szaktárgy tanulásaͲtanítása során felhasználható nyomtatott és digitális
tankönyvek,taneszközök,egyébtanulásiforrásokkritikuselemezéséreésakonkrét
célokhoz illeszkedƅ kiválasztására (különös tekintettel az infokommunikációs
technológiára).
– Szakszerƾen tudja használni az iskola informatikaoktatási eszközeit, bevonni
oktatómunkájába az informatikai eszközöket, távoktatási anyagokat. Alkalmas
informatikai tananyagfejlesztésre, más szakos tananyagfejlesztés informatikai
megvalósításánaktámogatására.
– Képeskollektívmunkábantörténƅhelyitantervkészítésére,önállóévestematikus
(tanmeneti)tervezésre,óravázlatkészítésére,valamintazoktatástechnikaieszközök
használatára.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
– Ismeri a szaktárgy megértéséhez és kreatív alkalmazásához szükséges
gondolkodásmód kialakulásában/kialakításában szerepet játszó pszichológiai
tényezƅket.
– Tisztában van a szóbeli és írásbeli kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲmódszertani
jellegzetességeivel,hibáival.
– Képes a motivációt, tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémaͲ
megoldási és együttmƾködési képességeinek fejlesztését segítƅ módszerek
megválasztására és alkalmazására. Képes a szaktárgy ismeretanyagának megfelelƅ
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csoportosításával, közvetítésével az érdeklƅdés és a figyelem folyamatos
fenntartására.
– Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési
nehézségekkezelésére.
– Felkészült a tények és értékelések közötti különbségek, az összefüggések önálló
felismertetésére.
– Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására,segítésére,atehetséggondozásra,valamintösztönzésazinformatikai
ismereteknekaszaktárgytanulásasoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit,eszközeit.
– Tájékozott a különbözƅ feladatbankokról és Ͳgyƾjteményekrƅl, képes ilyenek
összeállítására,illetvealkalmazására.Tantárgyikövetelményekkidolgozásáraképes.
– Képesatanulókszemélyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
– Képesszakterületivizsgáztatásmegtervezéséreéslebonyolítására(érettségi,ECDL,
OKJ) informatika érettségi vizsgára és informatika OKTVͲre való felkészítésre, ezek
lebonyolításábanvalórészvételre.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
– Együttmƾködikaszaktárgyávalrokontárgyaktanáraival.
– Képesarra,hogyarokontárgyakbanismegjelenƅ,egymásraépülƅismeretanyagok
ütemezésétegyeztesse.
– Készegyüttmƾködniaszaktárgyaterületénmƾködƅhelyi(fƅvárosi/városi/területi),
megyeiésországosszakmaifórumokkal,alkotómunkaközösségekkel,szakdidaktikai
mƾhelyekkel.
– Alkalmas együttmƾködƅ készsége alapján csoportmunkára (bevonva a diákok
csoportjainakirányításábamásszakostanárokatis),azinformatikaésatársadalom
kölcsönhatásánakkövetésére.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
– Elkötelezettaszaktárgya,annaktanításairánt.
– Elkötelezettazigényestanárimunkára,afolyamatosönmƾvelésre.
– Résztveszaszaktantárgyfejlesztési,innovációstevékenységében.
– Fontosnak tartja a szaktárgyán belüli szakmai együttmƾködést. Tisztában van
szaktárgyánaketikaikérdéseivel.
– Kész új, korszerƾ informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek
átadására
4.2.2.Azinformatikatanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:20–28kredit
Programozási alapismeretek: a programkészítés folyamata (specifikálás, tervezés,
kódolás, tesztelés, hibakeresés, hibajavítás, hatékonyságͲ és minƅségvizsgálat,
dokumentálás), adatok (konstans, változó), típusok (elemi és összetett típusok –
egész, valós, logikai, karakter, felsorolás, szöveg, tömb, rekord, file), adatok
ábrázolása; programozási tételek (feladattípusok általános megoldási elvei),
visszavezetés programozásai tételekre. A tételek kimondása tömbre, listára,
szekvenciálisfileͲra.Adattípusoktervezéseésmegvalósítása:tömb,táblázat,verem,
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sor,prioritásisorbevezetéseésmegvalósításatöbbszinten(azadottiskolatípusnak
megfelelƅen).AdatͲésmédiaͲtömörítésieljárások.
Számítógépes alapismeretek: a számítógép elvi és fizikai felépítése, hardver
(processzor, memória, háttértárak, beͲ és kimeneti eszközök, számítógép
architektúra), operációs rendszerek használata (Windows, Linux, mobil operációs
rendszerek),operációsrendszerekbeállítási,programozásilehetƅségei(shellscript,
powershell),hálózatok.
Programozásinyelvekazoktatásban(általánosésközépiskolábanszóbajöhetƅnyelvek
– Logo, C és Pascal, JAVA / Java Script alapú nyelvek), alkalmazási lehetƅségeik
megismerése. Az elsƅ programozási nyelv szerepe. Programozási nyelvekkel
kapcsolatos fogalmak, programozási nyelvek osztályozása. Algoritmikus struktúrák
programozási nyelvekben. Változók és típusok a programozási nyelvekben.
Változókkaléstípusokkalkapcsolatosnyelvialapfogalmak.Eljárás,függvény,modul.
InputͲoutputlehetƅségek.Aparaméterátadássalkapcsolatosnyelvialapfogalmak.
Matematikaialapismeretek
Diszkrét matematika: Mƾveletek, mƾveletek tulajdonságai, alapvetƅ algebrai
struktúrák, példák, alkalmazások. Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének
(különbségének) négyzete, köbe. Az nͲedik hatványok különbségének szorzattá
alakítása.Egészszámokoszthatósága,prímszám,összetettszám,prímtényezƅsalak,
legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. Másodfokú egyenlet
gyöktényezƅs alakja. Egyenletek megoldásai. Természetes számok, egész számok,
racionális számok. A matematikai logika alapjai: logikai mƾveletek,
igazságtáblázatok.Mƾveletekmátrixokkal.Binomiáliséspolinomiálistétel.Alapvetƅ
leszámlálásieljárások.Szitaformula.Rekurzívsorozatok.Gráfelméletialapfogalmak.
Speciálisgráfok,tulajdonságaik.EulerͲvonal,HamiltonͲkör.Fák.
Geometria: Térelemek kölcsönös helyzete, párhuzamossága. Szög, töröttvonal,
sokszög.Azirányításszemléletesfogalma.Egybevágóságitranszformációksíkbanés
térben.Egybevágóalakzatok.Szögmérése.Térelemekszöge,távolságuk.Merƅleges
vetítés. Párhuzamos szelƅk tétele, középpontos hasonlóság, hasonlósági
transzformációksíkbanéstérben.Hasonlóalakzatok.Elemitételekháromszögreés
sokszögre. Konvex halmazok, konvex burok. Geometriai vektorfogalom, bázis,
koordináták. Skaláris, vektoriális és vegyes szorzás, geometriai jelentésük.
Egyenesekéssíkokegyenletei.
Analízis (kalkulus): Logikai alapfogalmak. Bizonyítási módszerek. Nevezetes
egyenlƅtlenségek. Halmazok, mƾveletek halmazokkal, leképezésekkel, relációkkal.
Függvények és ábrázolásuk, grafikonok. Sorozatok. Tizedes törtek. Számsorozatok
határértéke. Konvergens és divergens sorozatok. Végtelenhez tartó sorozatok.
Határértékésmƾveletek.Határértékésegyenlƅtlenségek.Monotonsorozatok.
Sztochasztika: Elemi valószínƾségͲszámítás: A diszkrét modell. Geometriai
valószínƾség.Valószínƾségiváltozók,eloszlások.Amatematikaistatisztikaalapvetƅ
fogalmai, eljárásai és alkalmazásuk gyakorlati problémákra. Minta, nevezetes
statisztikák. Becslések és tulajdonságaik. A hipotézisvizsgálat elemei. Nevezetes
statisztikaieljárások.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:44–50kredit
Algoritmikus gondolkodás: algoritmusok megértése, végrehajtása, helyességének és
alkalmazhatóságának belátása, tervezése és megvalósítása mások számára.
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Algoritmusok megvalósítás: programozás, illetve – elsƅsorban matematikai –
algoritmusokmegvalósításatáblázatkezelƅvel.
Adatmodellezés:aproblémamegoldásáhozszükségesadatokkörénekmeghatározása,
ezenadathalmazstrukturálása,adatokbólkinyertinformációmegjelenítése.
Adatok feldolgozásának számítógépes eszközei (alkalmazói rendszerek az
oktatásban – táblázatkezelés, adatbázisͲkezelés). Adatmodellek, alkalmazásuk
alkalmazói rendszerekben, döntésͲelƅkészítési, döntéstámogatási eszközök. Az
információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítƅ eszközök, illetve
módszerekmegismerése.Táblázatkezelés.AdatbázisͲkezelés:Táblákéskapcsolatok
létrehozása, módosítása, adatrögzítés. Lekérdezések készítése, adatmanipuláció.
qrlapok és jelentések készítése, módosítása, tervezƅ nézet használata. Adatok
importálásaésexportálása.
Problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás: a problémamegoldási folyamat
tervezése (Pólyai alapokon), automatizálható problémamegoldási folyamatok
megvalósítása. Egyszerƾ, több ciklusos, függvényekre, osztályokra bontott
alkalmazásokkészítése.Aprogramkészítésenbelülatervezésésamegvalósításéles
szétválasztása. Programozási minták (specifikációs, algoritmusͲ, kódͲ,
implementációs, stb. minták) szerinti problémamegoldás elkészítése. ObjektumͲ
orientáltság, osztály, csomag, osztálydiagram, osztály interfésze, implementáció
elrejtéseésújrafelhasználása,öröklƅdés,polimorfizmus.
Robotika: manipulátorok, mozgó jármƾvek, érzékelƅk alkalmazási lehetƅségei, progͲ
ramozásilehetƅségei,LegoͲrobotok,robotokazoktatásban.Számítógépesmérések
kérdései.„Intelligens”robotok.
Versenyfeladatok megoldása – feladatmegoldó szeminárium: általános és
középiskolásoknakszólóversenyfeladatokáttekintése(LogoOSzTV,NemesTihamér
OITV, Informatika OKTV, KözépͲEurópai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi
Informatikai Diákolimpia) Felkészítés az egyetemisták számára kiírt hazai és
nemzetköziinformatikaiversenyekre.
Alkalmazások és alkalmazások közötti kommunikáció: dokumentumkészítés,
prezentációͲtervezés és kivitelezés. Grafikai alkalmazások, fényképek feldolgozása,
videószerkesztés, zeneszerkesztés, multimédiaͲszerkesztés. A dokumentumkészítƅ
alkalmazások alapfogalmai és általános funkciói, tipikus dokumentumtípusok az
oktatásban.
Információs technológiák szerepe a kommunikációban, munkában, szórakozásban:
informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások,
információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Csoportmunkát segítƅ
informatikaieszközökaközoktatásban.
WebͲfejlesztés: A hipertext és a web születése. A statikus oldaltervezés eszközei. A
megjelenés és tartalom szétválasztása. Stíluslapok. Tipikus hibák és megoldásuk a
honlapͲszerkesztésben. A weblapkészítés módszertana, ergonómiai kérdések és
fontos tervezési szabályok. A webͲfejlesztés eszközei. A weboldalkészítés és a
szerzƅijogokkapcsolata.
Az informatika/számítástechnika fejlƅdéstörténete: (az ókori számolóeszközöktƅl
napjainkonkeresztülavárhatójövƅig).Információséskommunikációstechnológiák
a társadalomban (eͲügyintézés, eͲkormányzat, eͲáruházak, bankok, iskolák).
Adatbiztonság,személyesadatokvédelme.Jogi,etikai,pszichológiaiésszociológiai
vonatkozások.
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a középiskolai informatika tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:
45–50kredit
Problémamegoldási stratégiák: rekurzió, visszalépéses keresés, oszd meg és uralkodj
(bináriskeresés,rendezés,euklideszialgoritmus),elágazáséskorlátozás(optimális
pénzváltás,ütemezés),mohóstratégia(eseménykiválasztása,ütemezés,töredékes
hátizsák probléma, Huffmann kódolás), dinamikus programozás (partíció, hátizsák
probléma, optimális pénzváltás, optimális bináris keresƅfa). Algoritmusok futási
ideje, függvények növekedése. Egyéni és csoportos problémamegoldás, projektͲ
módszerazoktatásban.
Matematika tantárgyhoz kapcsolódó algoritmusok: geometriai algoritmusok,
kombinatorikai algoritmusok, kétszemélyes játékok. Algoritmikus gondolkodás
fejlesztése. Modellezési ismeretek. Adattípusok tervezése és megvalósítása:
prioritási sor, kupac, fák, gráfok (utak, szélességi és mélységi bejárás, topologikus
rendezés,minimálisfeszítƅfák,legrövidebbutak)bevezetéseésmegvalósításatöbb
szinten(azadottiskolatípusnakmegfelelƅen).
Oktatóprogramok. A számítógép, mint oktatási eszköz. Számítógépes
oktatóprogramok osztályozása, tipikus oktatóprogramok felépítése. Számítógépes
szimuláció. A szimulációs programok szerkezete, típusaik. Szimulációs programok
felépítése, keretmodellek. Elemi modellek, szerepük. Elemi növekedési modellek.
Sejtautomata elvƾ modellek. Síkbeli modellek gyorsítási lehetƅségei. Szimulációs
modellek különbözƅ természettudományokban. Elemi aritmetikai algoritmusok:
Nagypontosságú aritmetika, számrendszerek közötti konverzió, nevezetes számok
közelítése. Véletlenszámok elƅállítása, véletlen folyamatok modellezése.
Megfigyelések, méréskiértékelés (a várható érték és a szóródás mérƅszámai,
korreláció,regresszió,konfidenciaintervallum,hibásadatokkiszƾrése).Függvények
ábrázolása.
AdatbázisͲkezelés: Adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (adatmodell, szintek,
adatfüggetlenség,view,séma,elƅfordulás,nyelvek).AzadatbázisͲkezelƅrendszerek
legfontosabb tulajdonságai és ezzel összefüggƅ fogalmak. Az entitásͲkapcsolat
modell. Entitásrelációs sémák átalakítása relációs sémákká. Relációs adatmodell,
funkcionális függƅségek, normálformák. Az SQL, mint a relációs adatbázisͲ
kezelƅrendszereknyelve(felépítése,utasításai:lekérdezések,összesítƅfüggvények,
alͲlekérdezések, nézettáblák, aktív elemek, megszorítások, triggerek), beágyazott
SQL,tárolteljárások,ODBC,JDBC.
Programozási nyelvek, illetve alkalmazásaik a középiskolában és a szakképzésben.
Script nyelvek alapvetƅ jellemzƅi (interpreter, dinamikus típusrendszer,
automatikus memóriakezelés, gyenge típusosság, gyors alkalmazásfejlesztés,
könnyebb módosíthatóság, heterogén adatszerkezetek kezelése). Adatszerkezetek
scriptnyelvekben(szövegestípus,numerikustípusok,listatípus,hashtípusͲszótár,
asszociatív tömb). Bevezetés a reguláris kifejezések használatába. Java
(programszerkezet, adattípusok, utasítások és vezérlési szerkezetek, virtuális gép,
osztályhierarchia, generikus osztályok). Logikai programozás (tények és szabályok,
adatokreprezentálása,változókhasználatalogikainyelvekben),logikaiprogramozás
ésamatematikatantárgykapcsolata.Programozásinyelvekaközépiskolában.
Számítástudományi alapismeretek, algoritmusͲkiszámításͲprogram. AlgoritmusͲ
elméletialapok:kiszámíthatóság,számításimodellek,eldöntésiproblémák,ChurchͲ
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Turingtézis,formálisnyelvek,Chomskynyelvosztályok,reguláriskifejezések,logika
éskiszámítás,matematikaigépek.
Mesterséges intelligencia: Állapottér reprezentáció, gráfreprezentáció. A megoldás
vezérlési stratégiái. A visszalépéses keresés. A gráfkeresƅ algoritmusok osztályai.
Neminformált gráfkeresések (mélységi, szélességi, egyenletes). Heurisztikus
gráfkeresések(A,A*,monotonmegszorításos).
Operációs rendszerek, hálózatok, osztott rendszerek: Az operációs rendszer céljai és
feladatai. Párhuzamosság, folyamatok, ütemezés, memóriakezelés, fileͲrendszerek.
Operációsrendszerekbiztonságikérdései:titkosság,rendelkezésreállás,integritás.
Utasítás és processzor szintƾ párhuzamosítás, többprocesszoros rendszerek, grid,
felhƅ. Hálózatok OSI modellje, alapvetƅ hálózati protokollok, hálózati átviteli
lehetƅségek, megvalósítási kérdések és problémák, TCP/IP, SMTP, DNS szerviz,
biztonságikérdések.
WebͲfejlesztés: Web programozás fogalomköre. Web programok osztályozása: kliens
oldali, illetve szerver oldali programok. Fontosabb objektumok, események,
függvények,ablakoklétrehozása,interaktívelemek,ƾrlapokhasználata,ƾrlapmezƅk
ellenƅrzése. Szerver oldali webͲprogram készítésének lehetƅségei. Hitelesítés
lehetƅségei,alapjai,munkamenetdefiniálása,használata.
A tanulástechnológia informatikai elemei, információkeresési stratégiák.
Adatgyƾjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiája, elektronikus
oktatási segédanyagok, távoktatási technológiák felhasználási lehetƅségei. A
hagyományos médiumoktól különbözƅ, informatikai eszközöket alkalmazó
lehetƅségek, azok alkalmazása a megismerési folyamatban. A tanulmányi
problémának megfelelƅ médium kiválasztása és feldolgozása. Szerzƅi rendszerek
tulajdonságai, erƅsségei és gyengeségei, tanítási hasznuk. Egy projekt
elkészítésénekfƅbbpontjaiésazoklegfƅbbjellemzƅi.
Problémamegoldószeminárium:önállóproblémafeldolgozás,megoldásazinformatika
különbözƅ területeirƅl, a problémamegoldási stratégiák csoportosításában,
ütemezésében.

Azinformatikatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Informatikai fogalmak, eszközök, módszerek tanításának alapkérdései. A
problémamegoldás módszertana. Fogalomalkotás az informatikában, az
informatikai fogalmak tanításának alapkérdései. Az informatikai fogalmak, fogalmi
rendszerekkialakításátmegalapozótapasztalatszerzésfolyamata
– A Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek informatika területe, érettségi
követelmények. Tantervfelépítés, tantárgyfelépítés. Informatikai kompetenciák, az
informatika kulcsfogalomͲrendszere. Az informatika tanításának módszertana más
diszciplínáktanításávalösszevetve:azonosságok,különbségek.
– Informatikai
alapismeretek
(hardver,
szoftver),
dokumentumkészítés,
táblázatkezelés, adatbázisͲkezelés, prezentáció és grafika, algoritmizálás és
programozásinyelvek,programozásieszközök,információstársadalom,információs
hálózati szolgáltatások témakörök tanításának, számonkérésének fƅ kérdései,
módszerei,eszközei.
– Informatikai tehetséggondozás: szakkörök, versenyfelkészítés, fakultációk, ECDL
vizsgák. Felkészítés az informatika érettségire, OKTVͲre, IOIͲSyllabus, szakmai
vizsgákra. Az emelt óraszámú informatikai képzés módszertana. A tanítást és
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tanulást segítƅ eszközök (manipulációs eszközök, számítógép, internet, interaktív
tábla)integráltalkalmazásilehetƅségei.
– Az általános és középiskolai informatika tananyaghoz szorosan kötƅdƅ témakörök
feldolgozása a magyar informatikatanítási hagyományoknak megfelelƅen
feladatokon, problémákon keresztül. Az elemi (általános és középiskolai)
megoldások, szakmai megoldások, a szakma elemi alkalmazása és a megoldások
összehasonlítása.ASulinetDigitálisTudásbáziswebesfelületénekhasználata.
– Fogyatékkel élƅ emberek esélyegyenlƅségének növelése korszerƾ informatikai
módszerekkel,illetveeszközökkel:látássérültekésvakok;hallássérültekéssiketek;
diszlexiások és diszgráfiások; mozgássérültek; különbözƅ módon és fokban értelmi
fogyatékosok;halmozottanhátrányoshelyzetƾemberekesetén.


VIII.Mƾvészetekmƾveltségiterület


1. ÉnekͲzenetanár

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesénekͲzenetanár
– angolnyelvƾmegjelölése:ClassroomMusicTeacher
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
AképzéscéljaaziskolainevelésͲoktatásévfolyamain,aszakképzésésafelnƅttképzés
zeneiͲkulturálisterületein,magasfokúzenei,illetvepedagógiaitudássalrendelkezƅ,az
énekͲzene oktatására képes tanárok képzése, akik karvezetƅi felkészültségük alapján
alkalmasakaz iskolai kórusmunka vezetésére, az abban rejlƅ zenei nevelési feladatok
ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére, valamint az
oktatásiͲnevelési feladatok ellátására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben
történƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AzénekͲzenetanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Ismereteit és kompetenciáit a 6–18 éves korosztály zenei nevelésének,
személyiségfejlesztésénekszolgálatábatudjaállítani.
– Képes európai mƾveltségƾ, a magyar nemzeti hagyományt ƅrzƅ és interpretáló,
nyitott,kreatívembernevelésére.
– Magas szintƾ elméleti és gyakorlati felkészültsége által alkalmas arra, hogy a
gyerekek alkotó és önkifejezƅ tevékenységét irányítsa és a tananyaghoz
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kapcsolódóanteretadjonakreatívalkotótevékenységnek.
– Értékalapú,aktívbefogadásra,alkotóͲésönkifejezƅtevékenységrenevel.
– Képesazeneitehetségfelismeréséreésgondozására.
Tanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterén
– A csoportos, gyakorlati jellegƾ órák szervezésével, a társas zenélésen keresztül a
rugalmasságot,empátiátésalkalmazkodóképességet,illetveatársastevékenyégés
tanulásképességétfejleszti.
– Ismeri és alkalmazza az együttzenélés formáit, amelyek közösségformáló
tevékenységeivelaszocializációsfolyamatokat,erƅsítikéstoleranciáranevelnek.
Aszaktudományi,szakmódszertani,ésszaktárgyitudásterén
– Képes elméleti és gyakorlati ismereteinek átadására, mind az iskolai munkában,
mindazeneoktatásegyébterületein.
– FelkészültazinfokommunikációstársadalombanelérhetƅgazdagmédiaͲtartalmakat
a tanulók számáraközvetíteni, illetve a tanulók iskolán kívül szerzett ismereteit az
óráksoránfelhasználni.
– Ismeri a zenepedagógia legújabb kutatási eredményeit, szakirodalmát, a különféle
zenei nevelési irányzatokat, fontosabb tanári kézikönyveket, segédanyagokat és
oktatástechnikaieszközöket.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes tanítási programok, tanítási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók
számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók
megválasztására.
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát, belsƅ
összefüggésrendszerét, illetve a mƾvészetek mƾveltségi terület célͲ és
feladatrendszerét.
– Képesismereteitazeneoktatásegészének,valamintazenepedagógiaelméletének,
gyakorlatánakszolgálatábaállítani,ésalkalmasazeneineveléstranszferhatásainak
megalapozására.
– Speciális zenetörténeti, zeneelméleti, népzenei, zeneirodalmi ismeretei, vokális és
hangszeres tapasztalatai alapján alkalmas arra, hogy segítse a tanulók zenei
emlékezetének, koncentrációjának, fantáziájának fejlesztését, továbbá a
tájékozódásátazenemƾvekben.
– Karvezetƅi felkészültsége alapján alkalmas az iskolai kórusmunka vezetésére, az
abbanrejlƅzeneinevelésifeladatokellátására,aközösségitudaterƅsítésére.
– Zenei elƅadói kvalitásaik alapján alkalmas a klasszikus és modern zenei értékek
avatottközvetítésére,agyerekekzeneiízlésénekalakítására.
– Képes iskolája zenei életének megszervezésére, arculatának alakítására, az iskolán
kívülikulturálisértékekmegismertetésére,közvetítésére.
– KépesazújkommunikációsͲinformációstechnológiákatosztálytermimunkájábanis
hatékonyan alkalmazni, e technikákban rejlƅ lehetƅségeket tanítási céljainak, a
tananyagmegértésének,aképességekfejlesztésénekszolgálatábaállítani.
Atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterén
– Képesatanulásifolyamatsoránazeneinevelésháromfƅkészségterületét–zenei
befogadás,interpretáció,alkotás–integrálni.
– Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos attitƾdök
kialakítására.
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– Képesdifferenciáltanviszonyulniazeltérƅadottságútanulókhoz.
– A tanulási folyamat kiegészítésére felhasználja az iskolán kívüli kulturális
eseményeket:ígyhangverseny,opera,színház,balettlehetƅségeit.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri és alkalmazza a tudásellenƅrzés, a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit,eszközeit.
– Képesatanulókszemélyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Kommunikáció,szakmaiegyüttmƾködéséspályaidentitásterén
– Szakmai,valamintáltalánosmƾveltségerévénképesfelhívniatanulókfigyelmétaz
énekͲzeneésmástárgyakkapcsolatára,képesazismeretekintegráltalkalmazására.
– Képes együttmƾködni a helyi, regionális, illetve országos szakmai intézményekkel,
fórumokkal, alkotó mƾhelyekkel, kapcsolatot tud teremteni más mƾvészeti ágak
képviselƅivel.
– Segítséget nyújt, aktívan közremƾködik különbözƅ kulturális programok
szervezésében,lebonyolításában.
Autonómiaésfelelƅsségterén
– Képes fogékonnyá tenni a zene befogadására, az adekvát befogadói attitƾd
kialakítására.
– Fontosnaktartjaazeneiélményléleknemesítƅhatását.
– Tudatábanvanazeneerkölcsi,nevelƅhatásának.
– Törekszikanemzeti,népikultúraértékeinek,hagyományainakátadására.
– A zenei nevelést felhasználja a testi és lelki egészség megƅrzésére, harmonikus
személyiségkialakítására.
– Elkötelezett a szakmai fejlƅdésben, törekszik a folyamatos önmƾvelésre,
igényességre.
4.2.2.AzénekͲzenetanárszakonaszakterületiismeretek
a) általános mƾveltségi ismeretek filozófia, etika, esztétika/zeneesztétika,
mƾvészettörténet,nyelvmƾvelés:4–8kredit
b)
szakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
– zeneelméletiismeretek,
– zenetörténetiészeneirodalmiismeretek,
– népzeneiismeretek,
– szolfézs,
– kórusvezetésigyakorlatiéselméletiismeretek,
– énekkarigyakorlat,
– zongora,illetvehangszerjáték,
– magánének,
– transzponálásͲpartitúraolvasás,
– egyéb speciális szakmai ismeretek (zenei informatika, néptánc, népi játékok,
populáris zene, akusztika, continuoͲjáték, kamarazene, kamaraének, zenekari
gyakorlat, hangegészségtanͲbeszédmƾvelés, drámajáték, rendezvényszervezés,
tudományoskutatásmódszerei).

5.
AzénekͲzenetanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója, az arra épülƅ, teljes embert fejlesztƅ
zenepedagógia;azénekͲzeneinevelésésoktatásmódszerei:adaltanítás,adallami,
ritmikai, zeneelméleti és zenetörténeti, valamint népzenei ismeretek tanítása; a
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zenei készségfejlesztés módszerei: éneklési, dallami, ritmikai, írás és olvasási,
improvizációs készségfejlesztés; többszólamúság; zenehallgatás; zenei képességͲ
fejlesztés.
– Mászenepedagógiaiirányzatokésmódszerek.
– Az oktatás tartalmát szabályozó dokumentumok (Nemzeti alaptanterv,
kerettanterv, érettségi követelmények, pedagógiai program, helyi tanterv,
tanmenet,óravázlat).
– Anyagismeret, tankönyvelemzés; tudásbázisok és infokommunikációs eszközök
használata.


2.NépzeneͲésnépikultúraͲtanár

1.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesnépzeneͲésnépikultúraͲtanár(megjelölvea
népihangszert)
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofFolkMusic
– választhatónépihangszerek:hegedƾ,brácsa,nagybƅgƅͲütƅgardon,citera,tambura,
koboz,tekerƅ,furulya,klarinétͲtárogató,duda,cimbalom,harmonika(violin,viola,
doublebassͲgardon,zither,tambura,koboz,hurdyͲgurdy,folkflute,clarinetͲ
tárogató,bagpipe,cimbalom,accordion)

2. A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév

3.
A képzés célja – meglévƅ népi hangszerͲ vagy népi énektudásra alapozva – az iskolai
nevelésͲoktatás szakaszában, az alapfokú mƾvészetoktatásban, a választott népi
hangszer, népi ének, népi játékok, népi hagyományok egyéni, valamint csoportos
formáibanmegvalósulótanítási,pedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatok
ellátására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére képes tanárok képzése, akik
elláthatjákanépzeneiegyüttesekvezetését,néptánccsoportokhangszereskíséretétis.
Felkészültekatanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatására.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AznépzeneͲésnépikultúraͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Ismereteit és kompetenciáit a 6–18 éves korosztály zenei nevelésének,
személyiségfejlesztésénekszolgálatábatudjaállítani.
– Képes európai mƾveltségƾ, a magyar nemzeti hagyományt interpretáló, nyitott,
kreatívembernevelésére.
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– Magas szintƾ elméleti és gyakorlati felkészültsége által alkalmas arra, hogy a
gyerekekalkotó,illetveönkifejezƅtevékenységétirányítsa,továbbáatananyaghoz
kapcsolódóanteretadjonakreatívalkotótevékenységnek.
– Értékalapú,aktívbefogadásranevel.
– Képesazeneitehetségfelismeréséreésgondozására.
– AlkalmasatanulóktestiͲlelkifejlƅdésénekelƅsegítésére.
Tanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterén
– Ismeri az együttzenélés, a népi játékok, népszokások, csoportos foglalkozások a
rugalmasságot, empátiát és alkalmazkodóképességet, illetve a társas
tevékenyégségetéstanulásiképességetfejlesztƅmódszereit,hatásait.
– AlkalmazzaanépiͲésdramatikusjátékokatatanítássoránaközösséggéformálóés
összetartó erƅ megélése érdekében, segítve a szocializációs folyamatokat.
Toleranciáranevel.
Aszaktudományi,szakmódszertani,ésszaktárgyitudásterén
– Képes elméleti és gyakorlati ismereteinek átadására, mind az iskolai munkában,
mindazeneoktatásegyébterületein.
– Felkészültarra,hogyazinfokommunikációstársadalombanelérhetƅgazdagmédiaͲ
tartalmakat a tanulók számára közvetítse, illetve a tanulók iskolán kívül szerzett
ismereteitazóráksoránfelhasználja.
– Ismeri a zenepedagógia legújabb kutatási eredményeit, szakirodalmát, a különféle
zenei nevelési irányzatokat, fontosabb tanári kézikönyveket, segédanyagokat és
oktatástechnikaieszközöket.
– Ismeri a néprajztudomány legújabb kutatási eredményeit, szakirodalmát, a
különfélekézikönyveket,kiadványokat.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
– Képes tanítási programok, tanítási egységek, tanítási órák tervezésére, a tanulók
számára szükséges tananyagok, taneszközök, információforrások, tudáshordozók
megválasztására.
– Ismeri a Nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát, belsƅ
összefüggésrendszerét, a mƾvészetek mƾveltségi terület célͲ és feladatrendszerét,
illetveazalapfokúmƾvészetoktatáskövetelményeit,illetvetanterviprogramját.
– Képes az új kommunikációsͲinformációs technológiákat osztálytermi és tantermen
kívüli munkájában is hatékonyan alkalmazni, továbbá a technikákban rejlƅ
lehetƅségeket a tanítási céljainak, a tananyag megértésének, a képességek
fejlesztésénekszolgálatábaállítani.
Atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterén
– AtanításiͲtanulásifolyamatsoránképesazeneinevelésháromfƅkészségterületét
–zeneibefogadás,interpretáció,alkotás–integrálni.
– Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének
összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos attitƾdök
kialakítására.
– Képesdifferenciáltanviszonyulniazeltérƅadottságútanulókhoz.
– A tanulási folyamat kiegészítésére felhasználja az iskolán kívüli kulturális
rendezvényeket (táncházak, fesztiválok, hangversenyek, alkotótáborok,
múzeumpedagógiaifoglalkozások,események).
– Tanárikompetenciáitanemzetikultúranagymúltúértékeinekátadására,anemzeti
identitáskialakítására,megƅrzéséreképesfordítani.
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Képesalokálishagyományokismereténekerƅsítésére.
Képesahazainemzetiségekkultúrájánakátadására,öntudatánakápolására.
KépesazeurópaiésEurópánkívülinépikultúrákértékeinekfeltárására.
Zenei elƅadói kvalitásai alapján alkalmas a népzene, a népi kultúra értékeinek
avatottközvetítésére,agyerekekzeneiízlésénekformálására.
– Alkalmas népszokások, magyar és nemzetiségi néphagyományok közvetítésére,
ápolására.
– Képes az anyanyelv értékeinek sokszínƾségét bemutatni, a tanulók
kifejezƅképességétfejleszteni,szókincsüketgazdagítani.
– Képes iskolája zenei életének megszervezésére, arculatának alakítására, az iskolán
kívülikulturálisértékekmegismertetésére,közvetítésére.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
– Ismeri, alkalmazza a tudásellenƅrzés és a képességmérés legkorszerƾbb
eredményeit,eszközeit.
– Képesatanulókszemélyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
– Képes a versengéssel kapcsolatos etikus magatartásformák kialakítására, a
különbözƅmagatartásmódokkezelésére.
Kommunikáció,szakmaiegyüttmƾködéséspályaidentitásterén
– Képes felhívni a tanulók figyelmét a különbözƅ tárgyak és tudományterületek
kapcsolatára,valamintképesazismeretekintegráltalkalmazására.
– Képes együttmƾködni a helyi, regionális, illetve országos szakmai intézményekkel,
fórumokkal, alkotómƾhelyekkel, kapcsolatot tud teremteni más mƾvészeti ágak
képviselƅivel.
– Segítséget nyújt, aktívan közremƾködik különbözƅ kulturális programok
szervezésében,lebonyolításában.
Autonómiaésfelelƅsségterén
– Képes fogékonnyá tenni a népzenei ismeretek, népi kultúra értékeinek
befogadására,azadekvátbefogadóiattitƾdkialakítására.
– Fontosnak tartja a zenei és mozgásélmény, valamint a tárgyi kultúra esztétikai
értékeinekléleknemesítƅhatását.
– Tudatábanvananépikultúraerkölcsi,nevelƅhatásának.
– A népi hagyomány mintáinak figyelembe vételével hatást gyakorol a család
társadalmiszerepénekmegerƅsítésére.
– Törekszikanemzetiértékek,hagyományokátadására.
– Képesahazainemzetiségekkultúrájánakátadására,öntudatánakápolására.
– Képesalokálishagyományokismereténekerƅsítésére.
– A zenei nevelést, a néphagyomány elemeit felhasználja a testi és lelki egészség
megƅrzésére,harmonikusszemélyiségkialakítására.
– Elkötelezett a szakmai fejlƅdésben, törekszik a folyamatos önmƾvelésre,
igényességre.
4.2.2.AznépzeneͲésnépikultúraͲtanárszakonaszakterületiismeretek
a) általánosmƾveltségiismeretek:4–8kredit
általános zenei alapismeretek, filozófia, etika, esztétika/zeneesztétika, mƾvészetͲ
történet,nyelvmƾvelés;
b)
aszakmaitörzsanyagismeretkörei:80–90kredit
népzeneiismeretekaszakmaitörzsanyagban:legalább75kredit
– népzeneͲelméletiismeretek;
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– népzeneͲtörténetiismeretek;
– népihangszer,népiének;
– népikamarazene,népikamaraének;
– szóló,kamarazeneirepertoárismeret;
– énekkarigyakorlat;
– gyƾjtésiéslejegyzésigyakorlat;
– harmonizálásigyakorlat;
népikultúraismeretekaszakmaitörzsanyagban:legalább5kredit
– néprajziismeretek;
– néphagyományok;
– népijátékok;
– néptáncͲelméletiésgyakorlatiismeretek;
– egyéb speciális szakmai ismeretek (táncház, népdalkörͲvezetés, népzene a
mƾzenében, populáris zenei irányzatok, Magyarországon élƅ nemzetiségek
kultúrája,drámajáték,zeneiinformatika,rendezvényszervezés,akusztika).

5.

A népzeneͲ és népikultúraͲtanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
népzeneismeretek
– azegyéniéscsoportosnépihangszerͲ,népiénekoktatásmódszertana;
népikultúraismeretek
– anépikultúratanításánakkomplexgyakorlata;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumok(Nemzetialaptanterv,kerettanterv,
alapfokú mƾvészetoktatás követelményei és tantervi programja, pedagógiai
program,helyitanterv,tanmenet,óravázlat);
– anyagismeret,forrásismeret,tankönyvelemzés;tudásbázisokésinfokommunikációs
eszközökhasználata.



