KÉPZŐMŰVÉSZ-TANÁR
B/I.2. A képzési program: a pedagógiai-pszichológiai egység és a
szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) modul
tanterve
- óra, kredit és vizsgaterv táblázatban
a) első tanári szakképzettség tanterve
a tanári és a vonatkozó
szakmai KKK alapján
a pedagógiai-pszichológiai
ismeretkör tantárgyai /
a szakmódszertani
ismeretek tantárgyai

1.

2.

félévek
3.

4.

tanóraszám (heti, ill. féléves),
tanóratípus (ea / sz / gy / konz)

5.

tantárgy
kreditszáma

számonkérés
(koll / gyj /
egyéb)

felelősök

a tanári képesítés pedagógiai és pszichológiai ismeretei ( a tanári KKK alapján min. 28 kr.)
2/30
1. A pedagógia alapjai
Bredács Alice PhD ea

2

koll

10/150
2. Pszichológia és
személyiségfejlesztés I-II. ea és gy
Kiss Enikő Csilla PhD

6

félévközi jegy
és koll

3. Neveléstan I-II.
Gocsál Ákos PhD
(általános rész)
Bredács Alice PhD
(általános rész és inkluzív
nevelés rész)
4. Didaktika és
oktatásszervezés I-II.
Bredács Alice PhD
5. Tanári kommunikáció1
Gocsál Ákos PhD
6. Szakképzés-pedagógiai
kutatás módszerei
Bredács Alice PhD

6/90
ea és gy

4

félévközi jegy
és koll

3/45
ea és gy

2

7. Mérés és minőség a
szakképzésben
Bredács Alice PhD
8. Felzárkóztatás és
tehetséggondozás
Bredács Alice PhD

2/30
ea és gy

2

4/60
ea és gy

koll
4
3/45
ea és gy

2

félévközi jegy
félévközi jegy

félévközi jegy

2/30
ea és gy

2

félévközi jegy

9. Oktatástechnológia és 3/45
ea és gy
multimédia
Gocsál Ákos PhD

2

félévközi jegy

10. Pedagógiai gyakorlat2
Bredács Alice PhD

2/30
gy

félévközi jegy
2

A Tanári kommunikáció tantárgyban az anyanyelvi ismeretek kritérium jellegű követelményként
megjelenik.
2
A Pedagógiai gyakorlat tantárgyban a közösségi pedagógiai gyakorlat kritériumkövetelményként
megjelenik.
1

összesen 32/480 5/75
17 ea és 1 ea és
15 gy
4 gy

28

4 koll,
8 félévközi
jegy

szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek
(a tanári KKK alapján min. 8 kr.)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

A művészeti nevelés
története
Nyilas Márta DLA
Szakmódszertan
Eszteri Zsolt
Vizuális nevelési
ismeretek
Nyilas Márta DLA
Vizuális technikák és
ennek alkotási
lehetőségei
Nemes Csaba DLA
Kísérő szeminárium
az összefüggő, egyéni
iskolai gyakorlathoz
Bredács Alice PhD
Szakdolgozat3

2/30
ea

2

koll

2/30
ea
2/30
ea

2

gyj

2

gyj

2/30
ea

2

gyj

2

gyj

2/30
gyak

összesen 8/120 2/30
8 ea 2 gy

2
12

1 koll, 4 gyj

összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat
vezetőtanár: Nyilas Márta DLA
tanárképző szakember: Bredács Alice PhD
Ernszt András DLA
7/105
1ea és 6 gy,
40/600 és az
a képzési szakaszban
25 ea, összefüggő,
összesen 15 gy egyéni
iskolai
gyakorlat

20

5 koll, 4 gyj,
8 félévközi
jegy
60

A záróvizsga részeként szakdolgozatot kell benyújtani, amelynek célja annak bizonyítása, hogy a hallgató
képes a tudását integrálni és a tanári munkájában alkalmazni. A szakdolgozatnak két összetevője van: az
összefüggő egyéni iskolai gyakorlat során gyűjtött tapasztalatainak rendszerezett összegzése a portfolió alapján,
és e tapasztalatoknak a szaktárgy egy részterülete tanításának pedagógiai, szakmódszertani szempontú
tudományos alaposságú bemutatása.
3