3.MédiaͲ,mozgóképͲéskommunikációtanár

1.


2.

3.



Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ,
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesmédiaͲ,mozgóképͲéskommunikációtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofCommunicationandMediaEducation
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
média, a mozgókép és a kommunikáció tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai
feladatainakellátására,apedagógiaikutatási,tervezési,fejlesztésifeladatokvégzésére
képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására
történƅfelkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AmédiaͲ,mozgóképͲéskommunikációtanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Képes a tanulók kreativitásának, kommunikációs kompetenciájának és asszertív
kommunikációjának a fejlesztésére, az önͲ és társismeret fejlƅdésének
támogatására. Törekszik a médiatudatosság, médiamƾveltség kialakítására, a
tudatos és értékek mentén történƅ médiatartalmak befogadására, a társadalmi
kommunikációhoz való kritikai attitƾd kialakítására. Felkészült az eͲszolgáltatások
igénybevételére,akülönbözƅvirtuálisfórumokonvalóaktívéstudatosténykedésre,
ahálózatikommunikációbanvalótudatosésetikusrészvételre.Képesazönkifejezés
támogatására önálló médiaszövegek alkotásával, egy probléma sajátos, egyedi
mediatizált ábrázolásával. Képes az önreflexió képességét a legkülönbözƅbb
kommunikációshelyzetekbenfejleszteni.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánakasegítése,fejlesztéseterén
Azegyüttmƾködés,akonfliktuskezelésésaközösségalkotáslehetƅségeitkiaknázza
a kommunikációs gyakorlatokban, a kommunikációs tréningeken, a kreatív
médiafeladatokban (projektek, iskolaújság mƾködtetése, iskolarádió stúdiójában
való tevékenykedés, mozgóképi ábrázolás), valamint az iskolai rendezvények
mediatizálásában.Felkészültalokálisnyilvánosságbanvalóaktívrészvételre(etika,
magánszféravédelme,információsönrendelkezésjoga).
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Tájékozott a médiaismeret és kommunikáció tantárgyak tanításának nemzetközi
helyzetérƅl,atantárgyNemzetialaptantervbenmegjelölttanításikövetelményeirƅl,
atantárgyiprogramokrólésaterületenhasználhatótankönyvekrƅl,szakkönyvekrƅl.
A média és a társadalmi kommunikáció folyamatosan változó tényanyagát
aktualizálja, gyƾjti, rendszerezi, archiválja, a tanításban kreatívan felhasználja.
Alkalmazzaamédiamƾveltségéskommunikációfolyamatosanbƅvülƅfogalomtárát,
a médiatartalmak elƅállításához szükséges új eljárásokat, technikákat. Ismeri a
kreatív médiafeladatok tervezési és szervezési módszereit, gyakorolja a kritikai
tudatosság alakítását. Ismeri és értelmezi a mƾfajiság, a mƾvészi kifejezés
eszközkészletét.Elemziésszakszerƾenfejlesztiaszemélyközi,továbbáatársadalmi
kommunikáció különbözƅ formáit. Nyitott az új technikákra, technológiákra,
technikaijártasság,atársadalmikommunikációújformáinakértƅbefogadásáraés
alkalmazására. Alkalmazza az oktatásban, a nevelésben a hagyományos és az új
médiumokat.Tudatosamƾsorválasztásbanésamédiafogyasztásban.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri a médiaismeret, a kommunikáció tanítását szabályozó törvényi hátteret, a
vizsgakövetelményeket, és összehangolja a tanításiͲtanulási folyamatot. Képes a
tananyagtervezés, tananyagszervezés szaktárgyi, pedagógiai, pszichológiai,
szakmódszertaniszempontokszerintimegvalósítására,atananyagͲkiválasztásbanés
a tananyagͲfeldolgoztatásban ezen szempontok együttes érvényesítésére. Ismeri a
médiaismeret és kommunikáció tanítását segítƅ szakkönyveket, tankönyveket.
Képes azokat kritikusan értékelni és kreatív alkalmazni. Az oktatás folyamatában
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alkalmazza médiamƾveltség kialakítását szolgáló egyéb digitális eszközöket és
tartalmakat. Képes projektek tervezésére, szervezésére, kivitelezésére, egyéni
tanmenetek, tematikus tervek és óratervek elkészítésére, a tanulók egyéni
érdeklƅdése, valamint képessége szerint differenciált tervezés megvalósítására,
alkalmazására.
Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén:
Ismeri a tanulás támogatásának mozgóképes, illetve digitális lehetƅségeit, a
szaktárgy iskolai és iskolán kívüli tanítása, koordinálása során az eͲtartalmak
felhasználását a hatékonyabb tanulás érdekében. Felkészült a kommunikáció és
médiamƾveltség alakítására legalkalmasabb tanulási stratégiákból, technikákból,
módszerekbƅl. Kiaknázza a médiaismeret és kommunikáció sajátos módszereibƅl
adódó tanulási sajátosságokat az egyéni és a csoportos hatékonyság növelése
érdekében. A tanulók életkorához, érdeklƅdéséhez valamint a tantárgyi tartalom
sajátosságaihoz legjobban alkalmazkodó tanulási módszereket alkalmazza a
gondolkodás, a problémamegoldás, a kritikai attitƾd, illetve a mediatizált térben
zajlóinformálódáséstájékozódásirántipozitívattitƾdkialakításaérdekében.Segíti
a tanulási nehézségek leküzdését és felkelti a tanulási érdeklƅdést a kreatív
médiafeladatokban
rejlƅ
differenciálási,
együttmƾködési
lehetƅségek
kihasználásával. Alkalmazza a segítƅ kommunikációt a megismerés, a tanítási
tartalomésatanulókirántinyitottságfenntartásaahatékonytanulásérdekében.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Szakszerƾen alkalmazza az értékelés funkcióját, formáit, módszereit a
kommunikáció és a médiamƾveltség alakításának folyamatában. Alkalmazza a
kommunikációs kompetenciát, a kritikai attitƾdöt, a médiatartalmak elƅállításának
képességét leghatásosabban segítƅ értékelési eljárásokat, az egyéni ütemet, a
differenciálást, az individualizált és a csoportteljesítményt maximálisan figyelembe
vevƅ értékelést. A folyamatos visszajelzés, értékelés során törekszik a reális
önbecsülésésönértékeléskialakítására.
Aszakmaiegyüttmƾködéséskommunikációterén
Ismeri a pedagógiai kommunikáció személyiségfejlƅdésben betöltött szerepét,
jellemzi a tanulókkal, kollégákkal, szülƅkkel való asszertív kommunikáció és
együttmƾködésképessége,asegítƅkommunikáció,adialógusgyakorlásaajótanárͲ
tanuló kapcsolat megalapozása érdekében. Képes a partnerek életkorának,
kultúrájánakmegfelelƅen,szakmaiszituációkbananyíltéshiteleskommunikációra,
felismeri a kommunikációs felkészültségek minƅségébƅl fakadó problémákat,
önreflexióra képes és törekszik a személyes kommunikáció folyamatos javítására.
Felismeri és kihasználja a kreatív médiafeladatokban rejlƅ egyéni és csoportos
kommunikációs fejlesztési lehetƅségeket, biztonságosan használja a
szakterminológiát,képesszakszövegalkotásra. Képesegyüttmƾködnia médiaésa
társadalmi kommunikáció legváltozatosabb szereplƅivel, a velük kialakított
kapcsolatokat képes beépíteni a pedagógiai tevékenységbe. Együttmƾködik a
legváltozatosabb tantárgyi tartalmak kreatív médiatartalmakkal történƅ
feldolgozásában. A pedagógiai kommunikációt a saját és a tanulók
személyiségfejlesztésének,valamintalelkiegészségmegƅrzésénekrendelialá.
Autonómiaésfelelƅsségvállalás
Képes a médiaismeret és kommunikáció tanításával kapcsolatos pedagógiai
tapasztalatokésnézetekértelmezésére,elemzésére,értékelésére.Amédiaismeret
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és kommunikáció tanítási tapasztalatainak reflektív elemzésére, a szakmai
szereptanulás problémáinak a felismerésre, a szakmai fejlƅdés irányainak,
területeinekazonosítására,sehhezkötƅdƅenaszükségeslépésekmegtervezésére,
a saját szakmai szerepvállalás meghatározására. Képes a felmerülƅ szakmai
problémákhoz adekvát szakirodalom keresésére, felhasználására. Elkötelezett a
pedagógiai munka rendszeres tudományos elemzése iránt, nyitott az új kutatási,
fejlesztési eredményekre, valamint a médiaismeret és kommunikáció tanítására
vonatkozóépítƅkritikákra,törekszikazinnovatívgondolkodásra.
4.2.2.AmédiaͲ,mozgóképͲéskommunikációtanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:15–20kredit
– Alapvetƅ kommunikációs mƾveltség megszerzése, a kommunikációs ismeretek
rendszerbe foglalása (a kommunikáció formái, eszközei, kódjai, modelljei; a
tömegkommunikáció elméletei; hálózati kommunikáció); a kommunikatív
jelenségekszakszerƾértelmezése,felismerése.
– A hatékony kommunikáció és együttmƾködés módozatai, formái, a
konfliktuskezeléstechnikái.Interdiszciplinárisismeretekakommunikáció,amédia,
a digitális és nyomtatott sajtó, a mozgóképkultúra, a szociálpszichológia, a
szociológia, a kulturális antropológia témaköreiben, valamint a közgazdaságtan, a
jogtudomány,apolitológia,azetikaésafilozófiametszéspontján.
– Amédiatársadalmiszerepe,mƾködésimódja.Médiakategóriák.Akommunikációés
anyilvánosságtörténete,amediatizáltnyilvánosságjellemzƅi.Információszerzésiés
Ͳfeldolgozási módszerek, azok alkalmazási lehetƅségei a kommunikációs
munkakörökben. A források által közvetített adatok, gondolatmenetek, szabályok,
törvényszerƾségekéselméletekrögzítésénekésfelidézésénekmódszerei.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:70–80kredit
– Atársadalmikommunikációlegnagyobbhatásúértelmezésikereteinekismerete,a
társadalmi kommunikáció színtereinek sajátos szervezƅdési logikája és szimbolikus
mechanizmusai (társadalmi rétegzƅdés, nyilvánosság, közélet, a média és a nyílt
számítógépes hálózatok). A kommunikáció szintjeinek, formáinak, mƾfajainak,
tudományközi természetének és leírásának megközelítései. A mozgóképi
szövegalkotó kódok és jelrendszerek ismerete, alkalmazása az alapvetƅ
mozgóképírás, illetve Ͳolvasás eljárásainak, módszereinek ismerete. A médianyelv
ismerete, alkalmazása az elbeszélésben és a jelentésalkotásban, a mozgóképi
kommunikációkértelmezése.
– A médiareprezentációk és a valóság közötti különbségek ismerete, a média
funkcióinak, a médiában rejlƅ befolyásolási lehetƅségeknek az ismerete, a szerzƅi
vagy közlƅi szándék felismerésének képessége, a sztereotípiák azonosítása az
ábrázolásbanésatársadalmikommunikációban.
– A média értékközvetítƅ, értékteremtƅ funkciójának a közgondolkodásra,
közvéleményre és közízlésre gyakorolt hatásának felismerése. Tájékozottság a
médiamƾfajokban, a nem lineáris szövegformák befogadásának és elemzésének a
képessége, az intertextualis kommunikációban való jártasság. A média mƾködési
mechanizmusainakismerete,ahatáselemzéselméleteinektudásaésazokgyakorlati
alkalmazásánakaképessége.
– A filmes eszközök strukturálásának képessége, a filmes mƾfajok sajátosságainak a
felfedezése a filmes elemzés felhasználása a saját és a tanulók
személyiségfejlesztésében. A mediatizált információk hitelessége megítélésének a
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képessége, a média befolyásoló szerepének a felismerése, az információͲ és
médiatudatosság kialakítása, a saját, illetve a közönség médiafogyasztási
szokásainak a tanulmányozása, a médiafüggƅség megelƅzése, felismerésére,
eredményeskezelése.
– A médiajog és a médiaetika alapvetƅ normáinak, szabályainak ismerete, valamint
gyakorlati alkalmazása a tanulókkal végzett közös munkában, kommunikációban,
együttmƾködésben (manipuláció, médiaerƅszak, szexualitás, a fiatalkorúak
védelme, reklámozás, személyiségi jogok, a személyi szféra védelme). A
kommunikáció és tartalommegosztás legalapvetƅbb etikai, erkölcsi szabályainak
ismerete,alkalmazása.

5.




A médiaͲ, mozgóképͲ és kommunikációtanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲ
pedagógiai)ismeretei
– Amédiaismeret,illetvekommunikációoktatásicélja,tartalma,módszerei,szinterei,
eszközei,munkaformáiazáltalánosésaközépiskolaioktatásban.
– Amédiaismeret,illetvekommunikációtanulmányozásánakstratégiáiésmódszerei,
a tantárgy tanulói személyiségfejlƅdésre gyakorolt hatásai. A tananyagtervezés,
valamintatanulásifolyamatszervezésének,irányításánakmódozatai,apedagógiai
értékelés módszerei és eszközei, a tanulócsoportok közösséggé alakításának
lehetƅségei a tantárgy tanításában. A médiaismeret, illetve kommunikáció
szakterületen alkalmazható tankönyvek, taneszközök, oktatást segítƅ médiumok
ismereteésszakszerƾértékelése,azokbólatanulókegyénisajátosságainak,elƅzetes
felkészültségének, összetételének megfelelƅ ismeretforrások kiválasztása, az
alkalmazástsegítƅsegédanyagokkészítése.
– Az asszertív kommunikáció és a kommunikációs kompetencia fejlesztése. A
szituációͲ, szintérͲ és mƾfajérzékeny kommunikáció kialakítása, tudatosítása,
fejlesztése. A médiában rejlƅ pozitív pedagógiai lehetƅségek felismerése,
felkészültségekszerzéseatömegkommunikációnegatívhatásainakamegelƅzésére,
olyanmédiapedagógiaiszemléletmódkialakítása,melysegítségévelmegtalálhatóaz
egészséges egyensúly a médiában rejlƅ nevelƅ sajátosságok kihasználása, illetve a
kritikusmédiafogyasztásközött.
– A médiaeszközök tudatos használatát szolgáló módszerek ismerete, a kritikai
tudatosság alakítását szolgáló módszerek elsajátítása és alkalmazása. Mozgóképek
és más médiatartalmak tervezése, elƅállítása, alkotása, a tervezés, szervezés,
kivitelezés folyamatainak, módszereinek, eszközeinek, színtereinek ismerete,
alkalmazása.
– Aziskola,atantárgy,atananyagésatanulóksajátosságaihoz,elvárásaihozigazodó
oktatási projektek tervezése és kivitelezése. A tantárgyi sajátosságok lehetƅségeit
kihasználó kreatív módszerek és eszközök ismerete, alkalmazása, amelyek
segítségével fejleszthetƅ a tanulók ítélƅképessége, ízlése, érzelmi intelligenciája,
együttmƾködése, önkifejezése. Tudományos igényƾ kutatóͲ és fejlesztƅmunka a
médiaismeret és kommunikáció tanításában különös figyelemmel a köznevelés
igényeire.
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4.RajzͲésvizuáliskultúraͲtanár

1.


2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesrajzͲésvizuáliskultúraͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofViƐual culture
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakaszában, valamint az iskolai nevelésͲ
oktatásszakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,azalapfokú
mƾvészetoktatásban, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképzésekben,afelnƅttképzésbenarajzésvizuáliskultúratantárgyainaktanítására,
az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési
feladatok végzésére, továbbá a tehetséggondozásra képes tanárok képzése, a
tanulmányokdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.ArajzͲésvizuáliskultúraͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
ArajzͲésvizuáliskultúraͲtanár
– Képesértékelniazemberikörnyezetetahasznosságésaszépségszempontjából.
– Ismeriazemberikörnyezet,aközlƅ,kifejezƅszándékúvizuálisalkotásoktársadalmi,
történelmi,szociálisbeágyazottságát.
– Ismeriavizuálisalkotóésbefogadóképességekfejlƅdését(gyerekrajzͲfejlƅdés).
– Ismeri,valamintagyakorlatbanalkalmazzaaképiͲplasztikaigondolkodás,alkotás,a
vizuális megismerés, képi látásmód elméletét, a konkrét és fogalmi gondolkodás,
illetve cselekvés kapcsolatát. Ismeri a kreativitás jelentƅségét és fejlesztési
lehetƅségeit(vizuálisalkotótevékenységekenkeresztül).
– Ismerialátványérzelmeketkeltƅ,azérzelmiintelligenciakifejlesztésébenbetöltött
szerepét.
– Felismeriésértékeliazesztétikumotmindenláthatójelenségben.
– Ismeriavizuálismƾvészetet,mintazemberimegismeréséskifejezésegyikmódját,
képes a képzƅmƾvészetnek, mint a legkomplexebb vizuális üzenetnek és
értékközvetítƅnekamegismerésére.
– Érti és alkalmazza a látás, az ábrázolás és a vizuális kifejezés szerepét az emberi
kommunikációban.
– Képes a vizualitásnak az önismeretben, identitás kialakításában, az önkifejezésben
betöltöttszerepénekmegértésére.
– Képes a látható minƅségeknek a napi gyakorlatban, a tudományban és a
mƾvészetbenbetöltöttszerepétmegismertetni,közvetíteni.
– Felkészült a tárgyvilág, a városi környezet értƅ használatához szükséges fogyasztói
ésállampolgárinevelésre.
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4.2.2.ArajzͲésvizuáliskultúraͲtanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:18–22kredit
– Azeurópaimƾvészettörténeteés(azEurópánkívülimƾvészetbƅlisegyͲkétpélda)
amƾvészettörténetielemzésmódszerei(ikonológia,ikonográfia).
– A mƾvészet és társadalom kapcsolata, a mƾvészet társadalmi meghatározottsága,
szerepe a társadalomban. A szociológia, a néprajz és a kulturális antropológia
vizsgálatimódszereiközülegymegismerése.
– Amƾvészetésaszemélyiségkapcsolata,amƾvészitehetség,azalkotóképesség,a
mƾalkotásokbefogadásánakelmélete,amƾélmény.AGestaltpszichológia.
– Avizuáliskommunikációelméleteésmegjelenéseamindennapigyakorlatban.
– A szín tudományos megközelítése, színelméletek. A szín a mƾvészetben, a
környezettervezésbenésamindennapiéletben.
– Atérgeometriaimegközelítése,helyekegzaktmegszerkesztése.
– Azemberitestfelépítésénekmegismeréseésábrázolása(mƾvészetianatómia).
– A tér, a tömeg, a felület megismerése és vizuális megjelenítése szabadkézi rajzzal,
egytónussal,vonallal,egyͲkétszínnel,többszínnel(tanulmányrajz,festés).
– Ábrázolási technikák megismerése: szabadkézi rajz, festés, mintázás, szerkesztés,
számítógépesképalkotás.
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:52–62kredit
– A festƅeszközök használata, színes képalkotás, kompozíció, ritmus. Táj, enteriƅr,
ember,tárgyábrázolás.Belsƅtartalmakmegjelenítése.
– Képgrafikai eszközök ismerete, grafikus képalkotás, kompozíció, ritmus. Táj,
enteriƅr,ember,tárgyábrázolás.Belsƅtartalmakmegjelenítése.
– Plasztikaikifejezƅeszközökhasználata,tömegformálás,kompozíció,ritmus.
– Emberábrázolás.
– Kiadvány grafikai tervének elkészítése kézzel vagy számítógéppel, és a grafikai
tervezésmódszerénekmegismerése.
– Tárgytervezésésatervezésimódszerekmegismerése.
c) akötelezƅenválaszthatóismeretek:maximum15kredit
– Aválasztottszakiránynakmegfelelƅdifferenciáltszakmaiismeretek.
– Választható szakirányok: festészet, szobrászat, képgrafika, tervezƅgrafika,
elektronikus ábrázolás, plasztikai ábrázolás, népikézmƾvesség, környezetkultúra,
kézmƾvesség,textilmƾvesség.


5.

A rajzͲ és vizuáliskultúraͲtanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A vizuális és környezetkultúra tanításának módszertana, elméleti tudnivalói,
valamintgyakorlatiismeretei.Nemzetközitendenciákésamagyarországigyakorlat.
– A fejlesztési céloknak (megismerƅ, alkotó, elemzƅ, ítélƅképesség, ízlés, érzelmi
intelligencia,kooperativitás)megfelelƅmódszerekismerete.
– Tanításimódszerekésstratégiák:projekt,felfedezéses,differenciálás.
– Tanításimunkaformák:egyénimunka,páros,csoportos,frontálismunka.
– A tanítás tervezése: jogszabályok, kerettantervek, pedagógiai program, helyi
tanterv,tanmenet,óravázlat,feladat.
– Értékelési célok: tudás, diák, tanár, iskola. A tanulás értékelési formái: formatív,
diagnosztikus,összegzƅ.Szóbeli,írásos,megbeszélés,kiállítás.Mérés.
– Taneszközök,számítógép,vetítƅk,cdͲkészítés,powerpoint.
– Iskolaigyakorlatok(hospitálás,tanítás),akezdƅtanárproblémái.
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5.MƾvészettörténetͲtanár

1.


2.

3.

4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesmƾvészettörténetͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofArtHistory
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:2félév
A képzés célja a mesterképzés keretében szerezett szakképzettségre, illetƅleg
ismeretekre alapozva az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az alapfokú
mƾvészetoktatásban,afelnƅttképzésbenamagyarésegyetemesmƾvészetértékeinek
és sajátosságainak közvetítésére, a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek
szerinti mƾvészettörténeti tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására, pedagógiai kutatási, tervezési, illetve fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárok képzése, akik alkalmasak gyakorlatorientáltan integrálni, továbbá
eredményesen alkalmazni mƾvészettörténeti tudásukat a tanításiͲtanulási folyamat
tervezésében, szervezésében, irányításában, a tanulók mƾveltségének, mƾvészeti
képességeinek hatékony fejlesztésében, valamint tanulmányaik doktori képzésben
történƅfolytatására.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AmƾvészettörténetͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
Aszaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
– Alkalmas elméletileg megalapozott készségekkel, képességekkel, ismeretekkel a
képességfejlesztƅoktatóͲnevelƅmunkára,amƾvészettörténettantárgytanítására.
– Képes a mesterképzésben elsajátított szaktanulmányok tantárgyͲpedagógiai
transzpozícióira,szintézisére,pedagógiaialkalmazására.
– Képes a tantárgy más mƾveltségterületekre vonatkoztatott szélesebb,
differenciáltabbértelmezéséreésátadására.
– Képes a szaktudományi és szakmódszertani ismeretek, eljárások, eszközök önálló
kiválasztására,kreatívalkalmazására.
– Képes az oktatóͲnevelƅ munkában a szaktudomány és a tanítás tartalmi új
elemeinek,lehetƅségeinekalkalmazására.
– Képes meglévƅ készségei továbbfejlesztésére, új kompetenciák elsajátítására,
oktatásicélúkutatásraamƾvészettörténetterületén.
– Képes folyamatos, általános, pedagógiaiͲszaktárgyi megújulásra, szervezett és
önállótovábbképzéssel.
– Felkészült a mƾvészettörténet tananyag fejlesztésére, támogatja más szakos
tananyagfejlesztésekmƾvészettörténetvonatkozásait.
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– Ismeri az egyetemes és a magyar neveléstörténetet, a magyar köznevelés
stratégiáját,feladatait,aköznevelésszabályozásánakdokumentumait.
– Ismeri a mƾvészettörténet tantárgy átfogó pszichológiai, pedagógiai
megalapozottságú domináns képességfejlesztƅ rendszerét, módszereit, a tantárgy
által fejleszthetƅ személyiségvonásokat, a differenciált személyiségformálás
lehetƅségeit.
– Rendelkezik az általános, szaktárgyi és szakmódszertani mƾvelƅdés, (ön)képzésͲ
folyamatosigényével,önértékeléssel,kollegialitással.
– Diákközpontú szemlélettel rendelkezik, jó együttmƾködƅ és fejlett kommunikációs
képességgelrendelkezik.
– Együttmƾködƅ,résztveszcsoportmunkákbanésmáskooperációkban.
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
– Képes érzékeltetetni diákjaival az egyetemes és magyar mƾvészettörténeten
keresztül,atársadalomhatásátamƾvészetekre,aköztüklévƅszoroskapcsolatot.
– Látja, valamint tanítványaival láttatni tudja, a társadalmi korok, a mƾvészeti
alkotások,emlékekközöttikapcsolatokviszonyͲéseszközrendszerét.
– Szakszerƾen átadja szakismereteit, hozzájárulva az általános mƾveltség
elmélyítéséhez.
– A vizuális kultúra emlékeinek értƅ, sokoldalú, interdiszciplináris elemzésével
elƅsegíti az esztétikai, nemzeti nevelést, illetve nyitottá tesz az európai és az
egyetemeskultúrabefogadására.
– Méltatjaanemzetikincsekjelentƅségétazeurópaiörökségenbelül.
– Aszƾkebbéstágabbkörnyezetmƾvészetiemlékeinekmegismertetésévelösztönözi
tanulóitameglévƅértékekóvására,ápolásra.
– Láttatjaamagyarésazegyetemesmƾvészetközöttiösszefüggéseket,amindenkori
kulturáliskontextust.
– Felismeri tanítványai tehetségét és gondozza ƅket, részt vesz tanulmányi
versenyekrevalófelkészítésükben.
– Támogatástnyújtahátrányoshelyzetƾtanulókmƾveltségénekelmélyítésében.
4.2.2.AmƾvészettörténetͲtanárszakonaszakterületiismeretek:
A szakterületi ismeret a mƾvészettörténet mesterképzési szak, tanári
szakképzettséghez tartozó szakterületi ismereteit foglalja magába. A
mƾvészettörténetͲtanár a festészet, a szobrászat, az építƅͲ és az iparmƾvészet,
valamint a modern média területén megszerzett ismeretei birtokában tájékozott és
ismeri:
– azegyetemesésmagyarmƾvészettörténetfƅbbkorszakait,tendenciáit,képesazok
szintézisszerƾáttekintésére;
– különösen jártas a magyarországi mƾvészettörténet területén, képes annak
szintézisszerƾáttekintésére;
– ismeri és jellemezni tudja az egyes korszakok fontosabb emlékeit, épületeit,
képzƅmƾvészetialkotásait;
– ismeri és jellemezni tudja egyͲegy korszak meghatározó mƾvészeinek életét,
munkásságát;
– képes mƾelemzések, valamint mƾértelmezések kidolgozására, saját
véleményalkotásra, illetve más mƾelemzések, mƾértelmezések történeti és
esztétikaiértékelésére;
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– ismeri a mƾvészeti terminusok jelentését, használatukat, kialakulásukat és
jelentésváltozásaikatakritikatükrében;
– jártas a képzƅͲ, iparmƾvészet és építészet szakirodalmában, szükség esetén képes
tanítványainakszakirodalmisegítségetadni;
– ismeriahagyományos,illetveazújképzƅmƾvészetitechnikákat,azezzelösszefüggƅ
szakkifejezéseket;
– ismeri a mƾvészettörténet alapvetƅ forrásait és a feldolgozásukhoz szükséges
módszereket;
– eligazodik az egyetemes képzƅmƾvészet és az általános mƾvészetelmélet fƅ
kérdéseiben;
– érti és el tudja magyarázni az építészet, a képzƅͲ és iparmƾvészet kölcsönös
kapcsolatait;
– ismeri és ki tudja fejteni a képzƅmƾvészeti mƾfajok kialakulását a társadalmi
változásoktükrében;
– ismeri,továbbákitudjafejteniazurbanisztikaéskertmƾvészetalapvetƅkérdéseit,
fogékony, kész a kortárs mƾvészet befogadására, tud támpontokat adni kortárs
mƾvekinterpretációjához,
– érti és képes megértetni a mƾvészeti örökségvédelem jelentƅségét, alapvetƅ
módszereit,
– ismerialegfontosabbhazaiéskülföldimƾemlékeket,illetveamúzeumokanyagát,
képesmƾvészettörténetitanulmányikirándulásoktervezésére,szervezésére.

5.

AmƾvészettörténetͲtanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Amƾvészettörténetelméletiésgyakorlati,szakmódszertaniismeretanyaga.
– Amƾvészettörténettantárgytanításánakneveléstörténetiáttekintése,oktatásának
történetiháttere,nevelésfilozófiaisajátosságai.
– A mƾvészetek különbözƅ területeinek a hatásai; a természeti és a társadalmi
környezetetbefolyásolószemléletformálóhatásoktatásiszerepe,lehetƅségei.
– A mƾvészettörténetͲtanítás célja, helye, szerepe, képességfejlesztƅ központú
szaktudományi és szakmódszertani ismeretek, eljárások, eszközök, a
mƾvészettörténet tantárgy oktatásának céljai, feladatai a különbözƅ
iskolatípusokban,amƾvészettörténetͲtanításáltalánosalapkérdései,hagyományai,
valamint jelene, jogszabályi szabályozása, a mƾvészettörténet tantárgy
interdiszciplináris mƾvelƅdési anyaga, (Nemzeti alaptanterv), az érettségi vizsga
követelményei, mƾvészettörténet tárgy tananyagának beillesztése az iskolák
nevelésiprogramjába,tantervébe,atehetségnevelést,Ͳgondozástsegítƅpedagógiai
munkasajátosterületeként.
– A mƾvészettörténet oktatás módszertani lehetƅségei az általános és speciális
kompetenciákfejlesztésére,aszemélyiségfejlesztésre,atehetséggondozásra.
– MƾvészettörténetͲoktatástananyagszerkesztése,aszerkesztésielvekésagyakorlati
szempontokösszehangolása.
– A mƾvészettörténeti tantárgy tartalma, felépítése, létezƅ tantervi programok
megismerése, a tanórai munka, egy foglalkozás tervezése, felépítése,
mƾvészettörténeti tartalmak szaktárgyi órákon, az oktatás módszerei a Nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv és az érettségi követelmények alapján (tanmenet,
óratervek,óravázlatokkészítésénekmódszertana).
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– A mƾvészettörténetͲtanítás és mƾvészeti nevelés módszerei, eszközei;
tevékenységek: cikkelemzés, poszter készítés, házi esszédolgozat írása, tanulói
elƅadások, asszociációs feladatok, csoportmunka, önálló munka stb. alkalmazási
lehetƅségeinek ismerete a mƾvészettörténet tanítása során a hatékony
képességfejlesztésérdekében.
– Készségfejlesztések: vizuális és esztétikai látásmód fejlesztése, problémamegoldó,
konfliktuskezelési, együttmƾködési, önálló ismeretszerzési, elemzƅ, megfigyelƅ,
kommunikációs, vitaͲ, elƅadói módszerek fejlesztése, a fejlesztési céloknak
(megismerƅ, alkotó, elemzƅ, ítélƅképességnek, ízlésnek, érzelmi intelligenciának,
kooperativitásnak)megfelelƅmódszerekismerete.
– Atanárimunkahatékonyságátsegítƅszemléltetƅeszközök,szemléltetésimódok,a
különbözƅ munkaformákban, az írott és digitális média használata, a hatékony
oktatásérdekében.
– Intézmények látogatása: kiállítások, múzeumok látogatásának szervezése,
tárlatvezetés,
mƾvészeti
neveléssel
foglalkozó
iskolák,
múzeumok
(múzeumpedagógia), mƾvészeti emlékek meglátogatása tanulmányi kirándulás,
szabadidƅsprogramokkeretében,amƾvészettörténettanítástanóránkívüliiskolai
lehetƅségei, formái, tartalma, szerepe: nemzetközi és hazai mƾvészeti kiállítások,
programok,versenyek,iskolaiakciókszervezése,vezetéseésmƾködtetése,azerdei
iskolahelyszínénekmƾvészetiemlékei,tematikusmƾvészeti,mƾemlékfeltáróͲvédƅ
táborok.
– Tananyagkészítés és a digitális tananyagfejlesztés lehetƅségei, és felhasználási
módjai, a világháló alapú tanulási módszerek, valamint a multimédiás módszerek
alkalmazásilehetƅségeinekismerete,használata.
– Tanítási módszerek és stratégiák: frontális, egyéni, csoportos, projekt,
differenciálás.
– Tanításimunkaformák:egyénimunka,páros,csoportos,frontálismunka.
– Értékelési célok, értékelési formák: formatív, diagnosztikus, ƅsszegzƅ, szóbeli,
írásos,megbeszélés,kiállítás,mérés.
– Taneszközök, számítógép, vetítƅk, cdͲkészítés, power point szerkesztése,
használata.
– Iskolaigyakorlatok(hospitálás,tanítás),felkészítésmikrotanítástartásáraiskolában.


6. DrámaͲésszínházismeretͲtanár

1.


2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesdrámaͲésszínházismeretͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofCreativeDramaandTheatre
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás évfolyamain, az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,valamint,azalapfokú
mƾvészetoktatásban, a felnƅttképzésben a drámaͲ és színházismeret elméleti, illetve
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gyakorlati tantárgyainak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére,
pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására képes tanárok képzése,
akikképesekszakmaiéspedagógiaiͲpszichológiaiismereteiketazelméletiésgyakorlati
oktatásban, valamint az iskolai munka egészében integráltan alkalmazni a tanulásiͲ
tanítási folyamat tervezése, szervezése, irányítása során, fejlesztve ezzel a tanulók
drámaͲ és színházismereti mƾveltségét, együttmƾködési és kommunikációs
képességeit,továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AdrámaͲésszínházismeretͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Képes – a közösségépítés, együttmƾködés, kooperációs tevékenység elƅtérbe
helyezése mellett – a tanulók önismeretének fejlesztésére, önazonosságuk
segítésére és tudatosítására, az egyéni értékelési normák kialakítására. Ösztönzi a
tanulók önálló véleményalkotását, tiszteletben tartja a nemzeti, európai, etnikai,
vallási és lokális azonosságtudatát, támogatja megƅrzését. Fejleszti a tanulók
kommunikációs képességét, alkotóͲ és befogadó képességét, javítja testiͲtérbeli
biztonságát,fejlesztiidƅͲésritmusérzékét.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
Felkészült a különbözƅ célú diákcsoportok szervezésére és vezetésére, az iskolán
kívüli mƾvelƅdési alkalmak ismertetésére, a színházi elƅadás megtekintésének
elƅkészítésére,atanulmányiversenyek,atanulmányutaktervezésére,szervezésére,
kivitelezésére, színjátszókör, színházi tevékenységformák létrehozására. Felkészült
azöntevékenydiákköröktámogatására.Képesacsoportkohézió,acsoportonbelüli
feladatvállalások,abelsƅelosztásúcsoporttevékenységekkialakítására.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Ismeri a drámaͲ és színházismeret elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyagát,
formáit, iskoláit, lehetƅségeit. Tájékozott a mƾvészetpedagógia társmƾvészeti
kapcsolódásairól. Ismeri a drámaͲ és színházismeret kutatásmódszertanát.
Felkészült drámajátékos és színházi jelenségek, formák, folyamatok, elƅadások
elemzésére,
összehasonlítására,
következtetések
megfogalmazására,
értelmezésére.
Tájékozottakülönfélestratégiákról,módszerekrƅl,eljárásokról,afontosabbtanári
kézikönyvekrƅl,segédanyagokról.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés szempontjait elméleti, pedagógiai,
pszichológiai,szakmódszertaninézƅpontból.
Képes a tanítandó tartalmak meghatározására, felépítésére, tervezésére,
szervezésére, megvalósítására, a konkrét célokhoz illeszkedƅ tartalom és forma
kiválasztására, a helyi tanterv készítésére, önálló éves tematikus (tanmeneti)
tervezésre,óravázlatkészítésére.
Ismeri a fontosabb színpadtechnikai eszközök, kellékek, szcenikai és világítási,
hangtechnikaieszközök,elemekbiztonságoshasználatát.
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Atanulásifolyamattámogatása,szervezéseésirányításaterén
Ismeriazélményenkeresztültörténƅmegértéshezkötƅdƅtanulásibeállítódásokat
és motiváció lehetƅségét, a sikeres tanulás feltételrendszerét (különbözƅ
iskolatípusokhoz,tanulásimódszerekhez,eljárásokhoz,nehézségekhezkapcsolódó).
Ismeri a szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi és szimbolikus kifejezƅkészség
fejlesztésénekmódszereit,gyakorlatát.
Felkészült az alkotóͲ és a befogadó tevékenység eszköztárának fejlesztésében, a
fantázia,akreativitásmegfelelƅmotiválásában,azegymásmunkájánakértékelését,
elemzését megfogalmazó értékelések irányításában. Felkészült az önértékelés
segítésében.
Alkalmas színházi drámajátékos tevékenység vezetésére, irányítására,
támogatására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Képes a tanulók, tanulócsoportok, munkafolyamatok, alkotótevékenységek
személyreszabott,differenciáltmódszerekkeltörténƅértékelésére.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
Együttmƾködik az adott oktatásiͲnevelési intézmény tanáraival, dolgozóival.
Együttmƾködik különféle mƾvészeti tevékenységet folytató intézményekkel, azok
dolgozóival, mƾvészeivel. Együttmƾködik különféle befogadó tevékenységet
elƅsegítƅintézményekkel(múzeum,könyvtárstb.)ésazokdolgozóival.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
ElkötelezettadrámaͲésszínházismerettanításairánt.Elkötelezettazigényestanári
munkára, a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a szakterület megͲ és
elismertetéséveljárómunkában.
4.2.2.AdrámaͲésszínházismeretͲtanárszakonaszakterületiismeretek:
a) aa)szakmaialapozóismeretek:12–18kredit
– szakmai mƾveltséget alapozó ismeretek: mƾvészeti, filozófiai, etikai, társadalmi
ismeretek;
– a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeiͲnevelési céljai által megfogalmazott
alapozóismeretek;
– a szakot alapozó szakmai ismeretek: kommunikációs alapismeretek, drámai és
színházi alkotások megközelítésére vonatkozó alapismeretek, kultúrtörténeti
alapismeretek, a néphagyomány alapismeretei, dramatikus népszokások,
mƾvészetpedagógiai alapismeretek, mƾvészettörténeti ésesztétikai alapismeretek,
társmƾvészetialapismeretek.

ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:70–80kredit
DrámaͲ és színháztörténeti, drámaͲ és színházelméleti ismeretek, dramaturgiai,
szerkesztési, a színházi elƅadás létrehozására vonatkozó ismeretek, a drámaͲ és
elƅadásͲelemzés különféle megközelítési módjai, dramatikus tevékenységek formái,
céljai, alkalmazása, a mƾelemzés dramatikus megközelítési lehetƅségei, színházi
elƅadások befogadásának, feldolgozásának technikái, eszközei, a drámaͲ és
színházismeretbeépítéseapedagógiaiprogramokba,aziskolaimunkába,alkalmazása
az oktatási és nevelési tevékenységek során, a gyakorlati kommunikáció, kapcsolati
kultúra fejlesztését segítƅ ismeretek, a mƾvészetpedagógia különbözƅ megjelenési
formái,kapcsolódásokatársmƾvészetekhez,aszínházivizualitás.
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A drámaͲ és színházismeret ismeretanyaga által közvetített általános és specifikus
készségekésképességek
– A drámaͲ és színházismeret tanításának speciális igényei, lehetƅségei a különféle
életkorokban, oktatásiͲnevelési intézményekben, illetve oktatásiͲnevelési
formákban.Azelméletiésgyakorlatiismeretanyagkülönfélecélúfelhasználásának
lehetƅségei.
– Tájékozódás közgyƾjteményekben, segédͲ és kézikönyvekben, digitális
adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban, önálló ismeretszerzés, a
szakirodalomértelmezése.Aszaknyelvifogalomtárértƅhasználata.
– Drámajátékos gyakorlati ismeretek, készségek, képességek fejlesztése, bábjátékos,
kreatív zenei, énekes, mozgásos és táncos alapismeretek. A készségͲ és
képességfejlesztés szintjeinek egymásra épülése, az együttmƾködési készségek
erƅsítése.
– Az elméleti és gyakorlati ismeretek bƅvítése (XX. századi drámai és színházi
irányzatok, rendezƅi stílusok, a kortárs színház, színházi jellegƾ események
tervezése, szervezése, produkciós és zsƾrizési gyakorlat, gyakorlatvezetés,
foglalkozásvezetésigyakorlat).
– Felkészülésatudományosmunkára,aszámítástechnika,azinformatikahasználata,
gyakorlati ismeretek, a tudományos írásmód és mƾfajok, a tudományos jellegƾ
szövegekkészítésénekgyakorlatielsajátítása
Aképzéssoránkialakítandóattitƾdök:
– A kulturális értékek elismerése, a nemzetiségi, vallási, kulturális különbségek
tiszteletbentartása,másértékekelismerése.
– Ademokráciaértékeinekelfogadása,aszemélyiségijogoktisztelete.
– Elkötelezƅdés a fejlƅdés fenntartható formái mellett, az életen át tartó tanulás
szükségességénekfelismerése.
– A diákokat partnerként kezelƅ, gyakorlati megközelítésen alapuló,
élménypedagógián keresztül dolgozó pedagógiai attitƾd elsajátítása, az induktív,
gyakorlatiképzésenalapulóoktatásiͲnevelésiattitƾdkialakítása.
A drámaͲ és színházismeretͲtanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– A drámajáték és a színházi ismeretek alkalmazási lehetƅségei, formái, módszerei
különbözƅtanításiórákonéstanításióránkívül.
– TantárgyͲpedagógiák, alkalmazott drámaͲ és színházpedagógia. DrámaͲ és
színházelméletóratervezése,vezetése,elemzése,adrámatanáriésszínházismeretͲ
tanári személyiség jegyei. Dramatikus módszerek, technikák különbözƅ tantárgyak
tanításában.
– Színházmƾvészeti ismeretek oktatásának elmélete és gyakorlata a
mƾvészetpedagógia keretein belül. Dramatikus tevékenységformák és színházi
nevelési formák tanításának módszertana. A dramatikus tevékenységformák által
megkívánt pedagógiai kommunikáció. A reformpedagógiák, a drámaͲ és
színházpedagógia. Speciális pedagógia, a felzárkóztatás, a tehetséggondozás
módszerei,adrámatechnikáklehetƅségeiezekenaterületeken.
– Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati érettségi vizsga feladatainak összeállításához és
értékeléséhez szükséges ismeretek, képességek. A tananyagͲkiválasztás és
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Ͳrendszerezés elméleti, pedagógiaiͲpszichológiai, valamint szakmódszertani
szempontjai.


IX.Testneveléséssportmƾveltségiterület


1. Testnevelƅtanár(általánosiskolai)

1.

2.

3.


4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesáltalánosiskolaitestnevelƅtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPhysicalEducation

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a
felnƅttképzésben a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek,
kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai
ismereteiket, alkalmasak a testnevelés tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére,
szervezésére, irányítására, testnevelés és sport mƾveltségének, az egészséggel, az
életmóddal, a test kulturálásával kapcsolatos készségek, illetve képességek
kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történƅ
folytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Atestnevelƅtanárszakterületitudása,készségei,képességei
Azáltalánosiskolaitestnevelƅtanárismeri
– asporttudomány,anevelésͲésegészségtudományalapfogalmait;
– a pszichomotorikus képességek és készségek fejlesztéséhez a testnevelés, illetve a
sportcélorientálteszközrendszerét;
– amozgástanítássoránamotorostanulástelƅsegítƅeljárásokat;
– amozgáshibákjellemzƅit,azokkijavításánakmódszereit;
– azízületͲésgerincvédelemelméletétésgyakorlatát;
– atestnevelésésasportterületénafelkészítƅfolyamatokalapelveit.
Azáltalánosiskolaitestnevelƅtanáralkalmas
– az általános iskolában a testnevelés óra pontos, színvonalas tervezésére és
vezetésére;
– felzárkóztatóéstehetséggondozóprogramokszervezéséreésvezetésére;
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– versenyrendezƅi,versenybírói,játékvezetƅi,feladatokellátásáraazáltalánosiskolai
ésaziskolánkívüliutánpótláskorúakversenyrendszerében;
– edzƅtermekben és sportcentrumokban szakképzettségüknek megfelelƅ feladatok
ellátására;
– sporttáborok, sportköri foglalkozások, sporttanfolyamok szervezésére és
vezetésére.
Azáltalánosiskolaitestnevelƅtanárrendelkezik
– az egészséges életmódra, a fizikai erƅnlét fejlesztésére ösztönzƅ szemléletmóddal,
azemberéskörnyezeteharmonikusegyensúlyárafigyelmetfordítófelelƅsségteljes
magatartással.
Továbbisajátoskompetenciákazáltalánosiskolaitestnevelƅtanáresetében
– az iskolai és iskolán kívüli sportköri tevékenységekhez tartozó játék és
sportfoglalkozásokszervezéseéslevezetése;
– a tanult mozgáskészlet kreatív használata, eredeti mozgások, mozgásfolyamatok,
játékokalkotása;
– olyanmozgásformákismerete,amelyekdivatosak,megfelelnekakorszellemnek;
– nyitottság az új és bevált, jó gyakorlat iránt, hogy megfeleljenek az új
követelményeknekéskihívásoknak.
4.2.2.Atestnevelƅtanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:10–16kredit
– medicinálisalapismeretek(anatómia,biokémia,élettan);
– egészségtudományiismeretek(egészségtan,sportͲésiskolaiegészségtan);
– kutatásialapismeretek;
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:56–62kredit
– sporttudományi ismeretek (sporttörténet, testkultúraͲelméleti ismeretek,
edzéselméleti és képességfejlesztési ismeretek, mozgásfejlƅdés, mozgástanulás és
Ͳszabályozás, biomechanika, sportpedagógia, sportpszichológia, sportszociológia,
sportrekreáció,EUéssport);
– sportmozgásos alapismeretek (gimnasztika, mozgásos játékok, zenésͲtáncos
mozgásformák,táborͲéstúravezetésiismeretek,általánoséskülönlegessportágak
ismerete);
– sportjátékokalapjai(kézilabda,kosárlabda,labdarúgás,röplabda);
– egyéni sportágak alapjai (atlétika, torna, úszás és uszodai sportok, tenisz,
küzdƅsportok);
– sportszakmaigyakorlat(egyválasztottsportágedzéseinekrendszereslátogatása);
– táborok(turisztikatábor,sítábor,vízitábor).
b) Az általános iskolai testnevelƅ tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:
16–20kredit
– Az általános iskolai testnevelés szempontjából legfontosabb sportágak és
mozgásterületek (alapsportágak, rekreációs és szabadidƅsportok) anyagának
modernszemléletƾalkalmazása,oktatásánakelméleteésmódszertana.
– Szabályismeret az általános iskolai testnevelés és az általános iskolai sport fontos
sportágaiban,játékvezetƅi,illetveversenybíróiismeretekésgyakorlottság.
– Amotorosképességekfejlesztésénekelméleteésmódszertana,azáltalánosiskolai
tanulókkorcsoportisajátosságainakfigyelembevételével.
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– A sporttevékenység megszerettetéséhez, az életen át tartó fizikai aktivitás iránti
elkötelezettség kialakításához, e területen a tehetségek felismeréséhez és a
tehetséggondozás feladataihoz szükséges ismeretek, tehetséggondozás
(mentorálás)adiákolimpiaIͲIV.korcsoportjaiban;ismeretek,jártasságok,készségek
az iskolai sport szervezeteinek mƾködtetéséhez, illetve az IͲIV. korcsoportos
diáksportversenyekrendezésére,lebonyolítására.
– A sajátos nevelési igényƾ (fogyatékkal, krónikus betegségekkel élƅ, testi
fejlƅdésükbenlemaradó,elhízott)tanulók,hallgatókésfelnƅttekpszichoszomatikus
fejlesztésénekspeciálisismeretei,aprevencióésarehabilitációkérdései.
– GyakorlottságazintegrálttestnevelésͲéssportfoglalkozásokvezetésében.
– Ismeretek, illetve gyakorlottság sportͲ és rekreációs táborok szervezésében,
vezetésében.

5.

Atestnevelƅtanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei:
– A testnevelés elmélete és módszertana, a pszichomotoros tanításͲtanulás
különbözƅstratégiái,tantárgyͲpedagógiaisajátosságai.
– A tanításͲtanulás folyamatának sajátosságai a tanórai és a tanórán kívüli
testnevelésben az egyes korosztályok szerint. Az elsƅsegélynyújtás és újraélesztés
gyakorlataésoktatásimódszerei.
– Aziskolaiésiskolánkívülisportkörifoglalkozásokszervezése,levezetése.
– A tanításiͲtanulási folyamat motoros, valamint kognitív aspektusának tudatos
transzferálóeszközkéntvalóalkalmazásatanóraiéstanóránkívülitestnevelésbenaz
egyeskorosztályokoktatásiismereteinekfigyelembevételével.
– Ismeretek és készségek a testnevelési tananyag tervezésére (tantervfejlesztés,
tantervkészítés,tanmenetkészítés,óravázlatkészítés).
– Ismeretek és készségek a testnevelési óra, illetve a sportfoglalkozás szervezésére,
vezetésére.



2.  Testnevelƅtanár(középiskolai)


1.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesközépiskolaitestnevelƅtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofPhysicalEducation



2.

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:12félév



3. A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésben,
a testnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására képes
tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett képességek, kompetenciák
birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiket,
alkalmasak a testnevelés tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére, szervezésére,
irányítására, a tanulók testnevelés és sport mƾveltségének, az egészséggel, az
életmóddal, a test kulturálásával kapcsolatos készségek, valamint képességek
kialakítására, fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történƅ
folytatására.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
az 1. melléklet  6. pontjában és 7.2. pontjában meghatározott tudás, ismeret,
képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Atestnevelƅtanárszakterületitudása,készségei,képességei
a) Aközépiskolaitestnevelƅtanárismeri:
– asporttudomány,anevelésͲésegészségtudományalapfogalmait;
– a pszichomotorikus képességek és készségek fejlesztéséhez a testnevelés, illetve
asportcélorientálteszközrendszerét;
– apedagógiaiésszomatomotorosprogramokmódszereit;
– amozgáshibákjellemzƅit,azokkijavításánakmódszereit;
– amozgástanítássoránamotorostanulástelƅsegítƅeljárásokat;
– azízületͲésgerincvédelemelméletétésgyakorlatát;
– atestnevelésésasportterületénafelkészítƅfolyamatokalapelveit.
b) Aközépiskolaitestnevelƅtanáralkalmas:
– a köznevelésben és a felsƅoktatásban testnevelés óra pontos, színvonalas
tervezésére, vezetésére, ezeken a foglalkozásokon egészségmegƅrzésre,
egészségfejlesztésre;
– felzárkóztatóéstehetséggondozóprogramokszervezésére,vezetésére;
– versenyrendezƅi, versenybírói, játékvezetƅi, feladatok ellátására az iskolai és az
iskolánkívüliversenyrendszerekben;
– helyi és települési önkormányzatok sportigazgatási szerveinél munkakörök
betöltésére,sportszolgáltatásnyújtására;
– edzƅtermekben és sportcentrumokban szakképzettségüknek megfelelƅ feladatok
ellátására;
– testnevelési és sporttanfolyamok, sporttáborok, sportköri foglalkozások, turisztikai
programokszervezéséreésvezetésére;
– a testnevelés és sport tényeinek, folyamatainak tudományos megismerésére, az
összefüggésekinterpretálására.
c) Aközépiskolaitestnevelƅtanárrendelkezik:
– az egészséges életmódra, a fizikai erƅnlét fejlesztésére ösztönzƅ szemléletmóddal,
azemberéskörnyezeteharmonikusegyensúlyárafigyelmetfordítófelelƅsségteljes
magatartással.
d)
Továbbisajátoskompetenciákaközépiskolaitestnevelƅtanáresetében:
– az iskolai és iskolán kívüli sportköri tevékenységekhez tartozó játékͲ,
sportfoglalkozások szervezése, levezetése, különös tekintettel az olyan kreatív
foglalkozásokra,aholaközösségbenvégrehajtandófeladatokdominálnak;
– a tanult mozgáskészlet kreatív használata, eredeti mozgások, mozgásfolyamatok,
játékokalkotása;
– olyan mozgásformák, tevékenységek, sportágak ismerete, amelyek egyrészt
divatosak, megfelelnek a korszellemnek, és amelyek bizonyítják, hogy a sport
elsƅsorban örömforrás, kaland, játék, másrészt életük bármely szakaszában
nehézségeknélkülƾzhetikmajdadiákok;
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– olyan szakmai módszertani felkészültség, amely a gyengébb testiͲlelki adottságú
diákok számára is vonzóvá teszik a testnevelés és az iskola sportéletet,
sikerélménnyelszolgálnaknekik;
– nyitottság az új és bevált nemzetközi, elsƅsorban európai módszertan, illetve
gyakorlat iránt, hogy hivatásuk gyakorlása során megfeleljenek az új
követelményeknek,kihívásoknak.
4.2.2.Atestnevelƅtanárszakonaszakterületiismeretek:
a) Közösképzésiszakaszismeretkörei:65–75kredit
aa)szakmaialapozóismeretek:10–16kredit
– medicinálisalapismeretek(anatómia,biokémia,élettan);
– egészségtudományiismeretek(egészségtan,sportͲésiskolaiegészségtan);
– kutatásialapismeretek;
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:56–62kredit
– sporttudományi ismeretek (sporttörténet, testkultúraͲelméleti ismeretek,
edzéselméleti és képességfejlesztési ismeretek, mozgásfejlƅdés, mozgástanulás és
Ͳszabályozás, biomechanika, sportpedagógia, sportpszichológia, sportszociológia,
sportrekreáció,EUéssport);
– sportmozgásos alapismeretek (gimnasztika, mozgásos játékok, zenésͲtáncos
mozgásformák,táborͲéstúravezetésiismeretek,általánoséskülönlegessportágak
ismerete);
– sportjátékokalapjai(kézilabda,kosárlabda,labdarúgás,röplabda);
– egyéni sportágak alapjai (atlétika, torna, úszás és uszodai sportok, tenisz,
küzdƅsportok);
– sportszakmaigyakorlat(egyválasztottsportágedzéseinekrendszereslátogatása);
– táborok(turisztikatábor,sítábor,vízitábor).
b) középiskolai iskolai testnevelƅ tanári szakon az önálló képzési szakasz ismeretkörei:
45–50kredit:
– Az iskolai testnevelés szempontjából legfontosabb sportágak és egyéb lehetséges
mozgásterületek (gimnasztika, mozgásos játékok, tánc, küzdƅsportok, táborok)
oktatásának elmélete és módszertana, a legújabb sporttudományi kutatási
eredményekfelhasználásával.
– Az iskolai testnevelés és az élethosszig való sportolás szempontjából legfontosabb
sportágak, mozgásterületek (alapsportágak, rekreációs és szabadidƅsportok)
anyagának modern szemléletƾ, differenciált alkalmazása, oktatásának elmélete és
módszertana.
– Szabályismeret a testnevelés és az iskolai sport fontos sportágaiban, játékvezetƅi,
illetveversenybíróiismeretek,gyakorlottság.
– A motoros képességek fejlesztésének elmélete és módszertana, az egyes
korcsoportok sajátosságainak figyelembevételével (a tematikus hangsúly a
14–19éveskorosztályon).
– Akülönbözƅkorcsoportokmozgásigénye,eltérƅterhelhetƅsége,akondicionálisés
koordinációs képességek mérése (centrumban a 14–19 éves korosztály
sajátosságai).
– A sportszakemberͲképzés területén lehetséges szakmai tantárgyak elmélete,
gyakorlata és módszertana. Az elsƅsegélynyújtás és újraélesztés gyakorlata és
oktatásimódszerei.
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– A sporttevékenység megszerettetéséhez, az életen át tartó fizikai aktivitás iránti
elkötelezettség kialakításához, e területen a tehetségek felismeréséhez és a
tehetséggondozás feladataihoz szükséges ismeretek, tehetséggondozás
(mentorálás)adiákolimpiaI–VI.korcsoportjaiban.
– Ismeretek és készségek a testi fejlettség státuszának megállapítására, az egyéni
fejlettségprogramjánakelkészítésére,ezzelösszefüggésbenismeretekéskészségek
motorikus próbák szervezésére, lebonyolítására, értékelésére és az adatok
tárolására.
– Ismeretek, jártasságok, készségek az iskolai sport szervezeteinek mƾködtetéséhez,
illetvediáksportversenyekrendezésére,lebonyolítására.
– A fejlƅdésükben lemaradó, elhízott tanulók, hallgatók és felnƅttek
pszichoszomatikusfejlesztésénekspeciálisismeretei,aprevencióésarehabilitáció
kérdései.
– GyakorlottságazintegrálttestnevelésͲéssportfoglalkozásokvezetésében.
– Ismeretek és gyakorlottság sportͲ és rekreációs táborok szervezésében,
vezetésében.
– Ismeretek és gyakorlottság a sporttudományi kutatásban, ami elƅkészít a doktori
iskolaiképzésre.
– Afelsƅoktatássportjávaléstestnevelésévelkapcsolatosismeretkörök.
– Ismeretek az érettségi vizsga rendszerérƅl, az érettségi anyaga, lebonyolítása,
szabályai.

5.

Atestnevelƅtanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A testnevelés elmélete és módszertana, a pszichomotoros tanításͲtanulás
különbözƅstratégiái,tantárgyͲpedagógiaisajátosságai.
– A tanításͲtanulás folyamatának sajátosságai a tanórai és a tanórán kívüli
testnevelésben az egyes korosztályok szerint. Az iskolai és iskolán kívüli sportköri
foglalkozásokszervezéseéslevezetése.
– AtanításiͲtanulásifolyamatmotoroséskognitívaspektusánaktudatostranszferáló
eszközként való alkalmazása tanórai és tanórán kívüli testnevelésben az egyes
korosztályokoktatásiismereteinekfigyelembevételével.
– Ismeretek és készségek a testnevelési tananyag tervezésére (tantervfejlesztés,
tantervkészítés,tanmenetkészítés,óravázlatkészítés),atestnevelésérettségirevaló
felkészítésre.
– Ismeretek és készségek a testnevelési óra és a sportfoglalkozás szervezésére,
vezetésére.



3. GyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanár

1.


2.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesgyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofHealthPromotionͲadaptedPhysicalEducation
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév

MAGYAR KÖZLÖNY


3.


4.

•

2013. évi 15. szám

A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
gyógytestneveléssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tantárgyak tanítására,
pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése,
akik a komplex egészségfogalomra alapozott gyógytestnevelƅi, egészségfejlesztƅi,
egészségnevelési, mentálhigiénés, prevenciós, illetve rehabilitációs ismereteik
birtokában felkészültek, valamint képesek a köznevelési rendszer intézményeiben, az
egészséges életmódot, és egészségkultúrát modellként alkalmazni, közvetíteni.
Felkészültek gyógytestnevelésben részesülƅ gyermekek és elváltozásaik rehabilitáͲ
ciójára, szakszerƾ foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására,
továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbentörténƅfolytatására.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AgyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanárszakterületitudása,készségei,képességei
AgyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanáralkalmas
– agyógytestnevelƅésazegészségfejlesztƅszemléletközvetítéséreaziskolaminden
szereplƅje felé, az egészséges életmóddal kapcsolatos attitƾdök formálására a
tanóránésatanóránkívül,
– iskolai egészségfejlesztƅi projektek készítésére, gyógytestnevelési és
egészségfejlesztƅiprogramokiniciálásáraaziskolakörnyékitermészetikörnyezetbe,
– a hátrányos helyzetƾ tanulók speciális egészségfejlesztésére a korszerƾ
egészségfejlesztƅiésgyógytestnevelƅiszemléletszerint;
– szülƅkreirányulógyógytestnevelésiésegészségfejlesztƅitevékenységre(tematikus
szülƅi értekezletek a drogͲprevenció, szexuális nevelés, egészséges életmód és
életvezetés tárgykörében, egészségmegƅrzƅ mozgásprogramok, egyéni terápiás
konzultációk), a szülƅk bevonására az iskolai egészségfejlesztésbe (egészségnap,
családinap,kirándulás);
– speciálispszichológiaiéspedagógiaimódszerekalkalmazására;
– a hatékony személyes tanácsadásra, a kooperatív módszerek, a team munka
alkalmazására;
– elsƅsegélynyújtásirutinokmegvalósítására(sebellátás,sérültekrƅlvaló
gondoskodás,újraélesztésitechnikákalkalmazásáraaziskolaiésegyéb
környezetben).
AgyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanárismeri
– az egészség komplex fogalmát, az egészségfejlesztés módszereit, a prevenció
színtereit és szintjeit, az egészség iránt elkötelezett holisztikus gondolkodást,
rendszerszemléletet,családiéletrenevelést;
– gyógytestnevelés elméletét és gyakorlatát, az egészségtáborok, a felvilágosító,
valamint rekreációs csoportfoglalkozások szervezési, lebonyolítási feladatait,
hagyományosésújmódszereit;
– aziskolátkörülvevƅszociálisésegészségügyellátórendszerfelépítését,mƾködését;
– atársadalomegészségimutatóitésatrendeket;
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– akülönbözƅterápiáseljárásokat,melyekagyógytestnevelés,egészségmegƅrzés,a
rehabilitációterületénkialakultak,éshozzáférhetƅkaziskoláscélcsoportszámára.
AgyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅtanárrendelkezik
– elméleti és gyakorlati szakmai ismeretein kívül holisztikus, tanulóközpontú
szemléletmóddal, az ember és környezete harmonikus egyensúlyára figyelmet
fordító felelƅsségteljes magatartással, melynek segítségével képes együttmƾködni
az egészségügyi, valamint szociális szolgáltatások rendszerének fejlesztésében,
megvalósításában,illetveellenƅrzésében.
4.2.2. A gyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅ tanár szakképzettség szempontjából
meghatározószakterületiismeretek:80–90kredit
a) szakmaialapozóismeretek:15–20kredit
– medicinálisalapismeretek(belgyógyászat,ortopédia);
– szakmai alapismeretek (komplex egészség fogalom, egészségtan, iskolai
egészségtan,egészségfejlesztés,aprevencióésarehabilitációegységesésegymást
kiegészítƅszemlélete;akadályozott,sérültéssajátosnevelésiigényƾgyermekekkel
kapcsolatos alapismeretek; a gyógytestnevelés törvényi háttere, rehabilitációban
betöltött szerepe, annak iskolai keretek között történƅ szervezése; az iskolai
egészségfejlesztéssel, gyógytestneveléssel kapcsolatos tudományos kutatás
elméleteésmódszertana);
b) aszakmaitörzsanyagismeretkörei:65–70kredit
– agyermekkorbanleggyakrabbanelƅfordulómozgásszervrendszeriésbelgyógyászati
elváltozások,betegségekfelismerése,sportterápiája;
– agyógytestnevelésklasszikusterápiás,ésáltalánoskondicionálástszolgálóelemei,
– a gyermekek sajátos sportágválasztási szempontjai, a gyógytestnevelƅͲ
egészségfejlesztƅtanártanácsadóifeladataiagyermekeksportágválasztásában;
– a sajátos nevelési igényƾ gyermekek mozgásterápiája a gyógytestnevelés
eszközeivelaszemélyiségfejlesztésszolgálatában;
– az akadályozott emberek önellátásának segítése, edzése mozgás és sportterápiás
eszközökkel;
– az egészségtudományok (továbbá a medicinális, szakszociológiai, szakpszichológiai
alapismeretek) és a sporttudományok iskolai színtérre alkalmazott és a 6–18 éves
tanulókéletkorisajátosságainakmegfelelƅismeretanyaga;
– a gyógytestnevelés, egészségfejlesztés, valamint az egészségtan (mint elméleti
tudományágésgyakorlatidiszciplína)oktatásánaknemzetköziéshazaihelyzete,az
iskolaiésiskolánkívüliegészségfejlesztƅifoglalkozásoksajátosságai,azegészséggel
kapcsolatos döntések, kívánatos viselkedések, a gyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅ
tanárfeladataiatudatosegészségmagatartáskialakításaérdekében;
– az iskolaͲegészségügy, az egészségnevelés, egészségfejlesztƅ, mentálhigiéné
általánoskérdései,afogyatékkalélƅk,azidƅsek,aleszakadók,máskisebbségek,a
hajléktalanoksajátosproblémái,azokkezelésitechnikái;
– az egész életen át való tanulás, a rendszeres szabadidƅs aktivitás mentálhigiénés,
illetve makrotársadalmi hatásai, a munkahelyi egészségvédelem gazdasági és
humán aspektusai, a tudományos kutatás, a terepen végezhetƅ (tudományos)
felmérésekszabályai,azokeredményeinekfelvilágosító,valaminttudományoscélú
bemutatása;
– azaddiktológia,adrogprevenció,amagatartástudomány,abiológia,apedagógia,a
pszichológia, a sporttudomány, a szociológia, a szociális munka egészségre és
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egészségtudományra vonatkozó elmélete, illetve gyakorlata, oktatásiͲkutatási
módszerei,eredményei.

A gyógytestnevelƅͲegészségfejlesztƅ tanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲ
pedagógiai)ismeretei
– A Nemzeti alaptantervben, az érettségi vizsgakövetelményekben, illetve a
köznevelési törvényben az egészséges életmódra nevelés területére vonatkozó
iskolai gyógytestnevelƅi, egészségfejlesztƅi, egészségnevelési, készségfejlesztési,
mentálhigiénésprevenciósfeladatok,követelményekésmódszerek.
– A tanításiͲtanulási folyamat sajátosságai a különbözƅ típusú gyógytestnevelƅi,
valamint egészségfejlesztƅ foglalkozásokon a különbözƅ korosztályok (óvodás
korúak, kisiskolások, általános és középiskolai tanulók, ifjúͲ és felnƅtt korúak)
szerint, a szakképzés alapozó szakmai tárgyaiban alkalmazható eljárások,
módszerek,azelsƅsegélynyújtásésújraélesztésgyakorlataésoktatásimódszerei.
– A pozitív beállítódás, magatartás, a stabil és rugalmasan alkalmazkodó szokásrend
megteremtésénekmódszertana.
– A dohányzással, az alkoholfogyasztással, a droghasználattal, a szexuális
magatartással, a fizikai aktivitással, az obezitás megelƅzésével, a védƅeszközök
használatával, a stresszel és más felmerülƅ egészségügyi kockázati tényezƅvel
kapcsolatosismeretek,aszükségletekfelmérése.
– Komplex iskolai prevenciós programok, projektek kialakítása, implementálása, a
programok eredményességének értékelése, a szükséges szakterületek tanárainak
vagymásszakemberek(védƅnƅ,iskolaorvos,iskolapszichológus),valamintaszülƅk
bevonásávalkapcsolatosismeretek.
– A helyes önismeretre való nevelés módszertana, a függƅségekre NEMͲet mondás
gyakorlatának,ahelyesdöntésekkialakításánakmódszertana.
– A balesetmentes társas együttélés, közlekedés gyakorlatai, a prevenció
módszertana, az egészséges iskolai környezet kialakításához szükséges eljárások
gyakorlata.
– A veszélyes anyagok, eszközök (petárda, tƾzijáték, kisgépek stb.) épséget
veszélyeztetƅhasználatamegelƅzéséhezszükségesmódszerek.
– A gyógytestnevelésͲtanítás korszerƾ, befogadás központú, kognitív, személyes
illetve szociális kompetenciákat fejlesztƅ, interaktív, reflektív módszerͲ és
eljáráskészlete.
– A gyógytestnevelési foglalkozások gyakorlatanyagának adekvát megválasztása,
közlésénektechnikája,agyakorlatvezetéséshibajavításmódszerei.
– A gyógytestnevelési foglalkozás vezetésének különbségei, egyéni és közösségi
tevékenységekmunkaformái.
– A vegyes diagnózisú gyermekek együttes gyógytestnevelési foglalkoztatásának
módszerei,akoedukáltcsoportokéletkori,pedagógiai,pszichológiaisajátosságai.
– Ismeretek, illetve készségek a gyógytestnevelƅi és az egészségfejlesztƅi tananyag
tervezésére (tantervfejlesztés, tantervkészítés, tanmenetkészítés, óravázlat
készítés).
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X.Életvitelésgyakorlatmƾveltségiterület


1.TechnikaͲ,életvitelͲésgyakorlattanár

1.


2.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelestechnikaͲ,életvitelͲésgyakorlattanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacheroftechnology,lifemanagementandpractices
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ10félév


3. A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamain,afelnƅttképzésbena
technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására,pedagógiaikutatási,tervezési,fejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárok
képzése, akik az életvitel és gyakorlat mƾveltségterület céljának, fejlesztési
feladatainak, a közmƾveltségi tartalmak követelményeinek teljesítését, a tanulók
személyiségfejlesztésénekkiteljesítésételƅsegítƅtanárikompetenciákkalrendelkeznek
ésképesekaszakterületi,pedagógiaiͲpszichológiaiismereteiketintegrálni,alkalmasak
a technika, életvitel, illetve gyakorlat tanításiͲtanulási folyamatának tervezésére,
szervezésére,irányítására,tanulóktechnikaimƾveltségének,életvitelikészségeinekés
képességeinekkialakítására,fejlesztésére,továbbáatanulmányaikdoktoriképzésben
történƅfolytatására.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,ismeret;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AtechnikaͲ,életvitelͲésgyakorlattanárszakterületitudása,készségei,képességei
Atanulóiszemélyiségfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterén
Tudja érzékeltetni, tudatosítani tanítványaival az emberi létet meghatározó
természeti, társadalmi, technikai környezetet és értékeltetni ezeknek az életvitelt
meghatározóegyüttesét.
Képesatanulókkézügyességének,akézintelligenciájánakfejlesztésére.Aszellemi
és a manuális munkára és annak eredményeinek megbecsülésére szoktatja
tanítványait.
Felkészült a tanulói kompetenciák, készségek, képességek kialakítására,
fejlesztésére (kommunikációs készségek, problémamegoldó gondolkodás,
rendszerezƅ képesség, tudás alkalmazása a környezet megismerésére, információs
technológiák,amesterségeskörnyezetbenvalóeligazodásképessége,azegészséges
életvitel szabályainak értése és alkalmazása, környezet átalakítására irányuló
kezdeményezƅkészség, vállalkozói kompetencia, a közlekedés szabályainak
ismerete, alkalmazása, az alkotás élményének kialakítása, modellezés tudatos
alkalmazása). A sajátos kompetenciák között továbbá az alkotó, konstruáló
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készségek kialakítására, a tervezés és a kivitelezés szakszerƾségére; elfogadható
egyéni, valamint közösségi magatartásra, térszemlélet fejlesztésére, gazdálkodási
szemlélet kialakítására, társadalmi értékrendnek megfelelƅ életvezetésre, kritikus
szemléletalakítására
Képes az átlagtól eltérƅ – tehetséges vagy sajátos nevelési igényƾ – tanulók
felismerésére, differenciált bánásmód kialakítására, az egyéni adottságok
felismerésére,atantárgyjellegénekmegfelelƅfejlesztésére.
Tanulóicsoportok,közösségekalakításánaksegítése,fejlesztéseterén
Életviteli, technikai problémahelyzetek megoldásának korszerƾ módszereit,
eljárásait választva tanulói, közösségi együttmƾködésre szoktat (projektmódszer,
kooperativitás). KözlekedésiͲ, háztartásökonómiai, modellezƅ, tárgyͲ és
makettkészítƅ szakkörök szervezésére, vezetésére képes. Technika, életvitel és
gyakorlat szaktanterem igényes gondozója. Felkészít szaktárgyi tanulmányi
versenyekre,képesazoktervezésére,szervezésére,kivitelezésére.
Szaktudományi,szakmódszertaniésszaktárgyitudásterén
Atanulókéletkorisajátosságainakéstudásszintjénekmegfelelƅenképesatechnika
történetiségének és rohamos fejlƅdésének tendenciáit bemutatni, a jelenkor
technikai szintjét értékeltetni. A technika alapelveinek (célorientáltság,
tervszerƾség, gazdaságosság, rendszerelmélet és modell elv) a technika
alapkategóriáinak(anyag,energia,információ,rendszer,modell)értƅ,amindennapi
életvitelsorántudatosgyakorlatialkalmazója.
Az életvitelt befolyásoló korszerƾ, technikai eszközök, rendszerek megismerésére
képes.
Tájékozott a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának európai,
nemzetközi helyzetérƅl, tantárgy tanításának történetiségérƅl, a szaktudományok
innovációiról.
Ismeri a szaktárgy társadalomban betöltött jelentƅségét, a tanításának célját a
tanulók személyiségͲ és gondolkodásfejlƅdésében, az életvitelük fejlesztésében
játszott szerepét. Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy sajátosságait,
megismerési módszereit, fontosabb tanításiͲtanulási stratégiáit, a didaktikai
kutatásait,azaktuálistanterveket,atantárgyoktatásánakhagyományoséskorszerƾ
módszereit, eljárásait, az alkalmazható eszköztárat, berendezéseket,
munkavédelem szabályait, az oktatást támogató nyomtatott és elektronikus
információhordozókat.
Képesatanulóiigényeknekmegfelelƅmunkadarabot,példaanyagotválasztani,az
ember alkotási folyamatát módszertanilag modellezni, a megtanítás stratégiáját
alkalmazni,atantárgyszintetizálójellegéterƅsíteniazalkalmazotttudásterén.
Apedagógiaifolyamattervezéseterén
Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgy tanításához kapcsolódó
jogszabályi hátteret, tanterveket, a tananyagͲkiválasztás és Ͳrendszerezés
szempontjait. Szakterületén felkészült és képes tanítási programok, önálló éves
tanmenet, tematikus tervek, tanításͲtanulási egységek, tanítási órák tervezésére,
óravázlat készítésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, modellek,
munkadarabok,taneszközök,információforrások,tudáshordozókmegválasztására.
Képes a különbözƅ nyomtatott és digitális tananyagokat kezelni, a tanítási
fejlesztésicéloknakmegfelelƅtartalmakatkiválasztani,rendszerezni,szerkeszteni,
alkalmazni.ÖnreflexióvaltudjaszabályozniatanításͲtanulásfolyamatát.
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Atanulásifolyamattámogatásaszervezéseésirányításaterén
Ismeri a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgy megértéséhez és kreatív
alkalmazásáhozszükségesgondolkodásmódkialakulásában,kialakításábanszerepet
játszópszichológiaitényezƅket,atapasztalásjelentƅségét.Tisztábanvanaszóbeli,
írásbeli, mƾszaki kommunikációs, manuális kifejezƅkészség alapvetƅ tanulásͲ
módszertani jellegzetességeivel, hibáival. Képes a motivációt, tanulói aktivitást
biztosító,atanulókgondolkodási,technikaiproblémaͲmegoldásiésegyüttmƾködési
képességeinekfejlesztésétsegítƅmódszerekmegválasztására,alkalmazására.Képes
a technika, életvitel és gyakorlat ismeretanyagának megfelelƅ csoportosításával,
rendszerezésével, közvetítésével az érdeklƅdés, a figyelem folyamatos
fenntartására. Képes a technika, az életvitel és a gyakorlat speciális
összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési, gyakorlati tevékenységek
nehézségeinekkezelésére.
Felkészült a szaktárgy tanulásában kiemelkedƅ eredményeket elérƅ tanulók
motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai
ismereteknekaszaktárgytanulása,életvitelésgyakorlatsoránvalófelhasználására.
Apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterén
Képes különbözƅ értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók tantárgyi
teljesítményeinek,fejlƅdéséneknyomonkövetésére,elemzésére.
Képes a tanuló képességei, teljesítménye, érdeklƅdése, önmagához viszonyított
fejlƅdésealapjánpályaképalakítására,pályaorientációra.
Aszakmaiegyüttmƾködésésakommunikációterén
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy, mint a társadalomtudományok,
természettudományokaktívcselekedetekbeágyazottalkalmazója,szükségesséteszi
atantárgyköziegyüttmƾködést.Képessékellválniarokontárgyakbanismegjelenƅ,
egymásraépülƅismeretanyagokütemezésénekegyeztetésére.Készegyüttmƾködni
a szaktárgya területén mƾködƅ helyi (fƅvárosi/városi/területi), megyei és országos
szakmai fórumokkal, alkotó munkaközösségekkel, szakdidaktikai mƾhelyekkel,
szakmaiegyesülettel.
Képes kapcsolatot teremteni a közmƾvelƅdési intézményekkel, terméktermelƅ
vállalatokkal,üzemekkel.
Elkötelezettségésfelelƅsségvállalásaszakmaifejlƅdésre
Elkötelezett az igényes tanári munkára, a folyamatos önmƾvelésre. Részt vesz a
technika, életvitel és gyakorlat tantárgy fejlesztési, innovációs tevékenységében.
Fontosnak tartja a technika, életvitel és gyakorlat szaktárgyán belüli szakmai
együttmƾködést.Tisztábanvanaszaktárgyetikaikérdéseivel.Tájékozottatechnika,
életvitel és gyakorlat tantárgyhoz, a szaktanári hivatásához kötƅdƅ információs
forrásokról,szervezetekrƅl.
4.2.2.AtechnikaͲ,életvitelͲésgyakorlattanárszakonaszakterületiismeretek:
a) szakmaialapozóismeretek:20–25kredit

aa)atechnika,életvitelésgyakorlattermészettudományialapjai
A technika és életvitel matematikai alapjai: matematikai logika és halmazelméleti
alapok.Valósszámok,komplexszámok.Vektoralgebra.Számsorozatok.Függvények
jellemzƅi, határértéke. ValósͲvalós függvények. A differenciálszámítás alapjai,
alkalmazása. Határozatlan és határozott integrál. Matematikai logika és halmazͲ
elméleti alapok. Valós számok, komplex számok. Vektoralgebra. Számsorozatok.
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Függvények jellemzƅi, határértéke. ValósͲvalós függvények. Mátrixszámítás.
Determinánsfogalmaésalkalmazásalineárisegyenletrendszerekmegoldására.
Atechnikaéséletvitelfizikaialapjai:Afizikatárgya.Kinematikaiésdinamikaialapok.
Munka, energia. Energiafajták. Merev test. Forgatónyomaték. Szilárd testek
rugalmas alakváltozásai. Folyadékok és gázok mechanikája. Hang. Hullámok.
Közegellenállás. Termodinamikai alapok. Elektrosztatikai alapok. Áram. Mágnesség
alapjai. MaxwellͲegyenletek. Fény és más elektromágneses hullámok.
Spektroszkópia. Feladatok megoldása és kísérletek megismerése a hƅtan, az
elektromosságtanterületérƅl.Azatomtechnikaalapjai.
A technika és életvitel kémiai alapjai: Az anyag, anyagok felosztása, csoportosítása,
jellemzƅi. Szervetlen kémia alapjai. Periódusos rendszer felépítése. Elemek
csoportjainak jellemzése. Fémek. Kristályszerkezet, molekulaszerkezet,
halmazállapotok. Vegyületek általános jellemzƅi. Szerves kémia alapjai.
Szénhidrogének.Szénhidrátok.Szervessavak.Fehérjék.
A technika és életvitel biológiai alapjai: Az élƅlények kapcsolatrendszere, azok
egymásra épülése. Természetes ökológiai rendszerek, ökoszisztémák. A fajok
diverzitása. A természetvédelem rendszere. Globális környezeti gondolkodás,
fenntartható fejlƅdés. Az élelmiszerͲtechnológia biológiai, mikrobiológiai
vonatkozásai. Génmanipulációs eljárások a mezƅgazdaságban. Adalékanyagok,
színezékek. Növényi gyógyszerͲalapanyagok. Ökológiai alapismeretek,
humánökológiaifogalmak
Számítógéptechnika: Számítástechnika történeti elƅzményei. Számítógép generációk.
Nyelvek és operációs rendszerek fejlƅdése. Számítógépek funkcionális felépítése.
Központi egység, beviteli egység, kiviteli egység, háttértárolók típusai, felépítései,
mƾködésük fizikai alapelvei. Hálózatok kialakulása, fejlƅdése. Internet. Fontosabb
hálózati alkalmazások. Jelenkori számítástechnika rövid bemutatása. PC felépítése.
Nyomtatók mƾködése. Operációs rendszerek alapjai. Vírusok. Fájlok és könyvtárak
(mappák)kezelése.
Technika,életvitelésgyakorlatalapismeretei
Életviteli ismeretek: A társasͲtársadalmi és a mesterséges (technikai) környezet
tapasztalati megismertetésére, a mindennapi életvezetéshez szükséges tudás
nyújtásának kialakítására irányuló ismeretek. Család, háztartás, tárgykultúra.
Kisebbség és hátrányos helyzet fogalma, kisebbségi csoportok Magyarországon és
életmód jellemzƅik. Kisebbségek és hátrányos helyzetƾek egészségͲesélyei. A
család, mint legfontosabb kiscsoport. A család változása. A családi szocializáció,
nemi szerepszocializáció. A családi élet szakaszai. Veszélyforrások a családban. Az
életmódésazéletstílusdefiníciói.Azegészségeséletmódotmeghatározótényezƅk.
Ember és technika: Az életvitelt meghatározó technikai környezet értelmezése.
Technika, mint a „harmadik környezet”. Általános mƾveltség, technikai mƾveltség.
Azembertkörülvevƅkörnyezetek(természet,társadalom,technika)kölcsönhatásai.
A technika ismeretrendszere, alapelvei, módszere, alapkategóriái. A technika öt
alapkategóriájának történeti vizsgálata. A technika kultúrtörténeti jelentƅsége. Az
ƅskor,azókoribirodalmakagörögésrómaikortechnikája,aközépkortechnikája.
Az újkor technikai fejlƅdése a társadalmi változások tükrében, a legújabb korunk
technológiáinak története és a fejlƅdés tendenciái. A tudomány és a technika
kapcsolataatörténelemfolyamán.Magyartechnikatörténet.
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Mƾszaki ábrázolás és kommunikáció: A technikai térben való eligazodás „nyelvének”
elsajátítása. TérszemléletͲfejlesztés. Ábrázoló geometriai alapok. A mƾszaki
kommunikáció alapjai. Szabványbetƾk, szabványírás. TérͲsík probléma.
Axonometrikusábrázolás.Vektorgrafikustervezƅprogramalapjai.Autocadalapok.
Egyszerƾ gépelemek megismerése és ábrázolása vetületben és jelképes
ábrázolással. Metszeti ábrázolás. Alkatrész és összeállítási rajok. Építészeti és
épületgépészetirajzdokumentációk.Szabványok.
Környezetkultúra, környezetgazdálkodás, környezettechnika: A környezet fogalmi
rendszere.Afenntarthatófejlƅdésértelmezése.Globáliskörnyezetigondolkodás.A
környezeti károk kialakulásának társadalmiͲgazdasági okai. A mƾszakiͲtudományos
fejlƅdés társadalmi és környezeti vonatkozásai. Életminƅség, környezetminƅség.
Területfejlesztés. Hulladékgazdálkodás. Levegƅtisztaság védelem. Vízminƅség
védelem.Talajvédelmialapok.Zajésrezgés.Korszerƾkörnyezettechnikaieljárások.
ab)aszakmaitörzsanyagismeretkörei:45–55kredit
Anyagtudományéstechnológia:azanyagkeletkezésérevonatkozóelméletek,rendezƅ
elvek. Az általunk használt anyagok csoportosítása. A technológiák általános
jellemzƅi, csoportosítása, az anyagmegmunkálások fƅbb területei. A technikaiͲ
mƾszaki tervek megvalósításához szükséges alapvetƅ ismeretek és készségek
elsajátítása. Az alkalmazott anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságainak
ismerete. Az anyagok elƅállításának fƅbb technológiái, e technológiák természeti,
gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszere. Alapvetƅ anyagmegmunkáló
mƾveletek, mƾveletelemek, szerszámͲ és gépismeretek elsajátítása (papír,
képlékeny anyagok, fa, fém, textil, mƾanyagok, kompozit anyagok, intelligens
anyagok,komplexalkalmazás).
Munkavédelem, tƾzvédelem, katasztrófavédelem: különbözƅ munkafolyamatok és
munkahelyek munkabiztonsági alapelvei és követelményei. A biztonságos
munkavégzés szervezési és vezetéselméleti alapjai. Foglalkozási ártalmak típusai,
leírásuk megelƅzési és védekezési módszerek. TƾzͲ és robbanásvédelem.
Elektromos berendezések és munkahelyek érintésvédelmi alapjai. Környezeti
ártalmakésazokhatásai.Foglalkozásimegbetegedésekésmegelƅzésükmódszerei.
Munkabalesetek,elsƅsegélynyújtásésújraélesztés.Katasztrófatípusok,Ͳvédelem.
Konstrukcióelmélet:atechnikaiͲmƾszakiproblémákmegoldásáhozszükségestervezésiͲ
konstrukciós ismeretek elsajátítása. Tervezés, konstruálás. Konstruálás történet. A
szükséglet.Akonstruálásalapelvei.Biztonságéskockázatelve.Produktumtervezés
folyamata.Aprodukciótervezése.Projektmunkaszervezése.Rugalmasrendszerek.
Aszámítógépesfolyamatirányítás:CNCͲCADͲCAMͲFMSͲCÍM,robotika.
Energia, energetikai rendszerek: az energia, mint a technika egyik alapkategóriája.
Termodinamika és energodinamika fogalmi rendszere, fƅtételei. Elméleti és
gyakorlati körfolyamatok. A matematikai modell. Globális és lokális mérleg.
Jellegzetes energetikai folyamatok. Energiaigények, energiafogyasztók. Energetikai
hatásfok. Energiaprognózis. Megújuló és nem megújuló energiák és alkalmazásuk.
Energialánc. Közlekedési rendszerek energetikája. Fƾtés, hƾtés energetikai
értékelése.Erƅmƾvek.Energiapolitika.
Információtechnika, információs rendszerek: az információáramlás és feldolgozás
modelljei. Természetes és technikai információs rendszer elemei. A technikai
információs rendszer integrált elemei. Tápegységek. Egyenirányítók. Szƾrƅ
áramkörök. Erƅsítƅk. Rezgéskeltƅk. Modulációs elvek. Digitális alapáramkörök.
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RádióͲ és televízióadás és Ͳvétel elve. Színes televíziós rendszerek. Vezérlés és
szabályozástechnika elemei az irányítástechnikában. Mƾszerek és jellemzƅ
paramétereiknek ismertetése, alapmérések. Egyszerƾ áramkörök építése. Diódák
karakterisztikájának felvétele, paramétereinek meghatározása. Tranzisztor
karakterisztikájának felvétele, paramétereinek meghatározása. Differenciáló és
integráló négypólusok. Logikai áramkörök összeállítása félvezetƅ elemekbƅl.
Moderntechnikairendszerekinformatikaiösszetevƅi,példákkal.
Géprendszertan: a gép, mint a mai életvitelünk meghatározójának tudatosítása. A
mƾszakimechanikaalapjai.Statika.Tartók.Terhelésésigénybevétel.Szilárdságtan.
Méretezési eljárások. Gép, mint rendszer. Gépelemek és méretezésük (tengelyek,
tárcsák,ágyazások.Erƅ,alakésanyagzáróhajtások.Tengelykapcsolók.Méretezésés
modellezés alapjai. Géprendszerek csoportosítása. Erƅgépek. Munkagépek.
Áramlástechnikai elven, termodinamikai elven mƾködƅ gépek. Hajtómƾvek.
Mƾködésielvekésszerkezetek.Gépszerkezetekszerelése.Hajtómƾvek,belsƅégésƾ
motorok.Fékrendszerek,kormánymƾvek,lehajtásokkarbantartószerelése.
Agrotechnika:amezƅgazdaságitermeléstmeghatározóbiotikusésabiotikustényezƅk
ismerete. A talaj altípusok, kialakulásuk és eltérƅ mƾvelési módok. A talajok
tápanyagellátásának és öntözésének tervezése. A növényvédelem rendszere, az
Európai Unió egységes elƅírásai. A mezƅgazdasági termelés szerkezete –
növénytermesztés, állattenyésztés, erdƅgazdálkodás, halászat, vadászat. A
mezƅgazdaság genetikai alapja, a fajok és fajták diverzitása. Állattartás. A magyar
mezƅgazdaság szervezeti felépítése, termesztési programok feltételrendszere.
AgrárͲ, környezetͲ, ökológiai gazdálkodás. Biotechnológia alkalmazása a
mezƅgazdaságban. A mezƅgazdasági termékek élelmiszerͲipari feldolgozása. A
mezƅgazdaságitermelésminƅségbiztosítása.AmezƅgazdaságitermékekélelmiszerͲ
ipari feldolgozása. A mezƅgazdasági termelés minƅségbiztosítása. A fenntartható
mezƅgazdaságitermesztés.
Táplálkozástan: táplálkozás élettana és biokémiája. A tápanyagok hasznosulása.
Tápanyagszükséglet és energiaforgalom. Tápanyagok csoportosítása. Az
élelmiszeráruktulajdonságaiésösszetétele.ÉlelmiszerͲtartósításcélja,jelentƅsége,
elvi alapjai. Tartósított termékek. Növényi eredetƾ élelmiszerek: gabonafélék,
malomipari termékek, tésztaipari termékek, sütƅipari termékek, édesítƅszerek,
édesipari termékek, gyümölcsͲ és zöldségáruk. Állati eredetƾ élelmiszerek
áruismerete: a húsok és húskészítmények, étkezési zsiradékok, tej és tejtermékek,
tojás.Élvezetiszerekáruismerete.Egészségestáplálkozáselvei.Diéta.
Rendszer és modell: a technikai környezetben való eligazodás rendszertani alapjainak
bemutatása. A rendszer fogalomköre. Rendszerdefiníciók. Rendszerelmélet.
Rendszerszemlélet. Rendszer és környezet. Rendszer funkciója. A rendszer
hierarchiája. A rendszer szerkezete. A rendszer folyamatai. Rendszerelemzés.
Rendszerszintézis. Rendszertechnika. Rendszertípusok. Rendszerosztályok.
Információs rendszerek. Irányítási rendszerek. Modellek. Modellezés célja, típusai.
Hasonlóság elmélet. Geometriai hasonlóság. A jelenségek hasonlósága. A
hasonlóság szükséges és elégséges feltételei. Hasonlósági invariánsok és
hasonlósági kritériumok. Matematikai modell és mérlegegyenlet kapcsolata.
Problémaésfeladat.Kísérletekésmegoldásimódok.
Technika laboratóriumi gyakorlatok: az életvitelünket meghatározó környezeti és
technikai rendszerek megismerése, az ismeretek alkotó gyakorlati alkalmazása
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(anyagalakításitechnológiák,információͲfeldolgozásilabor,otthonͲcsaládͲháztartás,
irányítástechnikalabor,méréstechnikalabor,agrotechnikaͲkertészet,környezetünk
gépeineküzemtana).
Differenciáltszakmaiismeretek:maximum18kredit
Egészségtan,egészségvédelem:azegészségkorszerƾmegközelítése.Azegészséget
meghatározó egyéni és társadalmi tényezƅk. Az egészségfejlesztés lehetséges
szinterei: munkahely, iskola, település. Az egészségfejlesztés tevékenységi körei,
módszerei. Az egészségfejlesztés szerepe az életmódban. Az egészségpszichológia
meghatározása,kialakulásátsegítƅésakadályozótényezƅk.Azegészségpercepciója
a mindennapi életben. Az egészség és a személyiség kapcsolata. A stressz ingerͲ,
válaszͲ és tranzakcionalista típusú megközelítése. A stresszel való megküzdés
(coping). Az evészavarok és az addiktív fogyasztás – különösen a dohányzás –
megelƅzésénekegészségpszichológiaivonatkozásai.
Háztartásgazdaságtan: a háztartás feladatai, munkaszervezés, munkaelemzés és
munkamegosztás. A háztartások vagyona, vagyonvédelme, biztosítása. A pénz
szerepeaháztartásban.Aháztartásokpénzgazdálkodása,költségvetése,háztartási
napló. A jövedelmek összetétele, eredete, nyilvántartása. A kiadások fajtái,
szerkezete és tervezése. Készletgazdálkodás. A beruházások fajtái, tervezése és
megvalósítása.Hitelekéskölcsönök.Termelƅimagatartáséskínálat,vállalkozásokͲ
hatékonyságͲmunkamegosztás,termelés,költségek,profitmaximalizáláséskínálat.
Otthonéstechnika:azotthonéskörnyezetegépeinek,eszközeinek,berendezéseinek
csoportosítása,felosztása,jellemzése.Aháztartásgépei,eszközei.AzépületekvízͲ,
fƾtésésenergiaellátórendszerei,szennyvízelhelyezés,ahulladékgyƾjtése,tárolása.
Környezetvédelem.Aháztartásbanalkalmazotteszközök,gépek,berendezésekelvi
felépítése,mƾködése,biztonságoshasználataésszakszerƾkezelése,karbantartása,
az elemi hibák elhárítása, esetleges javítása. Az otthon gépesítésének ökonómiai
kérdései, és ezek elemzése. A korszerƾ gépesítés követelményei, feltételei és
lehetƅségei. A konyha eszközei, berendezései, gépei. A takarítás gépei, eszközei,
berendezései. A modern háztartás villamosͲ, gázͲ, vízberendezései, eszközei. A
korszerƾ technológiák ismerete. Lakás/ház tervezési és kivitelezési folyamata.
Lakberendezés funkciója, anyagai és eszközei. Színdinamika. Formatervezés.
Bútorismeret.Világítástechnika.Háztartásivegyiáruk.
Intelligens épülettechnikai rendszerek: épülettechnikai rendszerek történeti
áttekintése. AnyagͲ és energiatudatos építészet értelmezése. Korszerƾ
építƅanyagok tulajdonságai. Hƅkamera alkalmazása a hƅveszteségek feltárására.
Ökocentrikus építészet fogalmi rendszere: szoláris, bioszoláris, klimatudatos, zöld
építészet.Passzívfƾtésjellegzetességek(üvegezés,transzparensszigetelés,vízfalak,
falkollektorok). Hibrid és aktív rendszerek (napterek, fázisváltós falak,
légkollektorok, hƅszivattyúk, kollektorok, fotovoltaikus rendszerek. „0” fƾtésƾ
rendszerek, passzív házak. Építmények belsƅ terében elhelyezett automata
rendszerek lokális és centrális irányítása. Intelligens világítás, redƅnymozgatás
modellezése.
Fogyasztóvédelem: Fogyasztói magatartás és kereslet, a fogyasztó preferenciaͲ
rendszere, jövedelmekͲárakͲoptimalizálás, a piaci kereslet és a kereslet
rugalmassága,afogyasztásielméletkiterjesztése,alkalmazása.Piaciszerkezetek,a
monopólium,piacszabályozás.Termelésitényezƅkpiaca,azerƅforrásokkeresleteés
kínálata, munkakínálat és munkapiac, tƅke, kamat, befektetés, aktívaͲpiacok,
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tényezƅárak, jövedelemmegoszlás. Az általános egyensúly,illetve a jóléti
közgazdaságtan,általánoskomperatívegyensúly,társadalmiésgazdaságijólét,piaci
elégtelenségek.Fogyasztókjogai.
Digitálistechnika:digitálistechnikaalapjai.Matematikailogikaalapjai.Alapvetƅlogikai
áramkörök; megvalósításuk hagyományos áramköri elemekkel, illetve integrált
áramkörökben. Egyszerƾ digitális kapcsolások. AnalógͲdigitális átalakítók jellemzƅi,
alkalmazásuk. Memóriák elvi mƾködése, fƅbb jellemzƅik, csoportosításuk,
szervezése. A PC alapvetƅ belsƅ áramkörei; alapszintƾ programozásuk. A PC, mint
digitálisvezérlƅrendszerfelhasználásilehetƅségei.Robotokprogramozása.
Számítógéppel támogatott tervezés: egyszerƾ, ingyenes tervezƅprogramok: tudásuk,
képességeik. Professzionális tervezƅprogramok: tudásuk, képességeik. Rajzolás
AutoCAD programmal. Bonyolultabb konstrukciók tervezése. Tervezés közvetlenül
3DͲben. Folyamatok vezérlése. Térinformatikai alapok. Térbeli döntéstámogató
rendszerek.
Ergonómia és korszerƾ munkaszervezés: a környezettudatos magatartás igényének,
formáinak kialakítása a háztartási tevékenységek során. Termékergonómia. Az
ergonómia alkalmazási területei. Foglalkozási ergonómia. Fogyasztói ergonómia.
Kognitív feldolgozás. Antropometria. A szerszámok kialakítása. KezelƅͲ és
állítóelemek.Jelzƅelemek.Afizikaimunkakörnyezet.Megvilágítás.Zaj.Mikroklíma.
Színek. Ergonómiai kísérlet. A fogyasztói termékek ergonómiai minƅsítése. Emberi
tényezƅkésintelligenstermékek.Ahasználatiutasításokergonómiaivonatkozásai.
Háztartáséskörnyezetgazdaságtan.Háztartásésergonómia.
Lakás és lakókörnyezet: a család életterét biztosító lakás célszerƾ, gazdaságos,
esztétikus, az eltérƅ igényeket is figyelembevevƅ tervezése, berendezése. Az
építkezés rövid története. Lakástervezés, a funkciók, a családellátó, és háztartási
feladatok,
gazdaságossági,
valamint
az
ergonómiai
szempontok
figyelembevételével.Ahelyiségekésazégtájakkapcsolata.AzépületekvízͲ,fƾtésͲ
és energiaellátó rendszerei, szennyvízelhelyezés, valamint a hulladék gyƾjtése és
tárolása.Környezetvédelem.Lakberendezésfunkciója,anyagaiéseszközei.Alapvetƅ
lakásápolási munkák. Házilag elvégezhetƅ karbantartások: festés, mázolás,
tapétázás,csempézés,padlóburkolás.Balesetmentesmunkavégzés.
Közlekedéstechnika: közlekedésͲrendszertani alapok. Közlekedés és környezet.
Korszerƾ anyagok és technikák. Jármƾszerkezetek. Jármƾmotorok. Jármƾ üzemtan
és vizsgálat. Közlekedés kultúrtörténete. Közlekedési ismeretek és magatartás.
Közlekedésinevelésmódszertana.
Életpálya tervezés, pályaorientáció: a tanulók ismerjék meg képességeiket és a
különbözƅpályákat,majdennekmegfelelƅendöntsenekéletútjukravonatkozóan.A
tananyag az adott élettér és család életformáiból, foglalkozásaiból indul ki és arra
építve tágítja a látókört a számba vehetƅ szakmák, foglalkozások felé. Emellett
mindig felvillant ettƅl eltérƅ életformát, szakmai területet is. A tananyag minden
évfolyamon hangsúlyt helyez a pályakorrekció lehetƅségére is. A jellemzƅ tanítási
módszer a saját élményre épített ismeretszerzés a munka világában, munkaerƅͲ
piaci tájékozottság, naprakész ismeretek a továbbtanulási lehetƅségeket és
feltételeketilletƅen.
Szakmai gyakorlat: ipari vertikumok és jelentƅs üzemek megismerése nyersanyag
lelƅhelyektƅl a feldolgozó üzemekig. Közismereti anyagtechnológiák a
mezƅgazdaság, az élelmiszeripar és a szerkezeti anyagokat gyártó iparok körébƅl.
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Korszerƾ gyártórendszerek (autóipar, élelmiszeripar, mƾszeripar, ruhaipar).
Menedzsment.Termékelemzés.Piackutatás.Marketing.

5.

AtechnikaͲ,életvitelésgyakorlatͲtanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Technika,életvitelésgyakorlattanítása:azéletvitelésgyakorlatmƾveltségterület,
mint szintetizáló, interdiszciplináris tudomány. A technika, életvitel és gyakorlat
tantárgy köznevelési kompetenciái, alapelvei, a tanításának elméleti ismeretei és
gyakorlati tennivalói. Nemzetközi tendenciák és magyarországi gyakorlat az
életviteli, technikai mƾveltség kialakításában. A feladatͲ és problémamegoldás
szerepe, jelentƅsége az alkotó gondolkodásmód fejlesztésében, a mindennapok
élethelyzeteinekmegoldásában.
– Tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervek, óravázlatok készítése,
tankönyvek, taneszközök, anyagok, szerszámok választása, óraelemzések, reflexió.
Mikrotanítás. Kereszttantervek, tantárgyközi kapcsolatok jelentƅsége a technika,
életvitel és gyakorlat oktatásában. Munkadarab és/vagy modellválasztás
szempontjai.Balesetmegelƅzésmódjaiéseszközei.Tananyagfejlesztés.
– A mƾveltségterület, a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy nyújtotta
képességfejlesztés jelentƅsége a személyiségfejlesztés érdekében. A különleges
bánásmódot igénylƅ tanulók differenciált fejlesztésének lehetƅségei a technika és
életvitelórákonéstanóránkívül.
– Módszertár kialakítása a tanításͲtanulás folyamatára az általános módszereken túl
különös tekintettel az életkori sajátosságoknak megfelelƅ játékos módszerekre,
felfedezéses és kutatási stratégiákra, a problémamegoldó eljárásokra. Az alkotás
folyamata.Differenciáltmunkaformák,projektmunka,kooperatívmunka,személyre
szabottoktatás.Ellenƅrzés,mérés,értékeléseljárásai.
– A szemléltetés lehetƅségei a technika, életvitel és gyakorlat tanításában. A
modellezés szerepe, jelentƅsége, feladatai a tanórán és a tanórán kívüli
foglalkozásokon. Információforrások a technika, életvitel és gyakorlat tanításában.
Multimédiáseljárásokalkalmazásaéslehetƅségei.
– Életvitel és gyakorlat mƾveltségterület, a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy
pályaorientációs lehetƅségei, feladatai, a tanulók egyéni adottságainak megfelelƅ
pályakép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

4. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

A)
ASZAKMAITANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI


1.


2.


3.

Tanáriszakképzettségszerezhetƅ:
– az1.§a)pontjaszerintosztatlanképzésben,tanárszakon
– az1.§b)pontjaszerintiosztottképzésben,tanárimesterszakonvagy
– az1.§d)pontjaszerintitanárimesterszakon
Az 1. § b) pontja szerinti osztott képzésben, a tanári mesterszakra való belépés
elƅzményekéntelfogadottszakok:aszakterületiképzésképzésiterületénekmegfelelƅ
szakirányú alapképzési szakok, valamint az 1993. évi felsƅoktatási törvény szerinti
fƅiskolaiszintƾszakok.
AKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjaszerintiszakterületiképzésképzésiideje
ésazösszegyƾjtendƅkreditekszáma.


3.1. Az1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjábanfoglaltakratekintettelosztatlanképzésbena
képzési idƅ 10 félév, az összegyƾjtendƅ szakterületi kreditek száma: 180–200 kredit,
amelybƅl
– a tanári szakképzettségnek megfelelƅ alapképzési szak képzési és kimeneti
követelményeiszerintiszakmaiismeretekkreditértékelegalább160kredit;
– a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításához kapcsolódó szakmacsoportos szakterületi ismeretek kreditértéke
legalább10kredit.
3.2. Az1.melléklet4.1.2.és4.2.2.pontjábanfoglaltakratekintettelosztottképzésben–a
gyógypedagógiaͲtanárszakkivételével–
– aképzésiidƅ5félévazösszegyƾjtendƅkreditekszáma150kredit.Haaz1.melléklet
4.3.5.pontbanfoglaltakratekintettel,azelƅzetesenmegszerzettmunkatapasztalat
elismerésealapjánazösszefüggƅegyéniiskolaigyakorlatidƅtartama1félév,akkora
képzésiidƅ4félév,azösszegyƾjtendƅkreditekszáma120kredit;
– a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a szakterületi ismeret
részétképezik,legfeljebb50kreditértékben;
– a tanári szakképzettségnek megfelelƅ alapképzésben megszerzett szakterületi
tudástbƅvítƅismeretekés
– a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek.

3.3.AgyógypedagógiaͲtanárszakona3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.2.és4.2.2.
pontjára figyelemmel a képzési idƅ osztott képzésben: 3 félév, az összegyƾjtendƅ
kreditekszáma90kredit.Azösszefüggƅegyéniiskolaigyakorlatidƅtartama1félév,
agyakorlatkreditértéke:20kredit.
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Az1.melléklet4.3.2.ponttekintetében
– a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgyͲpedagógiai) ismeretek
minimáliskreditértékelegalább12kredit.
Az 1. melléklet 4.4. pontjában foglaltakra tekintettel a szabadon választható
tantárgyakhozrendelhetƅkreditekminimálisértéke
– osztatlanképzésben:12kredit
– osztottképzésben:5kredit.
Az 1. melléklet 4.1.5. és a 4.2.4. pontjában foglaltakra tekintettel, az 1993. évi
felsƅoktatási törvény szerinti fƅiskolai szintƾ szakmai tanári szakképzettséget
követƅen,atanárimesterfokozatotadóképzésbenaképzésiidƅ2félév,60kredit.
Az 1. melléklet 4.5. pontjában foglaltakra figyelemmel, osztatlan képzésben, a
szakdolgozatkreditértéke15kredit.

Az 1. melléklet 4.1.5. és a 4.2.4. pontjában foglaltakra tekintettel, az adott szakmai
tanárszaknak, illetve a tanári szakiránynak megfeleltethetƅ szakoktató alapképzési
szakot követƅen, az újabb oklevelet adó tanárképzésben a képzési idƅ legfeljebb 4
félév, 120 kredit, amely képzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés ba) pontja
szerinti pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek beszámítandók. A
Korm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjaszerintiszakterületiismeretektekintetében
az alapképzés szakirányától függƅ szakterületi ismeretek elismerésére a
kreditelismerésáltalánosszabályaiazirányadók.



B)
ASZAKMAITANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI


1.Mƾszakiszakmaiterület



1.

ϭ.

Mérnöktanárszakképzettségek

Az 1. melléklet 2. pontjában  foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelesmérnöktanárgépészetͲmechatronikaiszakirány
oklevelesmérnöktanárelektrotechnikaͲelektronikaiszakirány
oklevelesmérnöktanárinformatikaiszakirány
oklevelesmérnöktanárbioͲvegyipariszakirány
oklevelesmérnöktanárépítƅͲépítészetiszakirány
oklevelesmérnöktanárkönnyƾipariszakirány
oklevelesmérnöktanárfaipariszakirány
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oklevelesmérnöktanárnyomdaipariszakirány
oklevelesmérnöktanárközlekedésiszakirány
oklevelesmérnöktanárkörnyezetvédelemͲvízgazdálkodásiszakirány
oklevelesmérnöktanárpolgáriésbiztonságvédelmiszakirány
oklevelesmérnöktanármƾszakiͲgazdaságiszakirány
– angolnyelvƾmegjelölése:
TeacherofEngineering(MechanicalandMechatronicalEngineering)
TeacherofEngineering(ElectricalEngineering)
TeacherofEngineering(InformationTechnology)
TeacherofEngineering(BioengineeringandChemicalEngineering)
TeacherofEngineering(CivilandArchitecturalEngineering)
TeacherofEngineering(LightIndustryEngineering)
TeacherofEngineering(TimberIndustryEngineering)
TeacherofEngineering(PrintingIndustryEngineering)
TeacherofEngineering(TransportationEngineering)
TeacherofEngineering(EnvironmentalProtectionandWaterManagement)
TeacherofEngineering(CivilandSafetyEngineering)
TeacherofEngineering(EngineeringandEconomics)

2.

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmelaképzési
idƅ:
– osztatlanképzésben:10félév,
– osztottképzésben:5félév.

3. A képzés célja a mƾszaki és informatikai területen az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain a szakiskolai,
szakközépiskolai, az iskolai rendszerƾ, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a
felnƅttekátͲéstovábbképzésében,továbbáazOrszágosKépzésiJegyzékbenmeghatározott
szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai
feladatainak végzésére, a mƾszaki és informatikai szakképzés területén a pedagógiai
kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra, valamint a szakképzésben résztvevƅk korosztályi
problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a
tanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Amérnöktanárszakterületitudása,készségei,képességei:
Amérnöktanáralkalmas
atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterületén
– a mƾszaki, problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások
helyességénekigazolására,
– technikaieszközökéstechnológiaifolyamatokmegismerésénektámogatására;
– tehetséggondozásra,versenyfelkészítésre,
– asajátosnevelésiigényƾésahalmozottanhátrányoshelyzetƾtanulókképzésére;
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tanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterületén
– atechnikaiéstársadalmifolyamatokkapcsolatának,aktuálisváltozásainaknyomon
követésére,valamintaszakképzésitartalmakbavalóbeépítésére,
– akonfliktusokhatékonykezelésére,
– a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulására, a demokratikus
társadalomban való felelƅs, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és
egyetemesemberiértékekelfogadására;
aszakmódszertaniésaszaktárgyitudásterületén
– szakközépiskolákban és szakiskolákban a mƾszaki szakterület szerinti elméleti és
elméletigényesgyakorlatitárgyakoktatására,
– szakközépiskolákban,szakiskolákbanazadottmérnöktanáriszakiránynakmegfelelƅ
szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati
tárgyakoktatására,
– felnƅttek átͲ és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelƅ tárgyak
oktatására,elméletigényesgyakorlatokvezetésére,
– érettségiésszakmaibizottságitagkéntvizsgáztatásifeladatokellátására;
apolgáriésbiztonságvédelmimérnöktanáriszakirányon,továbbá
– azegyébszolgáltatásokszakmacsoportpolgáriͲésbiztonságvédelmitárgyai;
amƾszakiͲgazdaságimérnöktanáriszakirányon,továbbá
– az egészségügyi, a mƾszaki, a gazdaságiͲszolgáltatási és az agrár szakterület
gazdaságitárgyaioktatására;
azinformatikamérnöktanáriszakirányon,továbbá
– azegészségügyi,amƾszaki,agazdaságiͲszolgáltatásiésazagrárterületinformatikai
tárgyaioktatására;
apedagógiaifolyamattervezéseterületén
– a tanulásiͲtanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a
pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelƅ oktatási
folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök
kiválasztására a végzettségének megfelelƅ korosztály, továbbá a felnƅttoktatás
keretében,
– aszaktárgytanórán,illetveiskolánkívülitanulásánaktervezéséreavégzettségének
megfelelƅkorosztályésafelnƅttoktatáskeretében,
– a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve
önkorrekcióra;
atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterületén
– a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének
továbbadására;
apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterületén
– az értékelés különbözƅ céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák,
módszerekmeghatározására,azértékeléseredményeinekfelhasználására,
– aképescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztásáravagyönálló
eszközökelkészítésére;
akommunikáció,aszakmaiegyüttmƾködésésapályaidentitásterületén
– amƾszaki,szakmaipályaorientációésszakmaimobilitáslehetƅségeinekszéleskörƾ
ismeretébenezenismeretekmegosztására;
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azautonómiaésafelelƅsségvállalásterületén
– az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó munkahelyek sajátos
munkavédelmi,biztonságtechnikaiismereteinekközvetítésére.
4.2.2.Amérnöktanárszakokonaszakterületiismeretek:
az1.§a)pontjatekintetében:
– a mérnöktanári szakképzettségnek megfeleltethetƅ mérnök/informatikai
alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei szerinti ismeretek:
170–180kredit;
– a szakmai képzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek10kredit;
az1.§b)pontjatekintetében:25kredit
– azalapképzésbenmegszerzettszakterületiismereteketbƅvítƅismeretek:10kredit;
– a szakmai képzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek15kredit.
a)
Az1.§a)ésb)pontjaszerintimérnöktanárszakokonaszakterületiismeretek:
– A mƾszaki, mérnöki szakterület külön Korm. rendeletben meghatározott
alapképzési szakjának szakmai ismeretei, összefüggéseinek rendszerszerƾ
áttekintéseaszakterületszerint,amƾszaki,mérnökiszakterületekenalkalmazható
legkorszerƾbbtechnikai,technológiaiésinformációsrendszerek,mƾszaki,mérnöki
tevékenységek makroͲ és mikrokörnyezetének változásai, hazai és nemzetközi
tendenciái.
– Aszakképzésésgazdaságkapcsolatrendszere,amƾszakiképzéshelyeésszerepea
szakképzésben, a szakképzés új irányainak, aktuális problémáinak megismerése, a
felnƅttképzésselkapcsolatossajátosismeretek.
– Aszakképzésrendszerénekátfogóismerete,valamintamérnöktanáriszakiránynak
megfelelƅszakterületiésszakmacsoportosképzésekrendszerének,sajátosságainak
ismerete; a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervi ismeretek, kiemelten a
szakmaiszemléletformálástszolgálótantárgyakra.
– A mérnöktanári szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó szakképesítések
szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre felkészítƅ tantárgyak,
szaktárgyak fƅbb tartalmi elemei, a tanításukra való felkészülést megalapozó
ismeretek.
– Aszakképzésbenhasznosítható,legkorszerƾbbinfokommunikációsalkalmazások,a
mérnöktanári szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportos képzésekben használható
oktatástechnikaiéstaneszközͲrendszerek.
b)
Az 1. § b) pontja szerinti mérnöktanári szakokon (szakirányokon) a szakterületi
ismeretek:
GépészetͲmechatronikai: gépészeti alapozó, gyártástechnológiai, automatizálási
ismeretkörök.
ElektrotechnikaͲelektronikai: elektrotechnikaͲelektronikai alapozó, méréstechnika,
villamosenergetikaismeretkörök.
Informatikai: informatikai alapozó, alkalmazásmenedzsment, multimédia
ismeretkörök.
BioͲvegyipari: elméleti alapozó ismeretek, valamint fizikai kémia és anyagtudományi
alapismeretek, sugárvédelmi, mérési és irányítástechnikai, vegyipari géptan és
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mƾvelettan,technológiai,biotechnológiaimƾveletek,dokumentációͲértelmezésiés
vizsgálat értékelési ismeretkörök, a munkafolyamatok megtervezésének,
ellenƅrzésének és biotechnológiai gépeket, berendezések mƾködtetésének
ismeretei.
ÉpítƅͲépítészeti: elméleti alapozó ismeretek, épületszerkezetek, építƅanyagok,
épületgépészeti alapismeretek, tartószerkezetek, épülettervezés, kivitelezésiͲ
szervezésiismeretek,tervolvasás,építésidokumentációkészítéseirányításmellett.
Könnyƾipari: könnyƾipari alapozó, könnyƾipari minƅségirányítás, könnyƾipari
technológiákismeretkörök.
Faipari: faanatómiai, faipari, fƾrészipari, bútoripari alapismeretek és
gyártástechnológiák,faiparigépek,faanyagvédelmiismeretkörök.
Nyomdaipari: hagyományos és az elektronikus nyomdatermékek tervezése,
szerkesztése, gépi berendezések, technológiai mƾveletek, analóg és digitális
nyomtatásitechnológiák,berendezésekelméletiésgyakorlatiismeretei.
Közlekedési: elméleti alapozó, valamint közlekedési rendszerek, gépészeti
alapismeretek, forgalomtechnika, szállítmányozás, közlekedésͲgazdaságtan,
ügyfélszolgálati menedzsment, mƾszaki dokumentáció olvasás, irányított rendszer
vizsgálata, karbantartása és javítása, fuvarfeladat végrehajtása, szervezési és
minƅségbiztosításifeladatokellátása.
KörnyezetvédelemͲvízgazdálkodási: elméleti alapozó, valamint földtudományi
szakismeretek,
egészségvédelem,
környezeti
mérések,
monitorozás,
környezetelemzés, környezetvédelmi mƾszaki mƾveletek, vízgazdálkodási,
környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenység, technológiai eljárások,
mƾveletek, dokumentációelemzés, mƾködtetés, karbantartás, nukleáris
berendezésekmƾködtetése,katasztrófavédelmiismeretkörök.
Polgári és biztonságvédelmi: biztonságtechnikai alapozó, biztonságtechnikai
rendszertervezési,vállalkozásbiztonságismeretkörök.
MƾszakiͲgazdasági: gépészeti vagy elektrotechnikai alapozó, rendszerͲ és
szervezetfejlesztés,folyamatmenedzsmentismeretkörök.

5.

Amérnöktanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a mérnöktanári szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó
szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre
felkészítƅ tantárgyakrendszerét, tanításának módszereit, illetve a modulrendszerƾ
képzéssoránalkalmazhatómódszereket.
– Ismeri a szakmacsoportba tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és a
szakképesítésre felkészítƅ tantárgyak tanításaͲtanulása során alkalmazható
tankönyveket, taneszközöket, infokommunikációs eszközöket, azok alkalmazási
lehetƅségeit,képesatanulástámogatásátsegítƅtaneszközökkészítésére.
– Ismeri a tehetséggondozás és felzárkóztatás tevékenységformáit, pedagógiai
módszereit,aspeciálisigényƾtanulókoktatásánaklehetƅségeit,dokumentumait,a
mérésiͲértékelésieljárásokat.
– Ismeri a felnƅttoktatás, felnƅttképzés pedagógiáját, pszichológiáját és módszereit,
intézményrendszerét.
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II.Közgazdaságiszakmaiterület


1.Közgazdásztanárszakképzettségek

1.


2.

3.

4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelesközgazdásztanár(közgazdaságtan)
oklevelesközgazdásztanár(pénzügyͲszámvitel)
oklevelesközgazdásztanár(ügyvitel)
oklevelesközgazdásztanár(vendéglátásͲidegenforgalmi)
oklevelesközgazdásztanár(kereskedelemͲmarketing)
oklevelesközgazdásztanár(vállalkozásiismeretek)
– angolnyelvƾmegjelölése:
TeacherofEconomics(TheoreticalEconomics)
TeacherofEconomics(FinanceandAccounting)
TeacherofEconomics(BusinessAdministration)
TeacherofEconomics(CateringandTourism)
TeacherofEconomics(TradeandMarketing)
TeacherofEconomics(Entrepreneurialstudies)
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmelaképzési
idƅ:
– osztatlanképzésben:10félév
– osztottképzésben:5félév

A képzés célja a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelésͲ
oktatásszakképesítésmegszerzésérefelkészítƅszakaszainakévfolyamainaszakiskolai,
szakközépiskolai az iskolai rendszerƾ, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a
felnƅttek átͲ és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az
iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás
szervezésére, a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési,
fejlesztésifeladatokra,valamintaszakképzésbenrésztvevƅkkorosztályiproblémáinak,
speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a
tanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aközgazdásztanárszakterületitudása,készségei,képességei
Aközgazdásztanáralkalmas
atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterületén
– agazdaságiszemléletƾ,problémamegoldógondolkodásfejlesztésére,amegoldások
helyességénekigazolására,
– gazdaságitantárgyaksajátostartalmánakközvetítésesoránmegalapozniatanulók
gazdaságravonatkozómƾveltségét,
– tehetséggondozásra,versenyfelkészítésre,
– asajátosnevelésiigényƾésahalmozottanhátrányoshelyzetƾtanulókképzésére;
atanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterületén
– a szervezetileg egy tanulócsoportba tartozó tanulók közösséggé formálására és a
társadalmi csoportok és gazdasági egységek szociálpszichológiai sajátosságainak
közvetítésére,
– akonfliktusokhatékonykezelésére,
– a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének alakítására, a demokratikus
társadalomban való felelƅs, aktív szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és
egyetemesemberiértékekelfogadására;
aszakmódszertaniésaszaktárgyitudásterületén
– szakközépiskolákban, szakiskolákban a gazdasági szakterület – szakirány szerinti –
elméletiéselméletigényesgyakorlatitárgyakoktatására,
– szakközépiskolákban, szakiskolákban az adott szakiránynak megfelelƅ
szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati
tárgyakoktatására,
– felnƅttképzésében az adott szakiránynak megfelelƅ tárgyak oktatására,
elméletigényesgyakorlatokvezetésére,
– érettségi és szakmai vizsgára történƅ felkészítésre, érettségi, valamint szakmai
bizottságitagkéntvizsgáztatásifeladatokellátására;
apedagógiaifolyamattervezéseterületén
– a tanulásiͲtanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a
pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelƅ oktatási
folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök
kiválasztására a végzettségének megfelelƅ korosztály, továbbá a felnƅttképzés
keretében,
– a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a végzettségének
megfelelƅkorosztály,továbbáafelnƅttképzéskeretében,
– a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve
önkorrekcióra;
atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterületén
– a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének
továbbadására;
apedagógiaifolyamatokésatanulókértékeléseterületén
– az értékelés különbözƅ céljainak, szintjeinek megfelelƅ értékelési formák és
módszerekmeghatározására,azértékeléseredményeinekfelhasználására,
– aképescéljainakmegfelelƅenazértékeléseszközeinekmegválasztásáravagyönálló
eszközökelkészítésére;
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akommunikáció,aszakmaiegyüttmƾködésésapályaidentitásterületén
– a gazdasági, szakmai pályaorientáció és szakmai mobilitás lehetƅségeinek
széleskörƾismeretébenezenismeretekmegosztására;
azautonómiaésafelelƅsségvállalásterületén
– az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó szaktárgyak keretében
fejlesztettkompetenciákelméleti,elméletigényesigényesgyakorlatiésagyakorlati
képzésbenisfejlƅdéstgenerálószinergikushatásainakközvetítésére.
4.2.2Aközgazdásztanárszakonaszakterületiismeretek:
az1.§a)pontjatekintetében:
– a közgazdásztanári szakképzettségnek megfelelƅ gazdasági/üzleti alapképzési
szakokképzésiéskimenetikövetelményeiszerintiismeretek:170–180kredit,
– a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek:10kredit;
az1.§b)pontjatekintetében:50kredit
– azalapképzésbenmegszerzettszakterületiismereteketbƅvítƅismeretekés
– a szakképzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti, a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek.
a)
Az1.§a)ésb)pontjaszerintiközgazdásztanárszakokonaszakterületiismeretek:
– A közgazdasági, üzleti szakmai ismeretek, összefüggéseinek rendszerszerƾ
áttekintése, a szakterület szerint. A gazdasági szakterületeken alkalmazható,
legkorszerƾbb informatikai rendszerek. A vállalkozások makroͲ és
mikrokörnyezetének változásai (hazai és nemzetközi tendenciák). Az erƅforrásͲ
gazdálkodásújirányai.Fenntarthatóság(társadalmi,gazdasági,ésökológiai).
– Aszakképzésésgazdaságkapcsolatrendszere,agazdaságiképzéshelyeésszerepe
az oktatásͲnevelés egyes szakaszaiban, különösen a szakképzésben. A
felnƅttképzéssel kapcsolatos sajátos ismeretek. A gazdasági (szakmai) képzés új
irányainak,aktuálisproblémáinakmegismerése.
– A szakképzés rendszerének átfogó ismerete, valamint a tanári szakiránynak
megfelelƅ szakmacsoportos képzések rendszerének, sajátosságainak ismerete. A
Nemzetialaptantervkapcsolódófƅbbmƾveltségterületeinekismerete,kiemeltena
közgazdaságiszemléletformálástszolgálómƾveltségterületen.
– A szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai
orientációs,szakmaialapozóésaszakképesítésrefelkészítƅtantárgyak,szaktárgyak
fƅbb tartalmi elemeinek megismerése, a tanításukra való felkészülést megalapozó
ismeretek.
– A szakképzésben hasznosítható, legkorszerƾbb informatikai alkalmazások ismerete
és a tanári szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportos képzésekben használható
oktatástechnikaiéstaneszközͲrendszerismerete.
b)
Az 1. § b) pontja szerinti közgazdásztanári szakokon (szakirányokon) a szakterületi
ismeretek:
KereskedelemͲmarketing: a marketing alapͲ és stratégiai kérdései, marketing
menedzsment. KereskedelemͲgazdaságtan. Fogyasztáselmélet és vásárlói
magatartás. TermékͲ és márkastratégia. Marketingkutatás kvantitatív és kvalitatív
módszerei,piacmegismerés,piackutatás.Amarketingstratégiaikérdései,stratégiai
döntések a marketingben. A marketingkommunikáció és üzleti kommunikáció
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területe és eszközei, üzleti kommunikációs stratégia. Értékesítési rendszerek,
marketing az üzleti piacokon, üzleti marketing. Szolgáltatások specialitásai
marketing szempontból, a szolgáltatás marketing stratégiai területei. Online és
digitális marketing irányai, új trendek a marketingkommunikációban. Kreatív és
médiatervezés,akommunikációsstratégiagyakorlatimegvalósítása.
Közgazdaságtan: válogatott fejezetek a mikroͲ és makroökonómiából: a mikroͲ és
makroökonómia kategóriáinak alkalmazása a fogyasztói és termelƅi magatartás
elemzésében, értékelésében és elƅrejelzésében. A gazdálkodó szervezetek
költségvetési kapcsolatai (adók és traszferek). Pénzügyi piacok, pénzügyi
intézmények, pénzügyi termékek. A gazdasági szereplƅk likviditásának biztosítása;
cashͲmanagement. A gazdasági események figyelemmel kísérése, rögzítése,
ellenƅrzése;sajátosterületek.Azinformációgazdaságújjelenségei.Avállalkozások
társadalmifelelƅsségvállalása(CSR).
PénzügyͲszámvitel: hazai gazdaságiͲjogszabályi környezet, nemzetközi jogszabályi
környezet. Pénzügyi számvitel, vezetƅi számvitel, számviteli információs rendszer,
számítógépeskönyvelés,kontrollingismeretek.Pénzügyi,finanszírozási,befektetési
és banki ismeretek, adózás, pénzügyi tervezés, pénzügyi számítások, nemzetközi
pénzügyiismeretek.
Ügyvitel:
üzletviteli
és
kommunikációs
kapcsolatok,
irodaszervezési,
dokumentumkezelési teendƅk megismerése a gazdaság különbözƅ szféráiban. A
hivataliͲüzletikultúraalapjátképezƅszakmaikészségekfejlesztése,ügyviteliésleíró
feladatok (elektronikus írástechnika, beszédjegyzési technikák, gyorsírás,
jegyzƅkönyvvezetés, dokumentumszerkesztés stb.), az üzleti adminisztráció
gyakorlati elsajátítása, valamint alkalmazási területeinek, technikai eszközeinek
megismerése.
Vállalkozási ismeretek: vállalkozások menedzsmentje. Üzleti tervezés. Vállalkozás
befektetéseinek értékelése, vállalatértékelés. HumánerƅforrásͲgazdálkodás. A
vállalkozások finanszírozása, költségvetési kapcsolatai, adózás. Gazdaságstatisztika.
Jogszabályi környezet. KisͲ és közepes vállalkozások a gazdaságban és a globális
piacon. EͲbusiness, információtechnológia. A vállalkozások társadalmi
felelƅsségvállalása (CSR), a környezettudatos vállalkozás. Innováció és növekedés
menedzsment.Ahálózatosodásszerepeakisvállkozásokgazdálkodásában.
VendéglátásͲidegenforgalmi: egészségͲ és ökoturizmus. Turizmuspolitika.
Településmenedzsment. Utazásszervezés és értékesítés. Nemzetközi protokoll.
Magyar és európai mƾvelƅdéstörténet. Fogyasztóvédelem a vendéglátásban.
MikrobiológiaͲhigiéné. Vendéglátó mƾszakiͲtechnológiai ismeretek. Nemzetközi
gasztronómiaikultúra.Marketingavendéglátásban.

5.

Aközgazdásztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a közgazdásztanári szakirányoknak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó
szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre
felkészítƅ tantárgyak, továbbá a modulrendszerƾ képzés esetén alkalmazható
módszereket.
– Ismeri a szakmacsoportba tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és a
szakképesítésre felkészítƅ tantárgyak tanításͲtanulás során alkalmazható
tankönyveket, taneszközöket, infokommunikációs eszközöket, az alkalmazási
lehetƅségeket,atanulástámogatásátsegítƅtaneszközökkészítését.
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– Ismeriatehetséggondozásésfelzárkóztatástevékenységformáit,aspeciálisigényƾ
tanulók oktatásának lehetƅségeit, dokumentumait, mérésiͲértékelési eljárásait,
pedagógiaimódszereit.


III.Agrárszakmaiterület


1.Agrármérnöktanárszakképzettségek

1.


2.

3.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelesagrármérnöktanár(mezƅgazdaság)
oklevelesagrármérnöktanár(mezƅgazdaságigépész)
oklevelesagrármérnöktanár(élelmiszer)
oklevelesagrármérnöktanár(erdészetésvadgazdálkodás)
oklevelesagrármérnöktanár(földmérés)
oklevelesagrármérnöktanár(kertészetésparképítés)
– angolnyelvƾmegjelölése:
TeacherofAgriculturalEngineering(Agriculture)
TeacherofAgriculturalEngineering(MechanicalEgineering)
TeacherofAgriculturalEngineering(FoodIndustry)
TeacherofAgriculturalEngineering(ForestryandWildlifeͲeconomics)
TeacherofAgriculturalEngineering(LandSurveying)
TeacherofAgriculturalEngineering(HorticultureandUrbanGardening)
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmelaképzési
idƅ:
– osztatlanképzésben:10félév,
– osztottképzésben:5félév

A képzési célja az agrár szakterületen az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerƾ, valamint az
iskolarendszeren kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, felnƅttek átͲ és
továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképzésekbenazelméletiéselméletigényesszakmaitantárgyaktanítására,aziskola
pedagógiai feladatainak végzésére, a gyakorlati, illetve speciális agrár szakterületi
ismeretek bemutatására, átadására, a tanórai, tanüzemi, szaklaboratóriumi tanulás
szervezésére, az agrár szakoktatás területén a fenntartható agrártermeléshez
szükséges attitƾd kialakítására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok
ellátására, valamint a szakképzésben résztvevƅk korosztályi problémáinak, speciális
nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik
doktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,ismeret,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azagrármérnöktanárszakterületitudása,készségei,képességei:
Azagrármérnöktanáralkalmas
atanulószemélyiségénekfejlesztése,azegyénibánásmódérvényesítéseterületén
– afenntarthatófejlƅdésésazélelmiszerͲtermelésközöttikapcsolattudatosítására,
– a környezettudatos szemléletmód megalapozására, a természettudományos,
problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a megoldások helyességének
igazolására,
– a szakterületen alkalmazott technikai eszközök és technológiai folyamatok
megismerésénektámogatására,
– az elméleti, az elméletigényes gyakorlati és a gyakorlati képzés során a szakmai
feladatokellátásáhozszükségeskompetenciákfejlesztésére,
– tehetséggondozásra,versenyfelkészítésre,
– asajátosnevelésiigényƾésahalmozottanhátrányoshelyzetƾtanulókképzésére;
atanulóicsoportok,közösségekalakulásánaksegítése,fejlesztéseterületén
– atermelésiéstársadalmifolyamatokkapcsolatának,aktuálisváltozásainaknyomon
követésére,továbbáaszakképzésitartalmakbavalóbeépítésére,
– akonfliktusokhatékonykezelésére,
– a közösség iránti elkötelezettség vállalására, az aktív, felelƅs társadalmi
szerepvállalás elsajátítására, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek
elfogadására,
– aszakmaiszocializációmegalapozására,
– aszakmávalkapcsolatoshivatástudatkiépítésére;
aszakmódszertaniésaszaktárgyitudásterületén
– szakközépiskolákban, szakiskolákban az agrár szakterület szerinti elméleti és
elméletigényesgyakorlatitárgyakoktatására,
– szakközépiskolákban, szakiskolákban az adott szakiránynak megfelelƅ
szakmacsoportos alapozó oktatásban az elméleti és elméletigényes gyakorlati
tárgyakoktatására,
– felnƅttek átͲ és továbbképzésében az adott szakiránynak megfelelƅ tárgyak
oktatására,elméletigényesgyakorlatokvezetésére,
– érettségiésszakmaibizottságitagkéntvizsgáztatásifeladatokellátására,
– a szakterületre jellemzƅ termelési és gazdálkodási eljárások, technológiák
fejlƅdéséneknyomonkövetésére,tananyagbatörténƅbeépítésére,
– tananyagfejlesztésre,új,korszerƾtechnológiákalkalmazásánakmegismerésére;
apedagógiaifolyamattervezéseterületén
– aszakterületiképzésselkapcsolatbahozhatótanügyidokumentumok,jogszabályok
ésiskolaidokumentumokhasználatára,
– a szakterülethez tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és szakképesítésre
felkészítƅtantárgyakszerkezetének,módszertanisajátosságainakfelismerésére,
– a szakképzés sajátosságai, továbbá az abban fellelhetƅ törvényszerƾségek
figyelembevételévelatanításiͲtanulásifolyamatmegtervezésére,
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– a szakmai orientációs, szakmai alapozó és szakképesítésre felkészítƅ
modulrendszerƾ képzés követelményeinek, tartalmának összhangba hozására, az
egyes tantárgyak fƅbb tartalmi jellemzƅi alapján az iskolarendszerƾ képzésben
alkalmazhatótantárgyistruktúrakialakítására,
– hatékony,azelméletésagyakorlatkapcsolatát,egységéttámogatómunkaformák
megválasztására,alkalmazásáraaszakképzésfolyamatában,
– apedagógiaicélokhoz,aszakmaimƾveltségtartalomhoz,akövetelményekhezésa
tanulókéletkorisajátosságaihozigazodótanulásszervezésieljárásmegválasztására,
az oktatási folyamat megszervezésére, hatékony módszerek, munkaformák,
eszközökkiválasztásáraazifjúságiésafelnƅttoktatáskeretében,
– a szaktárgy tanórán, illetve iskolán kívüli tanulásának tervezésére az ifjúsági és a
felnƅttoktatáskeretében,
– a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve
önkorrekcióra;
atanulástámogatása,szervezéseésirányításaterületén
– a szakmai továbbképzés, önképzés iránti igény és a szakma szeretetének
továbbadására,
– a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén az értékelés különbözƅ
céljainak és szintjeinek megfelelƅ értékelési formák, módszerek meghatározására,
azértékeléseredményeinekfelhasználására,
– céljainak megfelelƅen az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló
eszközök elkészítésére, a pedagógiai hatásrendszer elemeinek érvényesítésére,
eredményeinekmegítélésére;atanulóiönértékelésképességénekkifejlesztésére;
akommunikáció,aszakmaiegyüttmƾködésésapályaidentitásterületén
– azagrárszakterületipályaorientációésszakmaimobilitáslehetƅségeinekszéleskörƾ
ismereteibirtokábanezenismeretekmegosztására;
azautonómiaésafelelƅsségvállalásterületén
– a társadalom által preferált értékek közvetítésére, az elfogadott értékrenddel
összehangoltautonóméletvezetésistratégiákkialakítására;
– az adott szakirányhoz és szakmacsoporthoz tartozó munkahelyek sajátos
munkavédelmiésbiztonságtechnikaiismereteinekközvetítésére.
4.2.2.Azagrármérnöktanárszakokonaszakterületiismeretek:
az1.§a)pontjatekintetében:
– az agrármérnökͲtanári szakképzettségnek megfelelƅ agrár alapképzési szakok
képzésiéskimenetikövetelményeiszerintiismeretek:160–180kredit;
– a szakmai képzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek:10kredit;
az1.§b)pontjatekintetében:25kredit
– azalapképzésbenmegszerzettszakterületiismereteketbƅvítƅismeretek:10kredit;
– a szakmai képzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervei szerinti a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek:15kredit.
a)
Az 1. § b) pontja szerinti agrármérnöktanár szakokon (szakirányokon) a szakterületi
ismeretek:
– AzagrárszakterületkülönKorm.rendeletbenmeghatározottalapképzésiszakjának
szakmaiismeretei,összefüggéseinekrendszerszerƾáttekintése.
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– Az agrárszakterületen alkalmazható legkorszerƾbb technikai, technológiai,
informatikai rendszerek. A szakképzés és gazdaság kapcsolatrendszere, a mƾszaki
képzés helye, szerepe a szakképzésben, a szakképzés új irányainak, aktuális
problémáinakmegismerése,afelnƅttképzésselkapcsolatossajátosismeretek.
– A szakképzés és gazdaság kapcsolatrendszere, az agrárképzés helye, szerepe a
szakképzésben, a képzés új irányainak, aktuális problémáinak megismerése, a
felnƅttképzésselkapcsolatossajátosismeretek.
– A szakképzés rendszerének átfogó ismerete, valamint az agrármérnöktanári
szakiránynak megfelelƅ szakterületi és szakmacsoportos képzések rendszerének,
sajátosságainakismerete;aNemzetialaptantervenalapulókerettanterviismeretek,
aszakképesítésekhezrendelhetƅszakmaiésvizsgakövetelményekismerete.
– A szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai
orientációs,szakmaialapozóésaszakképesítésrefelkészítƅtantárgyak,szaktárgyak
fƅbbtartalmielemi,atanításukravalófelkészüléstmegalapozóismeretek.
– A szakképzésben hasznosítható, legkorszerƾbb információs és kommunikációs
technológiák, oktatástechnikai eszközök, azok alkalmazása, az agrámérnöktanári
szakiránynak megfelelƅ szakmacsoportos képzésekben történƅ felhasználási
lehetƅségeiésszabályai.
Azagrármérnöktanáriszakok(szakirányok)szakterületiismeretei
Mezƅgazdasági: mezƅgazdasági alapozó, valamint növénytudományi, állattudományi,
gazdasági és humán, általános gépészeti ismeretek, mezƅgazdasági technológiai
(szántóföldinövénytermesztés,állattenyésztéséstartás)ismeretek.
Mezƅgazdasági gépész: gépészeti alapozó ismeretek, valamint mezƅgazdasági
termeléstechnológiai, mezƅgazdasági gépszerkezettani, gépüzemeltetési és
üzemfenntartásiismeretek.
Élelmiszer: természettudományos, mƾszaki és társadalomtudományi alapismeretek,
élelmiszerͲipari alapismeretek (élelmiszerͲkémia, élelmiszerͲanalitika, élelmiszerͲ
mikrobiológia és Ͳhigiénia), élelmiszerͲipari alapmƾveletek és gépek, élelmiszerͲ
technológia,élelmiszerͲbiztonságésminƅségirányítás,élelmiszerͲiparigazdaságtan,
élelmiszerͲtermelésésͲforgalmazás.
Erdészet és vadgazdálkodás: erdészeti és vadgazdálkodási alapozó (erdészeti
termƅhelyͲismerettan, erdƅmƾvelési, erdƅvédelmi, növénytermesztési, erdészeti
növénykórtani, állattenyésztési, erdészeti állattani, erdészeti rovartani), valamint
vadászati és vadgazdálkodási, erdƅhasználati, erdészeti géptani, erdƅrendezési,
dendrometriai, faterméstani, erdészeti üzemgazdasági, erdészeti szervezési és
vezetési,vadegészségügyi,vadászatiismeretek.
Földmérési:elméletialapozó,valamintinformatikai(térinformatika,rendszerszervezés,
tervezés) ismeretek, általános mƾszaki ismertetek, földmérési, térképi ismeretek,
adatgyƾjtési módszerek, térképkészítési technológiák, fotogrammetria és
távérzékelés,topográfia,geoinformatika,földrendezésiismeretek.
Kertészet és parképítési: elméleti alapozó ismeretek, valamint növényföldrajzi,
ökológiai,szaporodásésszaporításͲbiológiaiismeretek,kertészetͲésagrártörténeti,
jogi ismeretek, dísznövényͲtermesztési és dendrológiai, gyógynövényͲtermesztési,
gyümölcstermesztési,szƅlészeti,zöldségtermesztési,kertͲésparképítésiismeretek,
mƾszakiszakismeretek.
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Azagrármérnöktanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri az agrármérnökͲtanári szakirányainak megfelelƅ szakmacsoportba tartozó
szakképesítések szakmai orientációs, szakmai alapozó és a szakképesítésre
felkészítƅ tantárgyak rendszerét, tanításának módszereit, továbbá a
modulrendszerƾképzéssoránalkalmazhatómódszereket.
– Ismeri a szakmacsoportba tartozó szakmai orientációs, szakmai alapozó és a
szakképesítésre felkészítƅ tantárgyak tanítása, tanulása során alkalmazható
tankönyveket, taneszközöket, infokommunikációs eszközöket, azok alkalmazási
lehetƅségeit,tanulástámogatásátsegítƅtaneszközökkészítését.
– Ismeri a tehetséggondozás és felzárkóztatás tevékenységformáit, pedagógiai
módszereit,aspeciálisigényƾtanulókoktatásánaklehetƅségeit,dokumentumait,a
mérésiͲértékelésieljárásokat.
– Ismeri a felnƅttoktatás, felnƅttképzés pedagógiáját, pszichológiáját és módszereit,
intézményrendszerét.



IV.Gyógypedagógiaiszakmaiterület


1.GyógypedagógiaͲtanárszakképzettségek

1.


2.

3.

4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesgyógypedagógiaͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofSpecialNeedsEducation
Aképzésiidƅ
a 3. §Ͳban foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.2. és 4.2.2. pontjára figyelemmel: osztott
képzésben:3félév
a3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.4.és4.2.3.pontjárafigyelemmel:2félév.

A képzés célja Ͳ a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett szakképzettségre,
illetƅlegismeretekrealapozvaͲaziskolainevelésͲoktatásszakképesítésmegszerzésére
felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerƾ, illetve az iskolarendszeren
kívüli szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, felnƅttek átͲ és továbbképzésében,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben a
gyógypedagógiai ismeretek tanítására, segítƅ szakemberek képzésére, az iskola
pedagógiaifeladatainakvégzésére,aszülƅkfelkészítésére,speciálisnevelésifeladatok
ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes tanárok
képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történƅ
felkészítés.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AgyógypedagógiaͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
a) amegszerezhetƅtudás:
AgyógypedagógiaͲtanár
– Alapvetƅ orvosi, pszichológiai, (gyógy)pedagógiai és szociológiai tudással
rendelkezikasérült,fogyatékos,akadályozottszemélyeksajátosságaira,fejlƅdésére
vonatkozónézetekrƅl.
– Ismeri a gyógypedagógia tárgy által közvetített fogalmak átadásának életkor
specifikus jellemzƅit, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott
szerepét.
– Ismeri a gyógypedagógiai tárgy tanításaͲtanulása során fejlesztendƅ speciális
kompetenciákat.
– Tisztában van a gyógypedagógiai ismereteknek a tanulók és felnƅttek
személyiségfejlƅdésében, a környezet átalakításában betöltött szerepével,
lehetƅségeivel.
– Rendelkezik az információszerzéshez és az információk feldolgozásához,
értelmezéséhez, elrendezéséhez szükséges alapvetƅ (szövegértési, logikai,
informatikai)felkészültséggel,azinformációstársadalommegkívántatudással.
– Ismeri a gyógypedagógia tudományág ismeretelméleti alapjait, megismerési
sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más
tudományokkal. Ismeri a gyógypedagógia hazai és nemzetközi eredményeit,
szakirodalmát,aktuáliskérdéseit.
– Ismeri a gyógypedagógiai szakterület társadalomban betöltött szerepét, a
gyógypedagógia tanításának céljait, feladatait. A gyógypedagógiaͲtanár tisztában
van az egészségügyi, szociális, köznevelési területek, valamint a fogyatékos
személyekfoglalkoztatásánakgyógypedagógiairelevanciájával.
– Tájékozottaszakterületéhezéstanárihivatásáhozkötƅdƅinformációsforrásokról,
szervezetekrƅl.
– AvégzettgyógypedagógiaͲtanárképesreflektíven,önállóan,etikusanállástfoglalni
agyógypedagógiát,afogyatékosembereketérintƅszakmaikérdésekben.
b) amegszerezhetƅkészség,képesség:
– A végzett gyógypedagógiaͲtanár képes a gyógypedagógiával kapcsolatos
ismereteket adaptálni a középiskolai, illetve felnƅtt oktatásban részt vevƅk
tudásához. Képes a gyógypedagógiai ismereteket a társadalmi nyilvánosság felé
közvetíteni.Képesasajáttudásaszélesésdifferenciáltértelmezésére,átadására.
– Felkészült a tantárgy tanításának innovatív megtervezésére, fejlesztésére,
taneszközök készítésére. Rendelkezik az oktatásban alkalmazott eszközök,
módszerek önálló, kreatív alkalmazásának képességével. Alkalmazni képes az
attitƾdformálás,érzékenyítéskülönbözƅeljárásait.
– Képes felkelteni tanítványaiban a gyógypedagógia tudomány iránti érdeklƅdést,
valamintafogyatékosszemélyekkelkapcsolatosmunkairántiigényt.Képestudása
folyamatosbƅvítésére.
– Rendelkezik az információs társadalom tagjaként a szükséges készségekkel,
képességekkel. Tanulóközösségében képes a fejlett, meggyƅzƅ, érvelƅ
kommunikáció kialakítására, demokratikus, diákközpontú légkört tud teremteni.
Képesaközépiskolai,felnƅtttanítványaitmeggyƅzniasegítségreszorulószemélyek
civiltámogatásáról,részvételüketsegíteniilyentípusútevékenységben.
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4.2.2.AgyógypedagógiaͲtanárszakonaszakterületiismeretek
az1.§b)pontjatekintetében:legfeljebb50kredit
– azalapképzésbenmegszerzettszakterületiismereteketbƅvítƅismeretek;
– a szakmai képzés Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti a szakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozésafelnƅttkorosztályszámáraközvetítendƅtudásravalófelkészítéshez
kapcsolódószakterületiismeretekazalábbiterületeken:
– gyógypedagógiai ismeretek rendszerezése, módszertana, megjelenése szakképzési
ésfelnƅttképzésiprogramokban;
– speciálisszükségletƾszemélyekaközépiskolábanésafelnƅttoktatásban;
– fogyatékosszemélyekszükségleteikülönbözƅellátórendszerekben;
– (gyógy)pedagógiaitárgyakoktatásánakmódszertana;
– serdƾlƅkor,felnƅttkorpszichológiája;
– felnƅttképzésdidaktikája;
– jogiismeretek;
– tantervésképzésiprogramtervezése,fejlesztése,értékelése;
– attitƾdformálás,érzékenyítéstechnikái;
– gyógypedagógiaésinformációstársadalom;
– felkészüléstudományosmunkára.

5.
AgyógypedagógiaͲtanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó szakképzési és felnƅttképzési
dokumentumokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött
szerepét.
– Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a gyógypedagógiai
ismeretektanításánakjogszabályihátterét,tanterveit,vizsgakövetelményeit.
– Ismeri a tananyagͲkiválasztás és a rendszerezés gyógypedagógiai, pedagógiaiͲ
pszichológiai,szakmódszertaniszempontjait.
– Ismeri a gyógypedagógiaͲtárgy oktatásához szükséges módszereket, eljárásokat, a
tanulókmotiválásánaklehetségeseljárásait.
– Ismeri az attitƾdformálás különbözƅ módjait, a fogyatékos emberek iránti
érzékenyítésjógyakorlatait.
– Alapvetƅ ismeretekkel rendelkezik a differenciáló pedagógia, az adaptív
tanulásszervezés témájában. Rendelkezik a hatékony tanulási környezet
megteremtésénektudásával,képességével.
– Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülƅkkel és a
pedagógiaimunkájátsegítƅkülönféleszakemberekkel,szakmaiintézményekkelvaló
együttmƾködésmódjairól.
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V.Egészségügyszakmaiterület


1. Egészségügyitanárszakképzettség

1.

Az1.melléklet2.pontjábanfoglaltakratekintettelszakképzettségoklevélbenszereplƅ,
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelesegészségügyitanár
– angolnyelvƾmegjelölése:
teacherofEacherofHealthSciencesandHealthCare


2.

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmelaképzési
idƅ:
– osztottképzésben:5félév.

3. Aképzéscéljaazegészségügyiszakterületen,aziskolainevelésͲoktatásszakképesítés
megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerƾ, valamint az
iskolarendszerenkívüliszakiskolai,szakközépiskolaioktatásban,továbbáazOrszágosKépzési
Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméleti és elméletigényes szakmai
tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, az egészségügyi
szakoktatás pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, valamint a
felnƅttképzésbenazegészségügyiirányultságúnevelésiésoktatásifeladataiellátásáraképes
tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történƅ
felkészítés.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttanáritudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azegészségügyitanárszakterületitudása,készségei,képességei:
Azegészségügyitanáralkalmas
– az egészségtudomány, illetve a neveléstudomány területén szerzett ismeretek
összekapcsolásávaléstovábbfejlesztésévelazegészségeséletmódranevelni;
– az általános nevelési, oktatási, egészségnevelési és mentálhigiénés feladatok
ellátása, az egészségnevelƅ módszerek alkalmazása során felismerni az
egészségkárosító környezeti, valamint az életmódból fakadó (kábítószerͲfogyasztó,
alkoholfüggƅ)vagyarosszszociálishelyzetbƅlszármazónegatívhatásokat;
– az egészségmegƅrzés és Ͳvisszaállítás egyéni és társadalmi normáinak,
gyakorlatának megismerésére, prevenciós programok tervezésére, kidolgozására,
fejlesztéséreésalkalmazásáraaszakképzésben;
– az életminƅség javítása érdekében problémamegoldó, korszerƾ életmodelleket, a
megváltozott egészségi állapotnak megfelelƅ életvitelt ajánlani, s erre oktatni,
nevelni a pedagógia leghatékonyabb módszereivel, eszközeivel; az egészségügyi
szakképzés során a szakmai identifikáció kialakítására, a pályaszocializáció, az
attitƾdformálásra;
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– a pályaorientáció, a pályaválasztási tanácsadás, a pályakövetés feladatainak
ellátására,életpályamodellkialakítására,karriertervezésre
– aNemzetialaptantervnek,aszakképzésszerintikerettanterveknekmegfelelƅenaz
egészségügyi képzés speciális, regionális igényeknek megfelelƅ szakmai
fejlesztésére,ahelyiképzésikoncepciók,tantervek,középtávúéstávlatifejlesztési
programokkidolgozásra;
– kommunikációs igényesség jellemzi a sajátos egészségügyi interperszonális
kapcsolatokban, mindehhez didaktikai felkészültséggel rendelkezik, képes erre
nevelni,tanárimunkájasoránpéldátmutatni;
– felismeriaképzésihely(képzƅintézmény),valamintagazdasági,munkaerƅͲpiaciés
társadalmikörnyezetközöttikapcsolatotésennekfejlesztésilehetƅségeit.
4.2.2.Azegészségügyitanárszakonaszakterületiismeretek:
az1.§b)pontjatekintetében:legfeljebb50kredit
– azalapképzésbenmegszerzettszakterületiismereteketbƅvítƅismeretek;
– az egészségügyi oktatás, képzés gyakorlati szakmai tárgyainak magas színvonalú
oktatásáttámogatóegészségtudományiismeretekelmélyítése;
– aszakmaiképzésNemzetialaptantervenalapulókerettanterveiszerinti,aszakmai
orientációs, a szakmai alapozó, illetve a szakképesítést nyújtó szaktárgyak
tanításáhozkapcsolódószakmacsoportosszakterületiismeretek,
– aköznevelésbenésafelnƅttoktatásbanazegészségfejlesztésszakmódszertana.
Azegészségügyitanárszakterületiismeretei:
szakmaialapozóismeretek
– egészségügyi jogi, közgazdasági, informatikai, szervezési és menedzsment
ismeretek: köznevelés, szakképzés, felnƅttképzés jogi szabályai, családjog,
gyermekekvédelmérƅlésagyámügyiigazgatásrólszólójog,esélyegyenlƅségjoga,
munkavégzés jogi szabályozása, titokvédelem, adatvédelem, szervezeti kultúra,
piackutatás, marketingtechnikák, stratégiai menedzsment, gazdálkodási
alapfolyamatok, minƅségügyi alapok, eljárások, munkavédelmi, tƾzvédelmi,
környezetvédelmi szabályok, vezetƅi technikák, HR technikák, kompetencia
meghatározása,munkakapcsolatoketikaivonatkozásai;
aszakmaitörzsanyagismeretkörei
– az egészségügyi oktatás, képzés gyakorlati szakmai tárgyainak oktatását támogató
egészségtudományiismeretekelmélyítése;
– az egészségfejlesztés mikroͲ és makrokörnyezeti ismereteinek elmélete és
gyakorlata: egészségkultúra, egészségfejlesztési módszerek, népegészségügyi
mutatók,egészségszociológia;
– az egészségügyi oktatás, képzés, szakképzés rendszere, kapcsolódása az
egészségüggyelhatárosmásoktatásiterületekhez,szintekhez,képzésekhez;
– atanáriszakképzettségnekmegfelelƅegészségügyiszakmákspeciálisszaktantárgyai
tanításánakmetodikai,didaktikaiismeretkörei;
– a hatékony kommunikáció módszerei tudatos alkalmazásának ismeretei az
egészségügyiellátásbantipikusinterperszonálishelyzetekkezelésére;
– a kapcsolatteremtési technikák, kapcsolattartási technikák, segítƅ technikák,
problémamegoldó stratégiák, szociális készségek fejlesztése, megismertetése,
tudatosítása,ésfejlesztése,romológiaiismeretek;
– egészségtudományiéspedagógiaikutatásiismeretek.
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Azegészségügyitanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Az egészségügyi oktatás, képzés, szakképzés rendszere, kapcsolódása az
egészségüggyelhatárosmásoktatásiterületekhez,szintekhez,képzésekhez:magyar
köznevelési rendszer, szakképzési rendszerek (adaptív, duális, moduláris,
kompetenciaalapú),azegészségügyiszakképzésiéstovábbképzésirendszer.
– Az egészségügyi tanári munka hatékonysága, a tanár társadalmi és gazdasági
kapcsolatrendszere, helye az iskolai és az iskolán kívüli nevelƅ, oktató
közösségekben: a pedagógiai kommunikáció jellemzƅi, pedagógiai etika és etikett,
szakmaietikett,szakmaikapcsolatirendszer,kérdéskultúraapedagógiában.
– Szervezetszociológia, szociálpszichológia, életszakaszok nevelési és oktatási
módszerei (pedagógia és andragógia eszköztára): személyiségfejlƅdés folyamata,
személypercepció, különbözƅ életkorok fejlƅdési jellemzƅi (serdülƅkor, ifjúkor,
felnƅttkor).Személyiségzavarokfajtáiésjellemzƅi.Szerepelméletfogalmai.Szociális
tanulás jelentƅsége. Egyén és közösség kapcsolata. Csoportdinamika. Devianciák.
Pedagógiai irányzatok. Oktatáselméleti irányzatok. A tanuló önálló munkájára
alapozottoktatás:távképzés,tréning,atipikustanításimódszerek.Atutor,amentor
feladatai. Life Long Learning. A tanulás formái, a szakmai képzések módszertana:
elméleti módszertan, követelmény taxonómiák, a követelmények és a pedagógiai
értékelés kapcsolata. Andragógiai alapismeretek. A felnƅttek tanulási jellemzƅi,
módszerei,kompetencia.
– Szociális készségek, érzelmi intelligencia fejlesztése, megismertetése és
tudatosítása, spontán és kreatív problémamegoldások módszertana:
konfliktuskezelésitechnikák.
– Azegészségfejlesztésáltalánosmódszertana.
– Az alapozó egészségügyi tárgyak szakmódszertana: tudás jellemzƅi és megjelenési
formái: ismeretek, operátorok, pedagógiai folyamat, módszerek hatása, formális,
informális nevelés hatása, oktatási algoritmusok, gyakorlati oktatási módszerek,
gyakorlatszervezés folyamata, szakmai vizsga szervezése, értékelés módszerei,
tanulás módszertani technikák, vizsgatechnikák, tanulási segédletek készítése,
tanügyi,szakképzésidokumentumokésalkalmazásuk.
– Az adott egészségügyi szakterületek tantárgycsoportjainak metodikai ismeretkörei
éstanításigyakorlata.
– Atanáriszakképzettségnekmegfelelƅegészségügyiszakmákspeciálisszaktantárgyai
tanításánakmetodikai,didaktikaiismeretköre.
– Az adott alapképzési szak valamennyi szakirányában kiegészítƅ szakismeretek és
ezekoktatásánakszakmódszertana.
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VI.Neveléstudományszakmaiterület


1.Pedagógiatanár

1.


2.

3.

4.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelespedagógiatanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofEducationalScience
A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.4.és4.2.3.pontjárafigyelemmel
– aképzésiidƅ:2félév
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszainak évfolyamain, az iskolai rendszerƾ, illetve az iskolarendszeren kívüli
szakiskolai, szakközépiskolai oktatásban, felnƅttek átͲ és továbbképzésében, továbbá
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben a pedagógiai
ismeretektanítására,segítƅszakemberekképzésére,aziskolapedagógiaifeladatainak
végzésére, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes tanárok
képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történƅ
felkészítés.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Apedagógiatanárszakterületitudása,készségei,képességei
a) amegszerezhetƅtudás,képesség
Apedagógiatanárismeri
– a pedagógiaoktatás nevelésfilozófiai, társadalomelméleti, társadalompedagógiai
alapjait,iskolapedagógiaivonatkozásait;
– apedagógiaoktatásjelentƅségétahazaiiskolarendszerfejlesztéseszempontjából,a
bolognai folyamat hatását a pedagógiaoktatás színtereire; a felnƅttoktatás
sajátosságainakszerepétapedagógiatárgyakoktatásában;
– apedagógusképzési,tanárképzésimodelleket,koncepciókatanemzetköziésahazai
gyakorlatban,apedagógiaitárgyakoktatásnakmódszertanikérdéseit;
– apedagógusszakmapályaképénekformálásilehetƅségeit;
– a mesterségbeli tudás és a speciális pedagógiai képességek fejlesztésnek
módszereit, a pedagógiai elƅfeltevések, nézetek megismerését, alakításuk
lehetƅségeit és technikáit, a hatékony pedagógia kommunikációt és
együttmƾködést;
– pedagógusszerepeket,feladatokataziskolaiszervezetenbelüléskívül,apedagógiai
innovációlehetségesterepeit,formáit,gyakorlatát.
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amegszerezhetƅkészség,képesség:
Apedagógiatanárképes
– a köznevelésben, a szakképzésben és a felsƅoktatásban is a pedagógia korszerƾ
tartalmaitegyújszerƾdidaktikaimegközelítésbentanítani;
– a pedagógiai tárgyak oktatása során az ismeretközlésen túl speciális pedagógiai
képességeket fejleszteni és a pálya gyakorláshoz nélkülözhetetlen attitƾdöket
alakítani,végsƅsoronegykompetenciaalapúoktatásifolyamatottervezni,irányítani
ésértékelni.
4.2.2.Apedagógiatanárszakképzettségszempontjábólmeghatározószakterületiismeretek
Aszakterületiismeretaneveléstudományimesterszaknakmegfeleltethetƅ,nemtanári
mesterszakon szerzett, a tanári szakképzettséghez tartozó pedagógiai tudást foglalja
magában.

5.
Apedagógiatanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A reflektív pedagógiai gondolkodás és tevékenység fejlesztésének lehetƅségei,
módszerei. Korszerƾ tanulásszervezési, irányítási és értékelési technikák a
pedagógiaitárgyakoktatásában.
– A pedagógiaórák tervezésének kérdései. A pedagógiai megfigyelések, gyakorlatok
szervezésének, irányításának, értékelésének kérdései formális és nemformális
keretekközött.
– Pedagógiai projektek tervezésének, szervezésének módszertana. Kutató, fejlesztƅ
munkaapedagógiaitárgyakoktatásakapcsán.
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5. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez

A)
AMqVÉSZETITANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI


1. Zenemƾvészetiszakmaiterület

1.1. Tanáriszakképzettség–az1.2.és1.3.pontbanfoglaltakkivételével–
– azenetanárszakokonaz1.§a)pontjaszerintosztatlanképzésben,tanárszako(ko)n,
– a zenemƾvésztanár szakokon, a 3. § (3)–(6) bekezdésére figyelemmel, az 1. § c)
pontja szerinti tanári mesterszakon, a nem tanári zenemƾvészeti mesterszakkal
párhuzamosképzésben,
– az1.§d)pontjaszerintitanárimesterszakon
szerezhetƅ.
1.2. Zenetanár szakon az énekͲzene tanár szakirány a zeneismeretͲtanár szakiránnyal
párosítvavehetƅfel.
1.3. Zenemƾvésztanárszakonkétszakos,osztatlanképzésbenakóruskarnagymƾvészͲtanár
szakirány az énekͲzene mƾvésztanár vagy a zeneelméletͲtanár szakirányokkal, a
zeneelméletͲtanár szakirány az énekͲzene mƾvésztanár vagy a kóruskarnagymƾvészͲ
tanárszakirányokkal,azegyházzenemƾvészͲtanárszakirányazénekͲzenemƾvésztanár
szakiránnyal párosítható. Szakpárban hirdethetƅk meg a népi hegedƾmƾvészͲtanár, a
népibrácsamƾvészͲtanár,anépibƅgƅͲ/csellóͲ/ütƅgardonͲ/tamburabƅgƅmƾvészͲtanár,
a népi furulyamƾvészͲtanár, a népi klarinétͲ/tárogatómƾvészͲtanár, a népi
dudamƾvésztanár,anépicimbalommƾvészͲtanár,anépitamburamƾvészͲtanár,anépi
citeraͲkobozͲtekerƅmƾvészͲtanár,anépiharmonikamƾvészͲtanár,anépiénekmƾvészͲ
tanár,anépzeneelméletͲtanárszakirányok.
1.4. AKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjaszerintiszakterületiképzésképzésiideje
ésazösszegyƾjtendƅkreditekszáma
– az 1. melléklet 4.1.1. ba) és 4.2.1. ba) pontjában foglaltakra tekintettel, az 1.2.
pont szerinti osztatlan kétszakos képzésben a képzési idƅ 10 félév, az
összegyƾjtendƅkreditekszámatanáriszakirányonként100Ͳ100kredit;
– az 1. melléklet 4.1.1. bb) és 4.2.1. bb) pontjában foglaltakra tekintettel, az 1.3.
pont szerinti osztatlan kétszakos képzésben a képzési idƅ 12 félév, az
összegyƾjtendƅkreditekszámatanáriszakirányonként130Ͳ130kredit;
– az1.melléklet4.1.1.c)és4.2.1.c)pontjábanfoglaltakratekintettel,azosztatlan
egyszakos képzésben a képzési idƅ 10 félév, az összegyƾjtendƅ kreditek száma
180–200kredit.
1.5. Az 1. melléklet 4.4. pontjában foglaltakra tekintettel a szabadon választható
tantárgyakhozrendelhetƅkreditekminimálisértéke:
– 12félévesképzésben:15kredit;
– 10félévesképzésben:13kredit;
– 2félévesképzésben:3kredit.
1.6. AKorm.rendelet6.§(6)bekezdésétfigyelembevéve,az1.melléklet4.1.5.és4.2.4.
pontjaszerintiújabbokleveletadóképzésbenaz1.melléklet6.pontjábanfoglaltakra
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tekintettel az énekͲzene tanár, az egyházzenetanár és zeneismeretͲtanár
szakképzettség megszerzését követƅen az énekͲzene mƾvésztanár, az
egyházzenemƾvészͲtanár,illetveazeneelméletͲtanárszakképzettségszerezhetƅ.
1.7. Atanárifelkészítés2.mellékletbenfoglaltkövetelményeitazalapfokúmƾvészetiiskola,
amƾvészetiszakközépiskola,szakiskolapedagógiaifeladatairatekintettel,aképzésiés
kimeneti követelményekben meghatározott tudás, készség, képesség szerint kell
alkalmazni.


2. Táncmƾvészetiszakmaiterület


AKorm.rendelet6.§(6)bekezdésétfigyelembevéve,az1.melléklet4.1.5.és4.2.4.
pontja szerinti újabb oklevelet adó képzésben, az 1. melléklet 6. pontjában foglaltakra
tekintettel, az 1993. évi felsƅoktatási törvény szerinti táncpedagógus szakképzettség
birtokában tánctanár szakképzettség szerezhetƅ a klasszikus balett, a néptánc, a
moderntánc,atársastánctanáriszakirányokvalamelyikén.


3. IparͲ,építƅͲ,filmͲésvideómƾvészet,multimédia


Az 1. melléklet 4.5. pontjára tekintettel a designͲ és vizuálismƾvészetͲtanár szakon a
záróvizsgarészekéntszakdolgozatotkellbenyújtani,amelynekcéljaannakbizonyítása,hogy
ahallgatóképesatudásátintegrálniésatanárimunkájábanalkalmazni.Aszakdolgozatnak
két összetevƅje van: az összefüggƅ egyéni iskolai gyakorlat során gyƾjtött tapasztalatainak
rendszerezett összegzése a portfólió alapján, és e tapasztalatoknak a szaktárgy egy
részterülete tanításának pedagógiai, szakmódszertani szempontú tudományos alaposságú
bemutatása.


B)
AMqVÉSZETITANÁRSZAKOKKÉPZÉSIÉSKIMENETIKÖVETELMÉNYEI


I.Zenemƾvészetszakmaiterület


1.  Zenetanárszakképzettségek

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
okleveleszongoratanár
oklevelesorgonatanár
oklevelescsembalótanár
okleveleshárfatanár
oklevelesgitártanár
okleveleslanttanár
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oklevelesharmonikatanár
oklevelescimbalomtanár
okleveleshegedƾtanár
oklevelesmélyhegedƾtanár
oklevelesgordonkatanár
oklevelesgordontanár
oklevelesfuvolatanár
oklevelesfurulyatanár
oklevelesoboatanár
oklevelesklarinéttanár
oklevelesszaxofontanár
oklevelesfagottͲtanár
okleveleskürttanár
oklevelestrombitatanár
oklevelesharsonatanár
oklevelestubatanár
oklevelesütƅhangszertanár
oklevelesmagánénektanár
oklevelesjazzͲzongoratanár
oklevelesjazzgitártanár
oklevelesjazzbasszusgitárͲtanár
oklevelesjazzbƅgƅtanár
oklevelesjazzszaxofontanár
oklevelesjazztrombitatanár
oklevelesjazzharsonatanár
oklevelesjazzdobtanár
oklevelesjazzénektanár
oklevelesjazzͲzeneszerzéstanár
oklevelesegyházzenetanár
okleveleszeneismeretͲtanár
oklevelesénekͲzenetanár
– angolnyelvƾmegjelölése:
PianoTeacher
OrganTeacher
HarpsichordTeacher
HarpTeacher
GuitarTeacher
LuteTeacher
AccordionTeacher
Cimbalom(Dulcimer)Teacher
ViolinTeacher
ViolaTeacher
CelloTeacher
DoubleBassTeacher
FluteTeacher
RecorderTeacher
OboeTeacher
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ClarinetTeacher
SaxophoneTeacher
BassoonTeacher
HornTeacher
TrumpetTeacher
TromboneTeacher
TubaTeacher
PercussionTeacher
ClassicalSingingTeacher
JazzPianoTeacher
JazzGuitarTeacher
JazzBassGuitarTeacher
JazzDoubleBassTeacher
JazzSaxophoneTeacher
JazzTrumpetTeacher
JazzTromboneTeacher
JazzDrumsTeacher
JazzSingingTeacher
TeacherofJazzComposition
TeacherofChurchMusic
TeacherofGeneralMusicStudies
ClassroomMusicTeacher

2.


3.

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.és4.2.1.pontjárafigyelemmelaképzési
idƅ:
– osztatlanképzésben:10félév;
A képzés célja alapfokú mƾvészeti iskolában, az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítƅ szakiskolai szakaszának évfolyamain – énekͲzene tanár
szakképzettség esetén az iskolai nevelés, oktatás évfolyamain, valamint a
felnƅttoktatásban, az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzésekben –, az adott
hangszervagyazelméletitárgymƾvészetiszakmaitantárgyainakmegfelelƅen,
– azongoratanárszakképzettséggelazongora,azongorakötelezƅ,akamarazeneésa
korrepetíció;
– orgonatanár, valamint csembalótanár szakképzettséggel a szakképzettségnek
megfelelƅhangszer,akamarazeneésakorrepetíció;
– hárfaͲ, gitárͲ, lantͲ, harmonikaͲ, cimbalomͲ, hegedƾͲ, mélyhegedƾͲ, gordonkaͲ,
gordon, fuvolaͲ, furulyaͲ, oboaͲ, klarinétͲ, szaxofonͲ, fagottͲ, kürtͲ, trombitaͲ,
harsonaͲ, tubaͲ, valamint ütƅhangszertanár szakképzettség esetén a
szakképzettségnekmegfelelƅhangszer,valamintakamarazene;
– magánénektanár szakképzettséggel a magánének, a (vokális) kamarazene és a
hangképzés;
– jazzͲzongoraͲ, jazzgitárͲ, jazzbasszusgitárͲ, jazzbƅgƅͲ, jazzszaxofonͲ, jazztrombitaͲ,
jazzharsonaͲ, valamint jazzdobtanár szakképzettséggel a szakképzettségnek
megfelelƅjazzhangszer,valaminta(jazzͲ)zenekarigyakorlat;
– jazzénektanár szakképzettséggel a jazzének, a hangképzés és a (jazzͲ)zenekari
gyakorlat;
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– jazzͲzeneszerzéstanár szakképzettséggel a szolfézs (jazz tanszakon), a
szolfézselmélet,ajazzirodalom,ésajazzelmélet;
– egyházzenetanár szakképzettséggel az egyházzene (bibliaismeret, liturgikus
ismeretekésliturgikuszeneigyakorlat,népének,gregorián,egyházzeneͲirodalomés
zeneiismeretek);
– zeneismeretͲtanár szakképzettséggel a szolfézs, a zeneelmélet, a zenetörténetͲ
zeneirodalomésazimprovizáció;
– énekͲzenetanárszakképzettséggelazénekͲzeneésazénekkar(kórus)
szaktárgyak oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai
kutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,továbbáa
tanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség.
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azenetanárszakterületitudása,készségei,képességei
– Alkalmas az érzelmi intelligencia zenével történƅ fejlesztésére; türelemre és
önuralomra nevelésre; az elƅadóͲmƾvészethez és a tanításhoz való kreatív
hozzáállásra. Képes a stressz kezelésre, valamint nyilvános szereplésre, kognitív és
érzelmi erƅfeszítésre, a kritikára való pozitív reagálás képességének fejlesztésére.
Felkészült a testi tudatosság fejlesztésére; az egészségͲ és környezettudatosságra
nevelésre.Elsajátítottaamƾvészetinevelésbenbetöltöttszerepénekelfogadásához
szükségesérveléstechnikákat.
– Ismeri a zenepedagógiai képességfejlesztés tanulásiͲtanítási folyamatát, képes
annakmegtervezésére,megszervezésére,irányításaésértékeléseterénagyakorlás
pszichológiai megalapozásának, illetve a zenei munkaképességͲgondozás
módszereit; a test és a zenei kifejezés kapcsolatát. Ismeri és használja a
zenepedagógiaiforrásokat,azeneielƅadómƾvészetͲtörténetpedagógiaiismereteit;
a zenei hivatásra történƅ intellektuális felkészítés komplex feladatait, eszközeit; a
zeneinevelésirányzatait,különöstekintettelaKodályͲpedagógiára.
– Ismeriazegyénitanóra(egydiák–egytanár)pedagógiaifeladatait,módszereités
alkalmas a tanításͲtanulás folyamatában a környezet tükrében (pl. oktatási
környezet, adaptivitás, tehetséggondozás, mentorálás, mentálhigiénés ismeretek
alkalmazása,személyiségfejlesztés)azokatmegválasztani,alkalmazni.
– Ismeri a gyermekͲ és ifjúságvédelem zenepedagógiai vonatkozásait, a speciális
igényƾ fiatalok nevelésének, fejlesztésének zenei vonatkozásait, a felnƅttnevelés
zenepedagógiáját,alternatívpedagógiaimódszereket.
– Felkészültatanáréstanítványaspeciálisszakmai,nevelésikapcsolatábólkövetkezƅ
tanárifeladatokraahangszeresoktatásban,továbbáismeriennekakapcsolatnaka
következményeit a tanulói csoportok kialakulására, dinamikájára, valamint azok
formálására.
– Képes a tanulástámogatás sajátos, a zenetanulás szabadon választott (nem
kötelezƅen tanulandó) tevékenységéhez igazodó módszereit eredményesen
használni (motiválás, aktivizálás, ellenƅrzés, értékelés és mérés lehetƅségei,
alternatívái,afigyelem,koncentrációfejlesztése).

1297

1298

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

– Ismeriaszülƅkkelvalókommunikációmentoriszerepétésfolyamatátazenetanítás
során.
– Rendelkezik az általános zenepszichológia tárgykörét felölelƅ tudással a zenei
generatív képesség természete, a zenei képesség fejlƅdéslélektana, a kiemelkedƅ
teljesítmények,azeneimemória,azeneiképzelet,zeneikreativitás,azeneszerzés,
illetve az improvizáció kognitív pszichológiája,valamint a gyakorlás, a kotta nélküli
játékésalapróljátékkognitívháttere,azenetanulástranszferhatásai,azeneterápia
alapjai,azenepszichológiatörténete,azeneészlelés,továbbáazeneitevékenységek
neuropszichológiája,motorosirányítása,apszichoͲakusztikaterén.
– RendelkezikazelƅadóͲmƾvészetpszichológiájánaktárgykörétfelölelƅismeretekkel
a zenei kifejezƅerƅ kognitív modelljei, a finomidƅzítések és a zenei forma
kapcsolata,azérzelemkifejezésmódjai,valamintagyakorláslélektanaterén.Ismeri
azamatƅrökésaprofesszionáliselƅadómƾvészekközöttikülönbségeket.amozgás
szerepét, a zenei kifejezés lehetƅségeit a zenehallgató nézƅpontjából, a
társaslélektani folyamatokat a színpadon, szólistaként, kamaracsoportban,
zenekarban,kórusban.
– Rendelkezikazeneszociológiatárgykörétfelölelƅismeretekkel,ígyazenehallgatásͲ
választás motivációjának és hatásának ismereteivel. A zene szerepének megítélési
képességével az elƅadóͲmƾvészetben a film, színház, tánc területén. Ismeretekkel
rendelkezik zenei identitásról, a zene közösségre, az iskolai környezetre gyakorolt
hatásáról,acsoportdinamikaikörülményekrƅl,azeneésfogyasztóiviselkedésérƅl.
– Felkészültésgyakorlattalrendelkezikakoncertpedagógia,azeneiismeretterjesztés
területén, a tanórán kívüli hallgatói csoportok szervezésében, irányításában, a
minƅségi zenélés élethosszig tartó életszervezƅ erƅvé alakításában alapvetƅen a
családközösségéreépítve.Ismeriamédiapedagógiazenepedagógiaivonatkozásait.
4.2.2.Azenetanárszakokonaszakterületiismeretek:
a) Azenetanárszakképzettségszempontjábólmeghatározóközösismeretkörök
szolfézs, zeneelméleti ismeretek, általános zenetörténeti és magyar zenetörténeti
ismeretek,népzeneiismeretek,akusztika,általánosmƾveltségiismeretek.
b) Azenetanáriszakirányokszakterületiismeretei:
– zongoratanár szakirány: zongora (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, improvizáció, zongorakíséret, lapról játék, elƅadói gyakorlat),
hangszerͲmetodikaiismeretek,kamarazeneiismeretek,kóruséneklés(énekkar);
– orgonatanár szakirány: orgona (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, hangszerismeret, improvizáció, elƅadói gyakorlat), hangszerͲ
metodikaiismeretek,zongora,kamarazeneiismeretek,continuoͲjáték,zeneelméleti
ismeretek,kóruséneklés(énekkar);
– csembalótanár, lanttanár, furulyatanár szakirány: a szakiránynak megfelelƅ
hangszer (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret, improvizáció,
elƅadóigyakorlat),hangszerͲmetodikaiismeretek,zongora,kamarazeneiismeretek,
continuoͲjáték, historikus zenei, illetve mƾvészeti ismeretek, kóruséneklés
(énekkar);
– hárfatanárszakirány:hárfa(zenei,technikaiismeretek,stílusͲésrepertoárismeret,
improvizáció, elƅadói gyakorlat), hangszerͲmetodikai ismeretek, zongora,
kamarazeneiismeretek,zenekarigyakorlatészenekariszólamismeret;
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– gitártanár szakirány: gitár (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret,
improvizáció, elƅadói gyakorlat), hangszerͲmetodikai ismeretek, zongora,
hangszeres,illetvevokálisegyüttjáték;
– harmonikatanár, cimbalomtanár szakirányok: a szakiránynak megfelelƅ hangszer
(zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret, elƅadói gyakorlat),
hangszerͲmetodikai
ismeretek,
zongora,
kamarazenei
ismeretek,
kóruséneklés/zenekarigyakorlat;
– hegedƾtanár szakirány: hegedƾ (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat), hangszerͲmetodikai ismeretek, zongora,
kamarazenei, illetve további hangszeres ismeretek, zenekari gyakorlat és zenekari
szólamismeret;
– mélyhegedƾtanár, gordonkatanár szakirány: a szakiránynak megfelelƅ hangszer
(zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret, elƅadói gyakorlat),
hangszerͲmetodikaiismeretek,zongora,kamarazeneiismeretek,zenekarigyakorlat
észenekariszólamismeret;
– gordontanár szakirány: gordon (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat), hangszerͲmetodikai ismeretek, zongora,
kamarazeneiismeretek,zenekarigyakorlatészenekariszólamismeret;
– fuvolatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagottͲtanár, kürttanár,
trombitatanár, harsonatanár, tubatanár szakirányok: a szakiránynak megfelelƅ
hangszer(zenei,technikaiismeretek,stílusͲésrepertoárismeret,elƅadóigyakorlat),
hangszerͲmetodikaiismeretek,zongora,kamarazeneiismeretek,zenekarigyakorlat
észenekariszólamismeret;
– ütƅhangszertanár szakirány: ütƅhangszerek (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat), hangszerͲmetodikai ismeretek, zongora,
kamarazeneiismeretek,zenekarigyakorlatészenekariszólamismeret;
– magánénektanár szakirány: magánének (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat), az énekmetodikai ismeretek, zongora,
kamaraének, színpadi elƅadással kapcsolatos gyakorlati ismeretek, szakmai idegen
nyelviismeretek;
– jazzͲzongoratanár szakirány: jazzͲzongora (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat, hangszerͲmetodikai ismeretek) klasszikus
zongora, hangszeres, illetve vokális együttjáték, improvizációs gyakorlat, jazzͲ
elméleti, Ͳtörténeti és Ͳzeneszerzés/hangszerelési ismeretek, nemzetközi népzenei
ismeretek;
– jazzgitártanár,
jazzbasszusgitárͲtanár,
jazzbƅgƅtanár,
jazzszaxofontanár,
jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár szakirányok: a szakiránynak
megfelelƅhangszer(zenei,technikaiismeretek,stílusͲésrepertoárismeret,elƅadói
gyakorlat, hangszerͲmetodikai) ismeretek, a jazzhangszernek megfelelƅ klasszikus
hangszeres stúdium/klasszikus zenei stadium, a jazzhangszeren hangszeres, illetve
vokális együttjáték, improvizációs gyakorlat, jazzͲelméleti, Ͳtörténeti és
Ͳzeneszerzés/hangszerelésiismeretek,nemzetközinépzeneiismeretek;
– jazzénektanár szakirány: jazzének (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret, elƅadói gyakorlat), klasszikus ének, a jazzéneklés módszertana,
zongora, hangszeres, illetve vokális együttjáték, improvizációs gyakorlat, jazzͲ
elméleti, Ͳtörténeti és Ͳzeneszerzés/hangszerelési ismeretek, nemzetközi népzenei
ismeretek;
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– jazzͲzeneszerzéstanár szakirány: jazzͲzeneszerzés és hangszerelés ismeretek, jazzͲ
elméleti, Ͳtörténeti ismeretek, zongora, hangszeres, illetve vokális együttjáték,
improvizációsgyakorlat,nemzetközinépzeneiismeretek;
– egyházzenetanárszakirány:egyházivokálisegyͲéstöbbszólamúság,orgona(ezeken
belül stílusͲ, mƾfajͲ, repertoárͲ és mƾismeret, zeneiͲtechnikai elƅadói ismeretek,
történeti és mai liturgikus alkalmazásra vonatkozó ismeretek, elƅadói gyakorlat,
orgonaismeret,liturgikusimprovizáció),liturgika(dogmatikai,formai,történeti,jogi
és nyelvi ismeretek, liturgikus gyakorlat), zongora, hangképzés, continuoͲjáték,
kamaraének,kóruséneklés(énekkar);
– zeneismeretͲtanár szakirány: szolfézs, zeneelméleti, zenetörténeti és népzenei
ismeretek, zeneszerzési ismeretek, transzponálásͲpartitúraolvasás, continuoͲjáték,
egyébspeciálisszakmaiismeretek;
– énekͲzene tanár szakirány: egyéni/kórushangképzés, hangszeres, illetve vokális
együttjáték, kórusvezénylési ismeretek, gyermekkari irodalom, énekkari gyakorlat,
egyébspeciálisszakmaiismeretek.

Azenetanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei

5.1. ahangszeres,azénekeszenetanárszakirányokon,az5.2.Ͳ5.4.pontszerintiszakirányok
kivételével:
– aszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– agyakorlástanításánakmódszertana;
– mƾvészetinevelésésaszemélyiségfejlesztéskapcsolata,valamintazenemƾvészet
oktatásbanésnevelésbentörténƅalkalmazásilehetƅségei,módszerei;
– felkészítésanyilvánosfellépésre;
– azeneitanulástanítása;
– azalapfokúésaszakiskolaimƾvészetoktatás,azOrszágosKépzésiJegyzékszerinti
szakképesítésektanterveinekéstantárgyiprogramjánakismerete;
– felkészülésatehetséggondozásra;
5.2. azegyházzenetanárszakirányon:
– a liturgikus és zenei ismeretek alkalmazása a tanításban, valamint a templomi
gyakorlatban;
– felkészítés az egyházzenei alapfokú mƾvészeti oktatás illetve a templom
egyházzeneiéleténekmegszervezésére,arendszeresegyházzeneiszolgálatra;
– személyikapcsolatokkialakításánakmódjaiésegyüttmƾködésazegyházzenemás
szereplƅivel;
– egyházikórus(szkóla)szervezésénekésvezetésénekspeciáliskövetelményei;
– azalapfokúegyházzeneoktatástanterveinekéstantárgyiprogramjánakismerete;
– azegyházzenetanításánakmódszertana
– aliturgikusésegyházzeneiismeretekalkalmazásaaszemélyiségfejlesztésbenésa
nevelésben;
– egyházzenei vokális és orgonaͲrepertoár összeállítása az alapfokú mƾvészeti
iskolákbanagyakorlatialkalmazás,aliturgikusfunkciófigyelembevételével;
5.3. azeneismeretͲtanárszakirányon:
– aképzéssoránelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– az alapfokú mƾvészeti oktatás tantárgyi programjaiban rögzített zenei elméleti,
zeneirodalmiészenetörténetiismeretektanításánakmódszerei;
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azeneikészségfejlesztésmódszertanieszközei;
akreatívzeneigondolkodás,illetvegyakorlatkialakításánakésfejlesztésénekútjai;
amƾvészetinevelésszemélyiségfejlesztƅésközösségépítƅhatása;
azeneésatársmƾvészetekkapcsolata,azenehallgatóvánevelésfeladatai;
atehetséggondozásésaszakirányútovábbtanulásratörténƅfelkészítés;
azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
pedagógiai repertoárismeret, tankönyvek és az oktatásban felhasználható
segédkönyvek,tudásbázisok,eszközökhasználata;

5.4. azénekͲzenetanárszakirányon
– aképzéssoránelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– KodályZoltánzeneinevelésikoncepciójaésazarraépülƅ,ateljesembertfejlesztƅ
zenepedagógia;azénekͲzeneinevelésésoktatásmódszerei:adaltanítás,adallami,
ritmikai, zeneelméleti és zenetörténeti, valamint népzenei ismeretek tanítása, a
zeneikészségfejlesztésmódszerei:éneklési,dallami,ritmikai,zeneiolvasásésírás,
improvizációs készségfejlesztés, a zenei memória fejlesztése, többszólamúság,
harmonikushallás,zenehallgatás;
– egyébzenepedagógiaiirányzatokésmódszerekmegismerése;
– aspeciálisénekͲzeneiképzéssajátosfeladatai;
– atehetséggondozáslehetƅségei;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
– a pedagógiai repertoár ismerete, tankönyvelemzés; tudásbázisok és
infokommunkációseszközökhasználata.


2. Zenemƾvésztanárszakképzettségek

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
okleveleszongoramƾvészͲtanár,
okleveleszongorakísérƅͲkorrepetitortanár,
oklevelescsembalómƾvészͲtanár,
oklevelesorgonamƾvészͲtanár,
okleveleshárfamƾvészͲtanár,
oklevelesgitármƾvészͲtanár,
oklevelescimbalommƾvészͲtanár,
oklevelesharmonikamƾvészͲtanár,
okleveleshegedƾmƾvészͲtanár,
oklevelesmélyhegedƾmƾvészͲtanár,
oklevelesgordonkamƾvészͲtanár,
oklevelesgordonmƾvészͲtanár,
oklevelesfuvolamƾvészͲtanár,
oklevelesoboamƾvészͲtanár,
oklevelesklarinétmƾvészͲtanár,
oklevelesszaxofonmƾvészͲtanár,
oklevelesfagottmƾvészͲtanár,
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okleveleskürtmƾvészͲtanár,
oklevelestrombitamƾvészͲtanár,
oklevelesharsonamƾvészͲtanár,
oklevelestubamƾvészͲtanár,
oklevelesütƅhangszermƾvészͲtanár,
oklevelesénekmƾvészͲtanár,
oklevelesrégiͲzenecsembalómƾvészͲtanár,
oklevelesrégiͲzeneblockflötemƾvészͲtanár
oklevelesegyházzenemƾvészͲtanár(egyházzeneͲkóruskarnagy),
oklevelesegyházzenemƾvészͲtanár(egyházzeneͲorgonamƾvész),
okleveleszeneszerzƅtanár,
oklevelesmuzikológusͲtanár,
okleveleszeneelméletͲtanár,
okleveleskóruskarnagymƾvészͲtanár,
oklevelesénekͲzenemƾvésztanár
– angolnyelvƾmegjelölése:
TeacherofMusicPerformance(Piano)
TeacherofMusicPerformance(Pianoaccompanimentandrepetition)
TeacherofMusicPerformance(Harpsichord)
TeacherofMusicPerformance(Organ)
TeacherofMusicPerformance(Harp)
TeacherofMusicPerformance(Guitar)
TeacherofMusicPerformance(Cimbalom/Dulcimer)
TeacherofMusicPerformance(Accordion)
TeacherofMusicPerformance(Violin)
TeacherofMusicPerformance(Viola)
TeacherofMusicPerformance(Cello)
TeacherofMusicPerformance(DoubleBass)
TeacherofMusicPerformance(Flute)
TeacherofMusicPerformance(Oboe)
TeacherofMusicPerformance(Clarinet)
TeacherofMusicPerformance(Saxophone)
TeacherofMusicPerformance(Bassoon)
TeacherofMusicPerformance(Horn)
TeacherofMusicPerformance(Trumpet)
TeacherofMusicPerformance(Trombone)
TeacherofMusicPerformance(Tuba)
TeacherofMusicPerformance(Percussion)
TeacherofMusicPerformance(ClassicalSinging)
TeacherofEarlyMusicPerformance(Harpsichord)
TeacherofEarlyMusicPerformance(Recorder)
TeacherofMusicPerformance(ChurchMusic–ChoralConducting)
TeacherofMusicPerformance(ChurchMusic–Organ)
TeacherofMusicComposition
TeacherofMusicology
TeacherofMusicTheory
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TeacherofMusicPerformance(ChoralConducting)
ClassroomMusicTeacher(primaryandsecondarylevel)

2.


3.

Aképzésiidƅ
– a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára
figyelemmel,anemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésben2félév;
– az 1. melléklet 4.1.1. bb) és a 4.2.1. bb) pontjára figyelemmel az énekͲzene
mƾvésztanár, egyházzenemƾvészͲtanár, a kóruskarnagymƾvészͲtanár és a
zeneelméletͲtanárszakokonkétszakososztatlanképzésbenaképzésiidƅ12félév.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszainak évfolyamain, az alapfokú mƾvészetoktatásban és felnƅttoktatásban,
továbbáazOrszágosKépzésiJegyzékbenmeghatározottszakképzésekben–énekͲzene
mƾvésztanár szakképzettség esetén, az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai
nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak, évfolyamain, az
alapfokú mƾvészetoktatásban és felnƅttoktatásban, továbbá az Országos Képzési
Jegyzékbenmeghatározottszakképzésekben–azadotthangszervagyazelméletitárgy
mƾvészetiszakmaitantárgyainakmegfelelƅen
– zongoramƾvészͲtanár szakképzettséggel a zongora, a zongora kötelezƅ, a
hangszerismeret,akamarazeneésakorrepetíció;
– zongorakísérƅͲkorrepetitortanárszakképzettséggelakorrepetícióésazongora;
– csembalómƾvészͲtanár, valamint orgonamƾvészͲtanár szakképzettséggel a
szakképzettségnek megfelelƅ hangszer, a hangszerismeret, a kamarazene és a
korrepetíció;
– hárfaͲ, gitárͲ, cimbalomͲ, harmonikaͲ, hegedƾͲ, mélyhegedƾͲ, gordonkaͲ, gordonͲ,
fuvolaͲ, oboaͲ, klarinétͲ, szaxofonͲ, fagottͲ, kürtͲ, trombitaͲ, harsonaͲ, tubaͲ,
ütƅhangszerͲ, régiͲzene csembalóͲ, valamint régiͲzene blockflötemƾvészͲtanár
szakképzettséggel a szakképzettségnek megfelelƅ hangszer, a hangszerismeret,
valamintakamarazene;
– énekmƾvészͲtanár szakképzettséggel a magánének, a kamaraének, a (vokális)
kamarazene, a hangegészségtan, a beszédgyakorlat, a színpadtechnika és a
hangképzés;
– egyházzenemƾvészͲtanárszakképzettséggelazegyházzene(bibliaismeret,liturgikus
ismeretekésliturgikuszeneigyakorlat,népének,gregorián,egyházzeneͲirodalomés
zenei ismeretek), a liturgia, liturgia gyakorlat, a népének (gyülekezeti ének), a
gregoriánének–graduál,az(egyházzenei)kórus,azegyházzeneͲirodalom,továbbá
az egyházzeneͲorgonamƾvész szakirányon szerzett szakképzettséggel az
(egyházzenei)orgonajáték,(egyházzenei)orgonaismeret,
az egyházzeneͲkóruskarnagy szakirányon szerzett szakképzettséggel az
(egyházzenei)karvezetés;
– zeneszerzƅtanár szakképzettséggel a zeneszerzésͲelmélet, a zeneszerzésͲgyakorlat,
a hangszerismeret és partitúrajáték, a zeneelmélet, a hangrendszerelmélet, a
modernzeneͲismeret, a hangszínszolfézs, az improvizáció és az elektroakusztikus
zeneitantárgyak;
– muzikológusͲtanár szakképzettséggel a zenetörténetͲzeneirodalom, zeneirodalom
ésanépzene;
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– zeneelméletͲtanár szakképzettséggel a zeneelmélet, a szolfézs, a zenetörténetͲ
zeneirodalom,zeneirodalom,valamintanépzene;
– kóruskarnagymƾvészͲtanárszakképzettséggelakarvezetésésakórus(énekkar),
– énekͲzene mƾvésztanár szakképzettséggel az énekͲzene, az énekkar (kórus) és –
alapfokúmƾvészetiiskolában–aszolfézs
szakmaitárgyakoktatására,aziskolapedagógiaifeladatainakellátására,apedagógiai
kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes mƾvésztanárok képzése,
továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Azenemƾvésztanárszakterületitudása,készségei,képességei
– Alkalmas az érzelmi intelligencia zenével történƅ fejlesztésére; türelemre és
önuralomra nevelésre; az elƅadó mƾvészethez és a tanításhoz való kreatív
hozzáállásra.Képesastresszkezelésre,anyilvánosszereplésre,kognitívésérzelmi
erƅfeszítésre,akritikáravalópozitívreagálásképességénekfejlesztésére.Felkészült
a testi tudatosság fejlesztésére; az egészségͲ és környezettudatosságra nevelésre.
Elsajátítottaamƾvészetinevelésbenbetöltöttszerepénekelfogadásáhozszükséges
érveléstechnikákat.
– IsmerizenepedagógiaiképességfejlesztéstanulásiͲtanításifolyamatát,képesannak
megtervezésére, megszervezésére, irányítása, értékelése terén a gyakorlás
pszichológiai megalapozásának és a zenei munkaképességͲgondozás módszereit; a
test és a zenei kifejezés kapcsolatát. Ismeri és használja a zenepedagógiai
forrásokat, a zenei elƅadómƾvészetͲtörténet pedagógiai ismereteit; a zenei
hivatásra történƅ intellektuális felkészítés komplex feladatait és eszközeit; a zenei
nevelésirányzatait,különtekintettelaKodályͲpedagógiára.
– Ismeriazegyénitanóra(egydiák–egytanár)pedagógiaifeladatait,módszereités
alkalmas a tanításͲtanulás folyamatában a környezet tükrében (pl. oktatási
környezet, adaptivitás, tehetséggondozás, mentorálás, mentálhigiénés ismeretek
alkalmazása,személyiségfejlesztés)azokatmegválasztani,alkalmazni.
– Ismeri a gyermekͲ és ifjúságvédelem zenepedagógiai vonatkozásait, a speciális
igényƾ fiatalok nevelésének, fejlesztésének zenei vonatkozásait, a felnƅttnevelés
zenepedagógiáját,alternatívpedagógiaimódszereket.
– Felkészültatanáréstanítványaspeciálisszakmai,nevelésikapcsolatábólkövetkezƅ
tanárifeladatokraahangszeresoktatásban,továbbáismeriennekakapcsolatnaka
következményeit a tanulói csoportok kialakulására, dinamikájára és azok
formálására.
– Képes a tanulástámogatás sajátos, a zenetanulás szabadon választott (nem
kötelezƅen tanulandó) tevékenységéhez igazodó módszereit eredményesen
(motiválás, aktivizálás, ellenƅrzés, értékelés és mérés lehetƅségei, alternatívái; a
figyelem,koncentrációfejlesztése)használni.
– Ismeriaszülƅkkelvalókommunikációmentoriszerepétésfolyamatátazenetanítás
során.
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– Rendelkezik az általános zenepszichológia tárgykörét felölelƅ tudással a zenei
generatív képesség természete, a zenei képesség fejlƅdéslélektana, a kiemelkedƅ
teljesítmények,azeneimemória,azeneiképzelet,zeneikreativitás,azeneszerzés,
illetve az improvizáció kognitív pszichológiája,valamint a gyakorlás, a kotta nélküli
játékésalapróljátékkognitívháttere,azenetanulástranszferhatásai,azeneterápia
alapjai,a zenepszichológia története, a zeneészlelés, illetve a zenei tevékenységek
neuropszichológiája,motorosirányítása,apszichoakusztikaterén.
– RendelkezikazelƅadóͲmƾvészetpszichológiájánaktárgykörétfelölelƅismeretekkel
a zenei kifejezƅerƅ kognitív modelljei, a finomidƅzítések és a zenei forma
kapcsolata,azérzelemkifejezésmódjai,valamintagyakorláslélektanaterén.Ismeri
az amatƅr és a professzionális elƅadómƾvészek közötti különbségeket, a mozgás
szerepét, a zenei kifejezés lehetƅségeit a zenehallgató nézƅpontjából, a
társaslélektani folyamatokat a színpadon, szólistaként, kamaracsoportban,
zenekarban,kórusban.
– Rendelkezikazeneszociológiatárgykörétfelölelƅismeretekkel,ígyazenehallgatásͲ
választás motivációjának és hatásának ismereteivel. A zene szerepének megítélési
képességével az elƅadóͲmƾvészetben a film, színház, tánc területén. Ismeretekkel
rendelkezik zenei identitásról, a zene közösségre, az iskolai környezetre gyakorolt
hatásáról,acsoportdinamikaikörülményekrƅl,azeneésfogyasztóiviselkedésérƅl.
– Felkészültésgyakorlattalrendelkezikakoncertpedagógia,azeneiismeretterjesztés
területén, a tanórán kívüli hallgatói csoportok szervezésében, irányításában, a
minƅségi zenélés élethosszig tartó életszervezƅ erƅvé alakításában alapvetƅen a
családközösségéreépítve.Ismeriamédiapedagógiazenepedagógiaivonatkozásait.
4.2.2.Azenemƾvésztanárszakokonaszakterületiismeretek
– Az 1. § c) pontjában foglaltakra figyelemmel, a nem tanári mesterszakkal
párhuzamosképzésben:aszakterületiismeretazenemƾvésztanárszaknak–tanári
szakirányonként – megfeleltethetƅ nem tanári mesterszakon szerzett, a tanári
szakképzettségheztartozózenemƾvészetitudástfoglaljamagában.
– Az1.§a)pontjábanfoglaltakrafigyelemmel,osztatlanképzésben
a)
a zeneelméletͲtanár, kóruskarnagymƾvészͲtanár, egyházzenemƾvészͲtanár, énekͲzene
mƾvésztanárszakképzettségszempontjábólmeghatározóközösismeretkörök
szolfézsészeneelméletiismeretek;általánoszenetörténetiésmagyarzenetörténeti
ismeretek; akusztika; általános mƾveltségi ismeretek, zongora, illetve
zongorakíséret.
b) azenemƾvésztanárszakok(szakirányok)szakterületiismeretei:
ZeneelméletͲtanár: magasabb szintƾ zeneelméleti és zenetörténeti, népzenei
ismeretek, zeneelméletͲtörténeti, Ͳmódszertani ismeretek, zeneszerzési ismeretek,
kamarazene/kamaraének,continuoͲjáték,szakmaiidegennyelviismeretek.
KóruskarnagymƾvészͲtanár: énekkari vezénylési ismeretek (vezényléstechnika,
kórusvezénylés), repertoárismeret, karvezetésͲmódszertani ismeretek, énekkari
gyakorlat, hangképzés, a zeneszerzés alapjai (ellenpont, hangszerelés), olasz
szakmainyelv.
EgyházzenemƾvészͲtanár: egyházi vokális egyͲ és többszólamúság, orgona (stílusͲ,
mƾfajͲ, repertoárͲ és mƾismeret, alapvetƅ forrásismeret, szakirodalmi jártasság,
zeneiͲtechnikai elƅadói ismeretek, történeti és mai liturgikus alkalmazásra
vonatkozó ismeretek, elƅadói gyakorlat, orgonaismeret, liturgikus improvizáció),
liturgika (dogmatikai, formai, történeti, jogi és nyelvi ismeretek, liturgikus
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gyakorlat),continuoͲjáték,továbbá
egyházzeneͲorgonamƾvész szakirányon: magasabb technikai és zenei szintƾ
orgonajáték,bƅvebbrepertoárͲ,szakirodalomͲismeret,
egyházzeneͲkóruskarnagy szakirányon: magasabb technikai és zenei szintƾ
vezénylésiismeretek,bƅvebbrepertoárͲ,szakirodalomͲismeret.
ÉnekͲzene mƾvésztanár szakirány: népzenei ismeretek, egyéni hangképzés,
kamaraének, karvezetési ismeretek, gyermekͲ és ifjúsági karirodalom, énekkari
gyakorlat,transzponálásͲpartitúraolvasás,egyébspeciálisszakmaiismeretek.

5.

Azenemƾvésztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei

5.1. ahangszeresésénekeszenemƾvésztanárszakirányokon,az5.2–5.7pontszerintitanári
szakirányokkivételével:
– aszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– agyakorlástanításánakmódszertana;
– mƾvészeti nevelés és a személyiségfejlesztés kapcsolata, valamint a zenemƾvészet
oktatásbanésnevelésbentörténƅalkalmazásilehetƅségei,módszerei;
– felkészítésanyilvánosfellépésre;
– azeneitanulástanítása;
– az alapͲ és középfokú mƾvészetoktatás tanterveinek és tantárgyi programjának
ismerete;
– felkészülésatehetséggondozásra;
5.2. zeneelméletͲtanárszakirányon:
– aképzéssoránelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– azalapͲésközépfokúmƾvészetiképzéstantárgyiprogramjaibanrögzítettszolfézs,
zeneelméleti,zenetörténeti,népzeneiismeretektanításánakmódszerei;
– azeneikészségekfejlesztésénektanárifeladataiéseszközei;
– a zenemƾvek belsƅ összefüggéseinek feltárásához szükséges képességek
kialakításánakútjai;
– azenemƾvekelƅadását,mƾvészimegformálásátsegítƅgyakorlatitudás;
– azeneitehetséggondozásspeciálisfeladatai;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
– pedagógiai repertoárismeret, tankönyvek és az oktatásban felhasználható
szakkönyvek,tudásbázisokéseszközökhasználata;
5.3. kóruskarnagymƾvészͲtanárszakirányon:
– akórusvezénylés,kórusépítésmódszerei,abetanításspeciálisigényei;
– kóruspedagógiaieszköztárbƅvítéseésalkalmazása;
– avezénylésalapjainaktanítása(testtartás,aviso,alapütemekrajzai,alapkarakterek
vezénylése; a dinamikaiͲ, a tempoͲ, és a karakterͲváltozások folyamatainak
vezénylése);
– a kórushangképzés és az intonációfejlesztés tanítása, gyakorlati ismereteinek
alkalmazása;
5.4. egyházzenemƾvészͲtanárszakirányokon:
– a liturgikus és zenei ismeretek alkalmazása a tanításban és a templomi
gyakorlatban;
– felkészítésazegyházzeneialapͲésközépfokúmƾvészetioktatás,illetveatemplom
egyházzeneiéleténekmegszervezésére,arendszeresegyházzeneiszolgálatra;
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– személyi kapcsolatok kialakításának módjai és együttmƾködés az egyházzene más
szereplƅivel;
– egyházikórus(szkóla)szervezésénekésvezetésénekspeciáliskövetelményei;
– azalapͲésközépfokú,valamintatanfolyamszerƾegyházzeneoktatástanterveinek,
illetvetantárgyiprogramjánakismerete;
– azegyházzenetanításánakmódszertanaaköznevelésiintézményrendszeriskoláiban
(alapfok,középfok,tanfolyamszerƾoktatás);
– a liturgikus és egyházzenei ismeretek alkalmazása a személyiségfejlesztésben és a
nevelésben;
– egyházzeneivokálisésorgonaͲrepertoárösszeállításaakülönféleiskolatípusokban,
azokgyakorlatialkalmazásaaliturgikusfunkciófigyelembevételével,továbbá
5.4.1.egyházzeneͲorgonamƾvészszakirányon:
– azistentiszteletiorgonálásoktatásánakmódszertana;
5.4.2.egyházzeneͲkóruskarnagyszakirányon:
– azistentiszteletivezénylésoktatásánakmódszertana;
5.5. énekͲzenemƾvésztanárszakirányon:
– aképzéssoránelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– KodályZoltánzeneinevelésikoncepciójaésazarraépülƅ,ateljesembertfejlesztƅ
zenepedagógia; az énekͲzenei nevelés, oktatás módszerei: a daltanítás, a dallami,
ritmikai, zeneelméleti és zenetörténeti, valamint népzenei ismeretek tanítása; a
zeneikészségfejlesztésmódszerei:éneklési,dallami,ritmikai,zeneiolvasásésírás,
improvizációs készség, a zenei memória fejlesztése; többszólamúság, harmonikus
hallás;zenehallgatás;
– mászenepedagógiaiirányzatokésmódszerekmegismerése;
– az énekͲzene tanítás különbözƅ szintjeinek speciális módszertani kérdései, a
középiskoláskorosztályzeneineveléséneklehetƅségei;
– aszolfézstanításmódszertana,azalapfokúmƾvészetoktatásiintézményekbenfolyó
komplexzeneoktatásitevékenységösszefüggései;
– felkészülésatehetséggondozásraésaszakirányútovábbtanulásravalófelkészítésre;
– a mƾvészeti nevelés személyiségfejlesztƅ hatásának lehetƅségei a köznevelés
intézményrendszerében;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
– pedagógiairepertoárismeret,tankönyvelemzés;tudásbázisokésinfokommunikációs
eszközökhasználata.
5.6. zeneszerzƅtanárszakirányon:
– azeneszerzésiésazeneelméletitantárgyakoktatásánakmódszerei;
– azeneikészségekfejlesztésénektanárifeladataiéseszközei;
– a zenemƾvek belsƅ összefüggéseinek feltárásához szükséges képességek
kialakításánakútjai;
– azenemƾvekelƅadását,mƾvészimegformálásátsegítƅgyakorlatitudás;
– azeneitehetséggondozásspeciálisfeladatai;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
– pedagógiai repertoárismeret, tankönyvek és az oktatásban felhasználható
szakkönyvek,tudásbázisokéseszközökhasználata;
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5.7. muzikológusͲtanárszakirányon:
– a zeneirodalomͲjelleg és a zenetörténetͲjelleg kapcsolata, mértéke, a szigorú
kronológiaielƅrehaladáselƅnyeiéshátrányai;
– atananyagrészletezésénekmértékeazalapͲésaközépfokúoktatásban;
– amƾelemzésekéstörténetijellegƾismertetésekköztimegfelelƅaránykialakítása;
– atanórákfelépítése;
– zenehallgatásatanórán;
– ahallgatókaktivizálásaatanórán;
– azismeretellenƅrzésszaktárgyimódszerei;
– a (zenetörténetͲ)zeneirodalom és más tárgyak tartalmának(történelem, irodalom)
kapcsolata;
– a középfokú zeneirodalom oktatás elƅkészítƅ szerepe a felsƅfokú oktatás
tekintetében;
– anépzenetanításával(népdalrepertoár,népdalelemzés)kapcsolatosmódszerek;
– pedagógiai repertoárismeret, tankönyvek és az oktatásban felhasználható
szakkönyvek,tudásbázisokéseszközökhasználata;
– azinfokommunikációseszközökhasználata.


4. Népihangszeres,népiénekesmƾvésztanár,népzeneelméletͲtanárszakképzettségek

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelesnépihegedƾmƾvészͲtanár
oklevelesnépibrácsamƾvészͲtanár
okleveles népi bƅgƅmƾvészͲ/csellómƾvészͲ/ütƅgardonmƾvészͲ/tamburabƅgƅmƾvészͲ
tanár
oklevelesnépifurulyamƾvészͲtanár
oklevelesnépiklarinétmƾvészͲ/tárogatómƾvészͲtanár
oklevelesnépidudamƾvésztanár
oklevelesnépicimbalommƾvészͲtanár
oklevelesnépitamburamƾvészͲtanár
oklevelesnépiciteraͲkobozͲtekerƅmƾvészͲtanár
oklevelesnépiharmonikamƾvészͲtanár
oklevelesnépiénekmƾvészͲtanár
oklevelesnépzeneelméletͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:
teacheroffolkmusicperformance(violin)
teacheroffolkmusicperformance(viola)
teacheroffolkmusicperformance(doublebassͲcelloͲgardon[percussioncello]tambur
bass)
teacheroffolkmusicperformance(recorder)
teacheroffolkmusicperformance(clarinetͲtarogato[hungarianfolkclarinet])
teacheroffolkmusicperformance(bagpipe)
teacheroffolkmusicperformance(cimbalom)
teacheroffolkmusicperformance(tambura)
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teacher of folk music performance (zitherͲtamburaͲkoboz [historical hungarian lute]
/rotarylute[hurdyͲgurdy])
teacheroffolkmusicperformance(accordion)
teacheroffolkmusicperformance(folksinging)
teacheroffolkmusictheory

2.


3.

4.

A3.§Ͳbanfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.1.bb)és4.2.1.bb)pontjárafigyelemmela
képzésiidƅ:
– osztatlanképzésben:12félév.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszainak évfolyamain, az alapfokú mƾvészetoktatásban és felnƅttoktatásban,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az adott
hangszervagyazelméletitárgymƾvészetiszakmaitantárgyainakmegfelelƅen
– népi hegedƾmƾvészͲtanár szakképzettséggel a népi hegedƾ, a (népi hangszeres)
kamarazeneésa(népihangszeres)zenekar;
– népi brácsamƾvészͲtanár szakképzettséggel a népi brácsa, a (népi hangszeres)
kamarazeneésa(népihangszeres)zenekar;
– népibƅgƅmƾvészͲ/csellómƾvészͲ/ütƅgardonmƾvészͲ/tamburabƅgƅmƾvészͲtanár
szakképzettséggelabƅgƅ/cselló/ütƅgardon/tamburabƅgƅ,a(népihangszeres)
kamarazeneésa(népihangszeres)zenekar;
– népi furulyamƾvészͲtanár szakképzettséggel a népi furulya és a (népi fúvós
hangszeres)kamarazene;
– népi
klarinétmƾvészͲ/tárogatómƾvészͲtanár
szakképzettséggel
a
népi
klarinét/tárogató, a (népi fúvós hangszeres) kamarazene és a (népi hangszeres)
zenekar;
– népidudamƾvészͲtanárszakképzettséggelanépidudaésa(népifúvóshangszeres)
kamarazene;
– népi cimbalommƾvészͲtanár szakképzettséggel a népi cimbalom, a (népi
hangszeres)kamarazeneésa(népihangszeres)zenekar;
– népitamburamƾvészͲtanárszakképzettséggelakülönbözƅtípusútamburák,a(népi
hangszeres)kamarazeneésatamburazenekar;
– népiciteraͲkobozͲtekerƅmƾvészͲtanárszakképzettséggelanépiciteraͲkobozͲtekerƅ
ésa(népihangszeres)kamarazene;
– népi harmonikamƾvészͲtanár szakképzettséggel a népi harmonika, a (népi
hangszeres)kamarazeneésa(népihangszeres)zenekar;
– népiénekmƾvészͲtanárszakképzettséggelanépiénekésanépikamaraének;
– népzeneelméletͲtanár szakképzettséggel a népzeneelmélet és Ͳtörténet és a
népzene
szakmaitárgyakoktatására,aziskolapedagógiaifeladatainakellátására,apedagógiai
kutatási,tervezésiésfejlesztésifeladatokvégzéséreképestanárokképzése,továbbáa
tanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
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4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Anépizenemƾvésztanárszakterületitudása,készségei,képességei
– Alkalmas az érzelmi intelligencia zenével történƅ fejlesztésére; türelemre és
önuralomra nevelésre; az elƅadó mƾvészethez és a tanításhoz való kreatív
hozzáállásra.Képesastresszkezelésreésnyilvánosszereplésre,kognitívésérzelmi
erƅfeszítésre,akritikáravalópozitívreagálásképességénekfejlesztésére.Felkészült
a testi tudatosság fejlesztésére; az egészségͲ és környezettudatosságra nevelésre.
Elsajátítottaamƾvészetinevelésbenbetöltöttszerepénekelfogadásáhozszükséges
érveléstechnikákat.
– IsmerizenepedagógiaiképességfejlesztéstanulásiͲtanításifolyamatát,képesannak
megtervezésére, megszervezésére, irányítása, értékelése terén a gyakorlás
pszichológiai megalapozásának és a zenei munkaképességͲgondozás módszereit; a
test és a zenei kifejezés kapcsolatát. Ismeri és használja a zenepedagógiai
forrásokat, a zenei elƅadómƾvészetͲtörténet pedagógiai ismereteit; a zenei
hivatásra történƅ intellektuális felkészítés komplex feladatait és eszközeit; a zenei
nevelésirányzatait,különtekintettelaKodályͲpedagógiára.
– Ismeriazegyénitanóra(egydiák–egytanár)pedagógiaifeladatait,módszereités
alkalmas a tanításͲtanulás folyamatában a környezet tükrében (pl. oktatási
környezet, adaptivitás, tehetséggondozás, mentorálás, mentálhigiénés ismeretek
alkalmazása,személyiségfejlesztés)azokatmegválasztani,alkalmazni.
– Ismeri a gyermekͲ és ifjúságvédelem zenepedagógiai vonatkozásait, a speciális
igényƾ fiatalok nevelésének, fejlesztésének zenei vonatkozásait, a felnƅttnevelés
zenepedagógiáját,alternatívpedagógiaimódszereket.
– Felkészültatanáréstanítványaspeciálisszakmai,nevelésikapcsolatábólkövetkezƅ
tanárifeladatokraahangszeresoktatásban,továbbáismeriennekakapcsolatnaka
következményeit a tanulói csoportok kialakulására, dinamikájára és azok
formálására.
– Képes a tanulástámogatás sajátos, a zenetanulás szabadon választott (nem
kötelezƅen tanulandó) tevékenységéhez igazodó módszereit eredményesen
használni (motiválás, aktivizálás, ellenƅrzés, értékelés és mérés lehetƅségei,
alternatívái,afigyelem,koncentrációfejlesztése).
– Ismeriaszülƅkkelvalókommunikációmentoriszerepétésfolyamatátazenetanítás
során.
– Rendelkezik az általános zenepszichológia tárgykörét felölelƅ tudással a zenei
generatív képesség természete, a zenei képesség fejlƅdéslélektana, a kiemelkedƅ
teljesítmények,azeneimemória,azeneiképzelet,zeneikreativitás,azeneszerzés,
illetve az improvizáció kognitív pszichológiája,valamint a gyakorlás, a kotta nélküli
játékésalapróljátékkognitívháttere,azenetanulástranszferhatásai,azeneterápia
alapjai, a zenepszichológia története, a zeneészlelés és a zenei tevékenységek
neuropszichológiája,motorosirányítása,apszichoakusztikaterén.
– Rendelkezikazelƅadómƾvészetpszichológiájánaktárgykörétfelölelƅismeretekkel
a zenei kifejezƅerƅ kognitív modelljei, a finomidƅzítések és a zenei forma
kapcsolata,azérzelemkifejezésmódjai,valamintagyakorláslélektanaterén.Ismeri
azamatƅrökésaprofesszionáliselƅadómƾvészekközöttikülönbségeket.amozgás
szerepét, a zenei kifejezés lehetƅségeit a zenehallgató nézƅpontjából, a
társaslélektani folyamatokat a színpadon, szólistaként, kamaracsoportban,
zenekarban,kórusban.
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– Rendelkezikazeneszociológiatárgykörétfelölelƅismeretekkel,ígyazenehallgatásͲ
választás motivációjának és hatásának ismereteivel. A zene szerepének megítélési
képességével az elƅadóͲmƾvészetben a film, színház, tánc területén. Ismeretekkel
rendelkezik zenei identitásról, a zene közösségre, az iskolai környezetre gyakorolt
hatásáról,acsoportdinamikaikörülményekrƅl,azeneésfogyasztóiviselkedésérƅl.
– Felkészültésgyakorlattalrendelkezikakoncertpedagógia,azeneiismeretterjesztés
területén, a tanórán kívüli hallgatói csoportok szervezésében, irányításában, a
minƅségi zenélés élethosszig tartó életszervezƅ erƅvé alakításában alapvetƅen a
családközösségéreépítve.Ismeriamédiapedagógiazenepedagógiaivonatkozásait.
4.2.2.Anépizenemƾvésztanárszakokszakterületiismeretei:
a) Anépizenemƾvésztanárszakok(szakirányok)aközösismeretkörei
szolfézs és zeneelméleti ismeretek, általános zenetörténeti és magyar zenetörténeti
ismeretek, hangszeres/énekes együttjáték, népzeneelméleti és népzenetörténeti
ismeretek, népmƾvészeti elméleti és gyakorlati ismeretek; zongora, akusztika,
általánosmƾveltségiismeretek.
b) Anépizenemƾvésztanárszakok(szakirányok)szakterületiismeretei:
Népi hegedƾmƾvészͲtanár: népi hegedƾ (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi brácsamƾvészͲtanár: népi brácsa (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi bƅgƅmƾvészͲ/csellómƾvészͲ/ütƅgardonmƾvészͲ/tamburabƅgƅmƾvészͲtanár: népi
bƅgƅ, cselló, ütƅgardon, tamburabƅgƅ (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi furulyamƾvészͲtanár: népi furulya (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi klarinétmƾvészͲ/tárogatómƾvészͲtanár: népi klarinét/tárogató (zenei, technikai
ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret, elƅadói gyakorlat, hangszerͲmetodikai
ismeretek).
Népi dudamƾvésztanár: népi duda (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi cimbalommƾvészͲtanár: népi cimbalom (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
NépitamburamƾvészͲtanárszakirány:népitambura(zenei,technikaiismeretek,stílusͲ
ésrepertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi citeraͲkobozͲtekerƅmƾvészͲtanár: népi citeraͲkobozͲtekerƅ (zenei, technikai
ismeretek, stílusͲ és repertoárismeret, elƅadói gyakorlat, hangszerͲmetodikai
ismeretek).
Népi harmonikamƾvészͲtanár: népi harmonika (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,hangszerͲmetodikaiismeretek).
Népi énekmƾvészͲtanár: népi ének (zenei, technikai ismeretek, stílusͲ és
repertoárismeret,elƅadóigyakorlat,énekmetodikai,hangképzésiismeretek).
NépzeneelméletͲtanár:népzeneelméletiésͲtörténeti,valamintnépmƾvészetielméleti
ésgyakorlatiismeretek.
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A népi hangszeres, népi énekes mƾvésztanár és a népzeneelméletͲtanár sajátos
szakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei

5.1. népihangszeresésénekesszakirányon,az5.2.pontszerintiszakiránykivételével
– aszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– anépzeneirepertoárelsajátításánakmódszertana;
– mƾvészetinevelésésaszemélyiségfejlesztéskapcsolata,valamintanépzene,anépi
kultúraazoktatásban,nevelésbentörténƅalkalmazásilehetƅségei,módszerei;
– felkészítésanyilvánosfellépésre;
– anépzenehallásutánitanulásánaktanítása;
– az alapͲ és középfokú mƾvészetoktatás tanterveinek, tantárgyi programjának
ismerete;
– felkészülésatehetséggondozásra;
5.2. anépzeneelméletͲtanárszakirányon:
– aképzéssoránelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
– azalapͲésközépfokúmƾvészetiképzéstantárgyiprogramjaibanrögzítettszolfézs,
zeneelméleti,zenetörténeti,népzeneiismeretektanításánakmódszerei,
– azeneikészségekfejlesztésénektanárifeladataiéseszközei;
– a zenemƾvek belsƅ összefüggéseinek feltárásához szükséges képességek
kialakításánakútjai;
– azenemƾvekelƅadását,mƾvészimegformálásátsegítƅgyakorlatitudás;
– azeneitehetséggondozásspeciálisfeladatai;
– azoktatástartalmátszabályozódokumentumokmegismerése;
– pedagógiai repertoárismeret, tankönyvek és az oktatásban felhasználható
szakkönyvek,tudásbázisokéseszközökhasználata.


II.Táncmƾvészetszakmaiterület


1.  Tánctanárszakképzettségek

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:
oklevelestánctanár(klasszikusbalett)
oklevelestánctanár(néptánc)
oklevelestánctanár(moderntánc)
oklevelestánctanár(társastánc)
oklevelestánctörténetésͲelmélettanár
– angolnyelvƾmegjelölése:
teacherofDance(ClassicalBallet)
teacherofDance(HungarianFolkDances)
teacherofDance(ModernDance)
teacherofDance(BallroomDances)
DanceHistoryandDanceTheoryteacher
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A3.§bekezdésébenfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.2.és4.2.2.pontjárafigyelemmel
aképzésiidƅ:
– osztottképzésben:4félév;
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az alapfokú
mƾvészetoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképzésekben,felnƅttképzésben,továbbátánccsoportoknál,együtteseknélegyéni,
valamint csoportos formában megvalósuló tánctanári feladatok végzésére, a
testkultúra és a tánc által az egészséges életmódra nevelés eszközeivel az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési
feladatokvégzéséreképestanárokképzése,akikalkalmasakatantárgyiésazáltalános
pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiknek az integrálására, illetve eredményes
alkalmazására, ez által a tanulók táncos készségeinek, képességeinek, táncelméleti
tudásának, valamint a táncmƾvészet és a társmƾvészetek területén a mƾveltségük
fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történƅ
felkészítése.
Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Atánctanárszakterületitudása,készségei,képessége
– atáncmƾvészetésatársmƾvészetekirántielkötelezettség,
– amagasszintentanulttáncmƾvészetiismeretek(atanultformanyelvek)átadásának
képessége,
– atáncmegtanulása,kivitelezésesoránmegnyilvánulóproblémákfelismerésénekés
javításánakképessége,
– jóegyüttmƾködƅéskommunikációsképesség,
– a tánc pszichikai hatásának – feszültségoldásának, örömszerzési forrásnak Ͳ
érvényrejuttatásánakképessége,
– kreativitás:önállótáncprodukciómegalkotásának,betanításánakképessége,ezáltal
mƾvészi élmény létrehozása a köznevelésben éppúgy, mint bármely más oktatási
formában,
– közösségformáló szerep, az iskolai és az iskolán kívüli táncmƾvészeti, valamint
kulturális események létrehozása, megszervezésére és/vagy az azokban való
cselekvƅrészvételáltal,
– akamaszkoritársas,nemekközöttikommunikációsproblémákoldásánakképessége
atáncáltal,
– kiemelkedƅtehetségekgondozásánakképessége,
– problémás és hátrányos helyzetƾ gyermekek közösségbe illesztésének,
felzárkóztatásánakképességeatáncrévén,
– apedagógiaiéstáncͲszakmaikutatások,tervezési,fejlesztésifeladatokellátásának
képessége,
– azoktatáshozkapcsolódónyilvánoselƅadásoklétrehozására.

1313

1314

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 15. szám

4.2.2.Atánctanárszakokon(szakirányokon)aszakterületiismeretek:
a) atánctanártanáriszakirányokközösszakterületiismeretei:
– Az alapképzésben megszerzett elméleti ismereteket tovább bƅvítƅ ismeretkörök a
táncmƾvészet,valamintatáncmƾvészetésatársmƾvészetekkapcsolódására,illetve
kölcsönhatásáravonatkozóan,kiemeltfigyelemmelazoktatásͲnevelésterületére.
– A mƾvészeti oktatás és nevelés helyének, szerepének, módszereinek ismerete a
Nemzetialaptanterv,valamintakorszerƾkutatásokfényében,különöstekintettela
tánc köznevelésbe való bekapcsolására, ahol a tánc oktatását kizárólag okleveles
tánctanár / okleveles táncmƾvésztanár képes ellátni, akinek a magas szintƾ
gyakorlati táncmƾvészeti tudása, szakmódszertani és pedagógiai ismerete teszi
lehetƅvé az élettani, pedagógiai sajátosságok figyelembe vételével a gyermekek
egészségre nevelését, továbbá a nemzeti tudat ápolását a tánc, a táncmƾvészet
által.
– A táncmƾvészet minden szakirányán – differenciáltan – (klasszikus balett,
moderntánc,néptánc,társastánc,kortárstánc)atanulókkorosztályszerinti,élettani
sajátosságainak megfelelƅ oktatási módszereinek megismerése, beleértve a
különbözƅtánctechnikákatelƅkészítƅgyermekjátékokat,gyermektáncokatis.
– Az egészséges életmódra történƅ nevelés témaköreinek megismerése a
mozgásbiológia, a fejlƅdéslélektan, az egészségtan, a táplálkozástudomány,
valamint a táncterápia által, s ezen ismereteknek a tánctanításon keresztül való
alkalmazása.
– A táncmƾvészet szerepe és jelentƅsége a nemzeti tudat megalapozásában,
elmélyítésében,ápolásábanelsƅsorbanamagyarnéptáncáltal.
– Amƾvészetinevelésszemélyregyakoroltpozitívhatásánakismerete,akamaszkori
társaséskommunikációsproblémákismerete,valamintezekfeloldásánakmódszere
atáncoktatásáltal.
– Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncmƾvészi pályára történƅ
elƅkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedƅ mƾvészi tehetségek egyéni
kibontakoztatásánakfeladataira.
– Felkészítés a tudományos munkára, a tudományos kutatás módszereinek,
eljárásainak,segédeszközeinekmegismeréséreéshasználatáraatánctudományban.
b) atánctanárszakok(szakirányok)ismeretkörei:
– Klasszikus balett: a klasszikus balett formanyelvének magas szintƾ ismerete,
kiegészítve az elƅkészítƅ gimnasztika, a pilatesͲ és emeléstechnika, a moderntánc
valamintabalettgyakorlatokhozhasználtzeneianyagokismeretével.
– Moderntánc: a moderntánc formanyelvének, elsƅsorban az art jazz, a GrahamͲ, a
LimónͲakontaktͲésazimprovizációstechnikákmagasszintƾismerete,kiegészítve
az elƅkészítƅ gimnasztika, a klasszikus balett,a pilatesͲtechnika és akortárs zenék
ismeretével.
– Néptánc: a magyar néptánc formanyelvének magas szintƾ ismerete, kiegészítve a
KárpátͲmedencébenélƅkülönbözƅetnikumok(cigány,horvát,német,román,szerb,
szlovák) táncanyagainak, valamint a népi gyermekjátékok, a népzene, a
táncfolklorisztikaésnépviseletismeretével.
– Társastánc:astandardéslatinͲamerikaitáncokmagasszintƾismerete,kiegészítvea
speciális páros táncok, a „vonalak és pózok”, a „partnering”, valamint a formáció
ismeretével és a XX. századi tánczenék, a versenyszabályok és a versenyeken való
pontozásokmegismerésével.
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– Tánctörténet és Ͳelmélet: a táncformanyelvek (balett, moderntánc, néptánc), a
legjelentékenyebb táncalkotások, alkotómƾvészek és a kortárs táncmƾvészet magas
szintƾ ismerete, különös tekintettel a magyar táncmƾvészetre, a tánctörténet,
valamint a táncmƾvészettel összefonódó zeneͲ, díszletͲ és jelmeztörténet
megismerése.

5.
Atánctanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek
pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történƅ átültetésére vonatkozó
tudás,atáncoktatásdidaktikájarévén.
– Saját formanyelvén túl, más táncmƾvészeti szakirányok és a társmƾvészetek
ismeretének segítségével, eredményesebb és szélesebb spektrumú táncoktatási
módszerekalkalmazása.
– Klasszikus balett: a klasszikus balett, elsƅsorban a Vaganova és a magyar
módszertan elsajátítása, kiegészítve az újabb francia, angol iskolák, az elƅkészítƅ
gimnasztika, a gyermektánc, a pilatesͲ és az emeléstechnika módszertanával, a
balettgyakorlatokhozhasználtzeneianyagokismeretével.
– Moderntánc:amodernͲéskortárstánctechnikák:azartjazz,aGrahamͲ,aLimónͲ,a
kontaktͲ és az improvizációs technikák módszertanának elsajátítása, kiegészítve a
gyermektáncoktatásmódszertanával,akortárszenékismeretével.
– Néptánc:amagyarnéptáncmódszertanánakelsajátítása,kiegészítveanemzetiségi
táncok, a népi gyermekjátékok módszertanával, a népzene, a táncfolklorisztika és
népviseletelemzƅmegismerésével.
– Társastánc: a standard és latinͲamerikai táncok módszertanának elsajátítása,
kiegészítveaspeciálispárostáncok,a„vonalakéspózok”,a„partnering”,valaminta
formációmódszertanánakismeretévelésaXX.századitánczenékismeretével.
– Tánctörténet és Ͳelmélet: a táncelméleti oktatás, a táncmƾelemzés módszertana,
valamint a táncmƾvészettel összefonódó zeneͲ, díszletͲ és jelmeztörténeti
ismeretekoktatásánakmódszertana.


2. Táncmƾvésztanárszakképzettségek

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
magyarnyelvƾmegjelölése: oklevelestáncmƾvésztanár(klasszikusbalett)
 
oklevelestáncmƾvésztanár(néptánc)
angolnyelvƾmegjelölése: teacherofDancePerformance(ClassicalBallet)
 teacher of Dance Performance (Hungarian Folk
Dances)

2. A3.§bekezdésébenfoglaltakraésaz1.melléklet4.1.3.és4.2.3.pontjárafigyelemmel
aképzésiidƅ
– anemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésben:2félév.

3. A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, az alapfokú
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mƾvészetoktatásban, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképzésekben,felnƅttképzésben,továbbátánccsoportoknál,együtteseknélegyéni,
valamint csoportos formában megvalósuló tánctanári feladatok végzésére, a
testkultúra és a tánc által az egészséges életmódra nevelés eszközeivel az iskola
pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik alkalmasak a tantárgyi, illetve az
általános pedagógiaiͲpszichológiai ismereteiknek az integrálására, eredményes
alkalmazására, ez által a tanulók táncos készségeinek képességeinek, táncelméleti
tudásának, valamint a táncmƾvészet és a társmƾvészetek területén a mƾveltségük
fejlesztésére, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történƅ
felkészítése.

4.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Atáncmƾvésztanárszakterületitudása,készségei,képessége
– atáncmƾvészetésatársmƾvészetekirántielkötelezettség,
– atáncmƾvészetiismeretek(atanultformanyelvek)átadásánakképessége,
– atáncmegtanulása,kivitelezésesoránmegnyilvánulóproblémákfelismerésénekés
javításánakképessége,
– jóegyüttmƾködƅéskommunikációsképesség,
– a tánc pszichikai hatásának – feszültségoldásának, örömszerzési forrásnak –
érvényrejuttatásánakképessége,
– kreativitás:önállótáncprodukciómegalkotásának,betanításánakképessége,ezáltal
mƾvészi élmény létrehozása a köznevelésben éppúgy, mint bármely más oktatási
formában,
– közösségformáló szerep, az iskolai és az iskolán kívüli táncmƾvészeti, valamint
kulturáliseseményeklétrehozása,megszervezéséreilletveazazokbanvalócselekvƅ
részvételáltal,
– akamaszkoritársas,nemekközöttikommunikációsproblémákoldásánakképessége
atáncáltal,
– kiemelkedƅtehetségekgondozásánakképessége,
– problémás és hátrányos helyzetƾ gyermekek közösségbe illesztésének,
felzárkóztatásánakképességeatáncrévén,
– a pedagógiai és táncͲszakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok
ellátásánakképessége,
– azoktatáshozkapcsolódónyilvánoselƅadásoklétrehozására.
4.2.2Atáncmƾvésztanárszakok(szakirányok)szakterületiismeretei:
A szakterületi ismeret a táncmƾvésztanár szaknak – tanári szakirányonként –
megfeleltethetƅnemtanárimesterszakonszerzett,atanáriszakképzettségheztartozó
táncmƾvészetitudástfoglaljamagában.
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Atáncmƾvésztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– A mƾvészeti oktatásͲnevelés helye, szerepe, a táncmƾvészet módszerei, a tánc
köznevelésbevalóbekapcsolása,azélettaniéspedagógiaisajátosságokfigyelembe
vételével a gyermekek egészségre nevelése, továbbá a nemzeti tudat ápolása a
tánc,atáncmƾvészetáltal.
– Amƾvészetinevelésszemélyregyakoroltpozitívhatásánakismerete,akamaszkori
társaséskommunikációsproblémákismerete,valamintezekfeloldásánakmódszere
atáncoktatásáltal.
– Felkészülés a tehetséggondozásra, a professzionális táncmƾvészi pályára történƅ
elƅkészítésre és oktatására, valamint a kiemelkedƅ mƾvészi tehetségek egyéni
kibontakoztatásánakfeladataira.
– A táncformanyelv ismerete, technikájának elemzése, módszertana, az ismeretek
pedagógiai alkalmazása, és a tanítási gyakorlatba történƅ átültetésére vonatkozó
tudás,atáncoktatásdidaktikájarévén.
– Saját formanyelvén túl, más táncmƾvészeti szakirányok és a társmƾvészetek
ismeretének segítségével, eredményesebb, illetve szélesebb spektrumú
táncoktatásimódszerekalkalmazása.
– Klasszikus balett: a klasszikus balett, elsƅsorban a Vaganova és a magyar
módszertan elsajátítása, kiegészítve az újabb francia, angol iskolák, az elƅkészítƅ
gimnasztika, a gyermektánc, a pilatesͲ és az emeléstechnika módszertanával, a
balettgyakorlatokhozhasználtzeneianyagokismeretével.
– Néptánc:amagyarnéptáncmódszertanánakelsajátítása,kiegészítveanemzetiségi
táncok, a népi gyermekjátékok módszertanával, a népzene, a táncfolklorisztika és
népviseletelemzƅmegismerésével.


III.IparͲ,építƅͲ,filmͲésvideómƾvészet,multimédiaszakmaiterület



1.DesignͲésvizuálismƾvészetͲtanár

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesdesignͲésvizuálismƾvészetͲtanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofArtandDesign

1.


2.

3.

A 3. § (3) bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára
figyelemmel,nemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésbenaképzésiidƅ2félév.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, felnƅttképzésben,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben, a tágan
értelmezett vizuális kultúra: iparmƾvészeti, építƅmƾvészeti, filmͲ és videómƾvészeti,
képzƅmƾvészeti, valamint multimédia képzési ág szakmai tárgyainak tanítására, az
iskolapedagógiaifeladatainakellátására,apedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori
képzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.AdesignͲésvizuálismƾvészetͲtanárszakterületitudása,készségei,képességei
– atanultmƾvészetiismeretekátadásánakképessége;
– jóegyüttmƾködƅéskommunikációsképesség;
– tervezƅigyakorlat(mƾhely,tervezés);
– általánosgyakorlatiismeretek(szabadkézirajz,festés,mintázás,formatan,színtan,
mƾtermimunka).
4.2.2.AdesignͲésvizuálismƾvészetͲtanárszakonaszakterületiismeretek:
Aszakterületiismeretamƾvészetiképzésiterülettáganértelmezettvizuáliskultúraa
tanári szaknak megfeleltethetƅ nem tanári mesterszakon szerzett, a tanári
szakképzettséghez tartozó iparmƾvészeti, építƅmƾvészeti, filmͲ és videómƾvészeti,
képzƅmƾvészeti valamint a multimédia képzési ág mesterképzési szakjainak tudását
foglaljamagába:
– az emberi környezet, a design, a közlƅ, kifejezƅ szándékú vizuális alkotások
társadalmi,történelmi,szociálisbeágyazottsága;
– avizuálisalkotóͲésbefogadóképességekfejlƅdése(gyermekrajzͲfejlƅdés);
– a képiͲplasztikai gondolkodás, alkotás, a vizuális megismerés, a képi látásmód
elmélete, valamint gyakorlati alkalmazása; a konkrét és fogalmi gondolkodás,
cselekvéskapcsolata;
– a kreativitás jelentƅsége és fejlesztési lehetƅségei, módszerei (a vizuális alkotóͲ és
tervezƅtevékenységekenkeresztül);
– a látvány érzelmeket keltƅ szerepe, az érzelmi intelligencia kifejlesztésében
betöltöttszerepe;
– avizuáliskultúrakülönbözƅmegnyilvánulásiformái;
– adesignésavizuálismƾvészetekvizuáliskultúránbelülihelye,szerepe,egymáshoz
valóviszonya;azegyesvizuálismƾvészetiágaksajátosságai;
– adesignésavizuálismƾvészetek,mintazemberimegismerés,illetvekifejezésegyik
módja;
– a mƾvészet, mint az egyik legkomplexebb vizuális üzenet és az értékközvetítés
eszköze;amƾvészetiágakhatárainakátjárhatóságárólvalótudás;
– akultúrahagyományosésmaiértékei;
– a mƾelemzƅ, tárgyelemzƅ módszerek, a funkció, a tartalom és a forma
összefüggése;
– alátás,azábrázolásésavizuáliskifejezésszerepeazemberikommunikációban;
– a vizualitásnak az önismeretben, az identitás kialakításában és az önkifejezésben
betöltöttszerepe;
– a fogyasztói és állampolgári nevelés a tárgyvilág, a design, a városi környezet értƅ
használatához;
– azéletmód,azemberiigényekszerepeakörnyezetalakításbanésͲhasználatban;
– a társadalmi és gazdasági lehetƅségek, valamint a technikai adottságok szerepe a
környezetalakításbanésͲhasználatban;
– a tárgyͲ és környezetalakítók, illetve a tárgyakat és a környezetet használók
felelƅsségeatársadalommal,akulturálisésatermészetikörnyezettelszemben;
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– szakelmélet (szaktörténet, szakesztétika, szakos mƾszaki ismeretek, szakos
kereskedelmiismeretek,tervezéselmélet,designelmélet);
– általánoselméletiismeretek(mƾvészettörténeti,társadalomtudományi,filozófiaiés
kommunikációsismeretek).

5.

A designͲ és vizuálismƾvészetͲtanár sajátos szakmódszertani (tantárgyͲpedagógiai)
ismeretei
– Az adott, a nem tanári, mesterfokozatot adó szakképzettségeknek megfelelƅ,
konkrétdesignͲésvizuálismƾvészetiszakterületsajátosszakmai,valaminttantárgyͲ
pedagógiaiismeretei.
– Akreatívproblémamegoldásmódszerei.
– Amesterképzésbenelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása.
– A mƾvészeti oktatás és nevelés helye, szerepe, módszerei a Nemzeti alaptanterv
mƾvészetek mƾveltségi terület nevelésiͲoktatási feladatainak, valamint a korszerƾ
kutatásokfényében.
– Amƾvészetinevelésésaszemélyiségfejlesztéskapcsolata,valamintadesignͲésa
vizuális mƾvészetek oktatásban és nevelésben történƅ alkalmazási lehetƅségei,
módszerei.Amƾvészettelneveléslehetƅségeinekalkalmazása,különöstekintettela
hátránnyalkƾzdƅtanulókra(hátránykompenzáció,önbizalomfejlesztés).
– Felkészülés a tehetséggondozásra, a tanulók professzionális mƾvészi, vizuális
mƾvésziésmƾvészetelméletipályáratörténƅelƅkészítésre,valamintakiemelkedƅ
mƾvészitehetségekegyénikibontakoztatásának,feladataira.



IV.Képzƅmƾvészetszakmaiterület


1.Képzƅmƾvésztanárszakképzettség

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesképzƅmƾvésztanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofFineArts

1.


2.

3.

A 3. § (3) bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára
figyelemmel,nemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésbenaképzésiidƅ2félév.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás, valamint az iskolai nevelésͲoktatás
szakképesítés megszerzésére felkészítƅ szakaszainak évfolyamain, felnƅttképzésben,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben a
képzƅmƾvészeti szakmai tárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak
ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes
tanárokképzése,továbbáatanulmányaikdoktoriképzésbenvalófolytatásáratörténƅ
felkészítése.
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Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aképzƅmƾvésztanárszakterületitudása,készségei,képességei
Szakmaiismeretterén:
– Felkészült az egyetemes és magyar vizuális kultúrának a képzƅmƾvészetek és a
vizuáliskommunikációterületénfolyóközvetítƅihivatásra,eterületenazoktatásés
nevelésfeladataira;
– ismereteit, alkotói tapasztalatait szakszerƾen, a tantervi követelményeknek
megfelelƅenképesátadni(arajzésképzƅmƾvészetitechnikák,amƾvészettörténet
és mƾelemzés, a mƾvészeti geometria, a képzƅmƾvészeti és vizuális technikai
médiumok tantárgyai és az ezekkel megegyezƅ tartalmú diszciplínák oktatásán
keresztül) a mƾvészeti szakképzésben, az iskolai nevelésͲoktatás évfolyamain, az
alapfokúmƾvészetioktatásban,valamintavizuálisközmƾvelésterületén;
– vizuális mƾvészeti, mƾvészettudományi, mƾvészettörténeti, pszichológiai és
pedagógiai megalapozottságú kultúrájukra támaszkodva, a vizuális ábrázolás,
kifejezés kortárs, illetve történeti értékeinek birtokában képes növendékeit a
megismerési, tanulási folyamatokban differenciáltan irányítani, az alkotói
attitƾdjükben orientálni, képzƅmƾvészeti tevékenységükben támogatni, kulturális,
mƾvészeti,közösségiszemélyiségfejlƅdésüketelƅsegíteni.
Tanáritudás,képességterén
– Ismeri a köznevelés, illetve a szakképzés tartalmi szabályozását és az adott tanári
szakképzettségnek megfelelƅ tantárgyak, érettségi tárgyak követelményeiben,
illetverendelkezikaszakmaiésvizsgakövetelményekbenmeghatározottismeretek
körénekszaktudományosmélységƾismeretével.
– A speciális pedagógiai jellegƾ szakképesítések esetén ismeri az adott szakterület
szakismereteit.
– Értelmezni tudja az adott szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy (mƾveltségi
terület, nevelési, pedagógiai szakterület) által közvetített tudás sajátosságait, az
abban rejlƅ általános és specifikus képességfejlesztés lehetƅségeit. Ismeri az
oktatotttantárgy(mƾveltségiterület)másmƾveltségiterületekhezvalókapcsolatát,
a mƾvészeti ismereteknek az általános mƾveltséghez, a Nemzeti alaptantervben
meghatározott kulcskompetenciák fejlesztéséhez való hozzájárulását, valamint a
tudáselemek rendszerbe szervezésének, a különbözƅ forrásokból származó tudás
integrálásának módjait, a tantárgy (mƾveltségi terület) tanításának nemzetközi
tendenciáit.Ismeriéshasználnitudjaamƾveltségterülethezkapcsolódó,aNemzeti
alaptantervenalapulókerettantervekszerintiszaktárgyirendszert,helyitantervek,
oktatásiprogramokkészítésénekszakmai,pedagógiaielveit,módszereit.
– Ismeri a tantárgy (mƾveltségi terület) által közvetített fogalmakat, tartalmuk
fejlƅdési sajátosságait, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott
szerepét, az azokkal kapcsolatos elƅͲfogalmakat, tapasztalati fogalmakat és a
tévképzetekproblémáit,afogalmiváltásnehézségeit.Ismeriatantárgy(mƾveltségi
terület) eredményes tanulásához szükséges készségͲ és képességbeli
elƅfeltételeket,atananyagáltalfejlesztendƅspecifikuskészségeket,képességeket,
attitƾdökéselkötelezettségeksajátosságait.Képesatantárgybanelsajátítotttudás
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alkalmazására, a problémamegoldó képesség fejlesztésére. Felismeri a hatékony
tanulási környezet megteremtésének módjait. Ismeri és alkalmazza a tantárgyhoz,
mƾveltségiterülethezkapcsolódómérési,értékelésimódokat.
– Rendelkezik a tantárgy (mƾveltségi terület) tanításában alkalmazható módszerek
széles körƾ ismeretével, a megfelelƅ módszerek kiválasztásának képességével,
különös tekintettel a differenciálásra, a tanulók személyére szabott oktatásra, az
integrált oktatás és tehetségfejlesztés igényeire. Képes a tanulási idƅ differenciált
kezelésére. Tudatában van a tantárgy és a tananyag sajátosságainak megfelelƅ,
változatos tananyagͲelrendezési (koncentrikus, lineáris, spirális) és idƅszervezési
(folyamatos, epochális) megoldásokkal, azok alkalmazásával. Ismeri a tantárgyhoz
kapcsolódótankönyveket,taneszközöket.Azoktatástsegítƅmédiumokszakszerƾen
értékeli. Képes azokból a tanulók egyéni sajátosságainak, elƅzetes
felkészültségének,összetételénekmegfelelƅismeretforrásokkiválasztására.
Attitƾdtekintetébenjellemzi
– Aszakmai,szakmódszertanitudásánakfejlesztése,fejlesztƅprogramokban,kísérleti
munkákban való önálló, gyakorlati szakemberként, partnerként való részvétel, a
hazai és nemzetközi felmérésekben vagy kutató, képzƅ intézményekhez
kapcsolódóan a folyamatos tanulási tevékenység, az eredmények értelmezéséhez,
azújismereteknekatanításiͲnevelésigyakorlatbanvalófelhasználásáhozszükséges
tudásfolyamatosfejlesztése.
– Atanultmƾvészetiésmƾvészettörténetiismeretekátadásánakképessége.
– Jóegyüttmƾködƅ,motiválóéskommunikációsképesség.
– Kreativitás,aképzƅmƾvészetésatársmƾvészetekirántielkötelezettség.
– Képzƅmƾvészetiteoretikusérdeklƅdésésalkotóigyakorlat.
4.2.2.Aképzƅmƾvésztanárszakonaszakterületiismeretek:
A szakterületi ismeret a tanári szaknak megfeleltethetƅ nem tanári mesterszakon
szerzett,atanáriszakképzettségheztartozóképzƅmƾvészetitudástfoglaljamagában,
amely a tanári szakképzettség tekintetében a vizuális és környezetkultúra tanár
szakterületiismereteivelazonostudásmegszerzésétisbiztosítja,valamintazáltalános
köznevelési mƾvészettörténeti és mƾvészettörténet tanári ismereteken túl
megismerteti:
– azegyetemesképzƅmƾvészetkifejezésieszközeit,lehetƅségeit;
– akülönbözƅtérábrázolásirendszereket,konvenciókatésazoktörténetét;
– aképzƅmƾvészetbenhasználhatóanyagokatéstechnikákat;
– aképzƅmƾvészetitechnikákkal,anyagokkalésszínekkelelérhetƅhatásokat;
– azösszehasonlítóelemzésimódszereket,eszközöket.

5.
Aképzƅmƾvésztanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
Amƾvészettörténetoktatásésmƾelemzésszakmódszertaniismereteintúl
– aképzƅmƾvészetͲoktatástörténetiháttere,nevelésfilozófiaisajátosságai;
– amƾvészetineveléspedagógiaialapelveiésáltalánosmódszerei;
– amƾvészetiképzéselméletiésgyakorlati,szakmódszertaniismeretanyaga;
– avizuálistechnikaimédiumokésazokalkotóiésoktatásilehetƅségei;
– azaudioͲvizuálisszemléltetƅeszközökésazokmódszertanilehetƅségei;
– az oktatási célú kutatás, anyaggyƾjtés és alkotás sajátos követelményei a vizuális
kultúraterületén;
– amesterképzésbenelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása;
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– a mƾvészeti oktatás és nevelés helye, szerepe, módszerei a Nemzeti alaptanterv
mƾvészetek mƾveltségi terület nevelési, oktatási feladatainak, valamint a korszerƾ
kutatásokfényében;
– a mƾvészeti nevelés és a személyiségfejlesztés kapcsolata, valamint a
képzƅmƾvészet oktatásban és nevelésben történƅ alkalmazási lehetƅségei,
módszerei;
– felkészülés a tehetséggondozásra, a tanulók professzionális képzƅmƾvészi pályára
történƅ elƅkészítésre, valamint a kiemelkedƅ mƾvészi tehetségek egyéni
kibontakoztatásánakfeladataira.


V.SzínházͲésfilmmƾvészetszakmaiterület


1.Színházmƾvészetitanárszakképzettség

1.

Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesszínházmƾvészetitanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofTheaterArts


2.

3.

4.

A 3. § (3) bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára
figyelemmel,nemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésbenaképzésiidƅ2félév.
A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszainakévfolyamain,felnƅttképzésben,továbbáazOrszágosKépzésiJegyzékben
meghatározott szakképzésekben a színházmƾvészet szakmai tárgyainak tanítására, az
iskolapedagógiaifeladatainakellátására,apedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori
képzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

Azelsajátítandószakmaitudás,képesség

4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Aszínházmƾvészetitanárszakterületitudása,készségei,képességei
aszínházmƾvészetitanár
– képesatanultmƾvészetiismeretekátadására;
– jóegyüttmƾködƅéskommunikációsképességgelrendelkezik,
– íróiés/vagyszínpadigyakorlatitapasztalattalbír;
– ismeriaszínpadimunkát,azelƅadáskészítésgyakorlatát;
– képesatanóránkívülitanulóicsoportokszervezéséreésirányítására,
– felkészült a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelésére, ismeri a mƾvészeti
tevékenység tanulást támogató, a személyiség fejlesztést segítƅ pedagógiai
módszereit,alkalmazásilehetƅségeit;
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– ismeriazelƅadóͲmƾvészetösszetettfolyamatábanastresszkezelés,ajelenségétés
leküzdésénekstratégiáit.
4.2.2. A színházmƾvészeti tanár szakképzettség szempontjából meghatározó szakterületi
ismeretek:
A szakterületi ismeret a színházmƾvészeti tanár szaknak megfeleltethetƅ színmƾvész,
színházidramaturgszínházrendezƅnemtanáriosztatlanszakokvalamelyikénszerzett,
atanáriszakképzettségheztartozószínmƾvészetitudástfoglaljamagában.

5.
Aszínházmƾvészetitanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Aszínházmƾvészetineveléspedagógiaialapelveiésáltalánosmódszerei.
– Aszínházmƾvészetioktatástörténetiháttere,nevelésfilozófiaisajátosságai.
– Amesterképzésbenelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása.
– A színházmƾvészeti oktatás és nevelés helye, szerepe, módszerei, a Nemzeti
alaptanterv mƾvészetek mƾveltségi terület nevelési, oktatási feladatai, a korszerƾ
kutatásokfényében.
– Amƾvészetinevelésésaszemélyiségfejlesztéskapcsolata.
– Aszínházmƾvészetalkalmazásamáscurriculumterületekoktatásában.
– Felkészülésatehetséggondozásra,atanulókprofesszionálisszínházmƾvészipályára
történƅ elƅkészítésére, valamint a kiemelkedƅ mƾvészi tehetségek egyéni
kibontakoztatásánakfeladataira.


2. Filmmƾvészetitanárszakképzettség

1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben
szereplƅ
– magyarnyelvƾmegjelölése:oklevelesfilmmƾvészetitanár
– angolnyelvƾmegjelölése:teacherofMovingImages

2. A 3. § (3) bekezdésében foglaltakra és az 1. melléklet 4.1.3. és 4.2.3. pontjára
figyelemmel,nemtanárimesterszakkalpárhuzamosképzésbenaképzésiidƅ2félév.

3. A képzés célja az iskolai nevelésͲoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítƅ
szakaszainakévfolyamain,felnƅttképzésben,továbbáazOrszágosKépzésiJegyzékben
meghatározott szakképzésekben a filmmƾvészet szakmai tárgyainak tanítására, az
iskolapedagógiaifeladatainakellátására,apedagógiaikutatási,tervezésiésfejlesztési
feladatok végzésére képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori
képzésbenvalófolytatásáratörténƅfelkészítése.

4. Azelsajátítandószakmaitudás,képesség
4.1. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésb)–c)pontjatekintetében:
a2.mellékletbenmeghatározotttudás,készség,képesség;
4.2. aKorm.rendelet3.§(1)bekezdésa)pontjatekintetében
4.2.1.Afilmmƾvészetitanárszakterületitudása,készségei,képességei
afilmmƾvészetitanár
– képesatanultmƾvészetiismeretekátadására;
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jóegyüttmƾködƅéskommunikációsképességgelrendelkezik;
ismerimozgóképkészítésgyakorlatát;
képesatanóránkívülihallgatóicsoportokszervezéséreésirányítására
felkészült a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelésére, ismeri a mƾvészeti
tevékenység tanulást támogató, a személyiség fejlesztést segítƅ pedagógiai
módszereit,alkalmazásilehetƅségeit;
– ismeri a filmkészítés összetett folyamatában a stresszkezelés, a jelenségét és
leküzdésénekstratégiáit
4.2.2.Afilmmƾvészetitanárszakonaszakterületiismeretek:
A szakterületi ismeret a filmmƾvészeti tanár szaknak megfeleltethetƅ nem tanári, a
filmdramaturg osztatlan, a filmoperatƅr mƾvész, a filmrendezƅ mƾvész,a
dokumentumfilmͲrendezƅ mƾvész, és a filmmaking mester szakok valamelyikén
szerzett,atanáriszakképzettségheztartozószínmƾvészetitudástfoglaljamagában.

5.
Afilmmƾvészetitanársajátosszakmódszertani(tantárgyͲpedagógiai)ismeretei
– Afilmmƾvészetineveléspedagógiaialapelveiésáltalánosmódszerei.
– Afilmmƾvészetioktatáshelyeamƾvészetioktatásban.
– Amesterképzésbenelsajátítottszakterületiismeretekpedagógiaialkalmazása.
– A filmmƾvészeti oktatás és nevelés helye, szerepe, módszerei, a Nemzeti
alaptanterv mƾvészetek mƾveltségi terület nevelési, oktatási feladatai, a korszerƾ
kutatásokfényében.
– Afilmmƾvészetinevelésésaszemélyiségfejlesztéskapcsolata.
– Afilmmƾvészetalkalmazásamáscurriculumterületekoktatásában.
– Felkészülés a tehetséggondozásra, a tanulók professzionális filmmƾvészi pályára
történƅ elƅkészítésre, valamint a kiemelkedƅ mƾvészi tehetségek egyéni
kibontakoztatásánakfeladataira.
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Határozatok Tára

A Kormány 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozata
az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttesrõl és a megvalósítás elõkészítéséhez szükséges
intézkedésekrõl
1. A Kormány
1.1. egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes 2014–2020 között a budapesti
Ötvenhatosok terén, a Városligetben valósuljon meg;
1.2. egyetért azzal, hogy az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttesben az alábbi intézmények nyerjenek
elhelyezést:
a)
a Néprajzi Múzeum, a Kúria eredeti bírósági funkciójának mielõbbi helyreállítása érdekében;
b)
a Magyar Fotográfiai Múzeum;
c)
az Új Nemzeti Galéria, a Szépmûvészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyûjteményeinek
újraegyesítése érdekében;
d)
a Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum, az Új Nemzeti Galéria épületében;
e)
a Magyar Zene Háza;
f)
a Magyar Építészeti Múzeum;
1.3. felhívja az emberi erõforrások miniszterét az 1.2. pont szerinti intézményeket befogadó épületegyüttesre
vonatkozó nemzetközi építészeti tervpályázat kiírásának elõkészítésére;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. június 30.
1.4. egyetért azzal, hogy az állam tulajdonában álló, volt Szabolcs utcai kórház ingatlan-együttesének a „Nemzeti
Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésû állami beruházás egyes kérdéseirõl
szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 11. pontja szerinti egységes elhelyezés érdekében nem szükséges
része hasznosítható és bekapcsolható az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes programjába, kiemelt
figyelemmel az érintett intézmények kiállítási és közönségfogadási tevékenységével közvetlenül össze nem
függõ raktározási és restaurálási funkciók ellátását szolgáló terek elhelyezésére, és egyúttal felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, az emberi erõforrások miniszterét és a belügyminisztert az intézkedés elõkészítésére,
a szükséges egyeztetések lefolytatására;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erõforrások minisztere
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
1.5. egyetért azzal, hogy a Szépmûvészeti Múzeumban elhelyezésre kerülõ nemzeti és nemzetközi gyûjteményi
anyag megfelelõ bemutatása érdekében, az Új Nemzeti Galéria felépítésével egyidejûleg kerüljön sor
a Szépmûvészeti Múzeum II. világháborúban súlyosan megsérült, és azóta zárva tartó Román Csarnokának
rekonstrukciójára;
1.6. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttesre vonatkozó
koncepció második ütemeként készítse el a Városliget átfogó, a kulturális, továbbá a terület- és
településrendezési szempontokat egységben kezelõ hasznosítási koncepcióját, amely magába foglalja
a Fõvárosi Nagycirkusz új, városligeti elhelyezését is;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2013. április 30.
1.7. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert,
hogy az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési és költségvetési idõszakának tervezése során legyenek
kiemelt figyelemmel az új nemzeti közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításának finanszírozási
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szükségleteire; vizsgálják és határozzák meg közösen a bevonható források körét, az uniós támogatási források,
a központi költségvetés, továbbá a magántõke bevonásának lehetõségei és feltételei tekintetében egyaránt;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
1.8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjék meg az új nemzeti
közgyûjteményi épületegyüttes megvalósításához szükséges ingatlanrészek tulajdonjogi helyzetének
rendezéséhez, azok állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedések elõkészítését;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
1.9. felhívja az emberi erõforrások miniszterét, hogy a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánítása érdekében készítsen elõterjesztést a Kormány részére;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
az 1.3. pont szerinti tervpályázat kiírását követõ 30 napon belül
1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az 1.3. és 1.6. pontban
meghatározott feladatok teljesítése érdekében szükséges 98,6 millió forint, továbbá a tervpályázat
lebonyolításához szükséges 154,4 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi
Erõforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyûjtemények cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
az átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
az elszámolásért és a visszafizetési kötelezettségért: emberi erõforrások minisztere
Határidõ:
2014. március 31.
2. A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok
végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1.8. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány az egészségügyi ellátórendszer mûködõképességének fenntarthatósága, a lakosság egészségi állapotának
javítása érdekében:)
„1.8. egyetért azzal, hogy a fõváros és a vonzáskörzete egészségügyi ellátásának tervezett átalakításához szükséges
fedezet biztosítása érdekében a költségvetési lehetõségek függvényében a korábban egészségügyi célt szolgáló,
valamint a tervezett átalakítások során felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosításából, esetleges
értékesítésébõl származó bevétel – az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályok keretei között –
kizárólagosan egészségügyi beruházási célú forrásként felhasználható legyen, melynek törvényi feltételeit az emberi
erõforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter együttes egyetértésével kell
megteremteni, kivéve, ha az ingatlanok hasznosítása egyéb közcélt (pl. oktatási, kulturális, sport stb.) szolgál;
Felelõs:
emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
folyamatosan”
3. A H. 1.1–1.7. és 1.9–1.13. pontjaiban a „nemzeti erõforrás miniszter” szövegrész helyébe az „emberi erõforrások
minisztere” szöveg, 1.9. pont a) alpontjában az „a Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „az Emberi
Erõforrás Minisztériuma” szöveg lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi ErĘforrások Minisztériuma

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

XX.
218672

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

11
1

MĦködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelĘ járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb mĦködési célú kiadások

1
2
5
XI.
297102

ElĘir.
csop.
név

14,0
4,0
235,0

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7
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ÁHT
egyedi
azonosító

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

-253,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt elĘirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

XX.
218672

11

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt elĘirányzat
neve

Emberi ErĘforrások Minisztériuma
KözgyĦjtemények

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

253,0

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Foglalkoztatottak létszáma:
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

253,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

253,0
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

