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értékek és célok a nevelésben; célrendszerek és céltípusok 

2. A pedagógus mint hivatás és szakma: A kezdő tanár problémái; a reflektív tanári habitus; 

életpálymodell; hagyományos és modern oktatási módszerek; motiváció és differenciálás az 

oktatásban 

3. Szabályozás a tanügyben: szintek és szabályozási dokumentumok: Törvények, miniszteri 

rendelet, központi tanterv [NAT(ok), kerettantervek, kétszintű érettségi vizsga]; helyi tanterv, 

iskolai pedagógiai program; a tematikus tervezés és pedagógiai értékei, tanmenet, óravázlat; 

tantervi célok. tantárgyi tartalmak, tantervi követelmények 

4. A mérés-értékelés elméleti és gyakorlati alapjai: Nemzetközi és hazai tanulói mérések; 

mérések az osztálytermi munkában; feladatlapok analízise; új értékelési formák 

5. Az iskolai teljesítmény kulturális, társadalmi, pedagógiai összefüggései: Iskolai pályafutás és 

családi háttér; a tudás mint kulturális tőke; szociális kompetencia, érzelmi intelligencia; speciális 

bánásmódot igénylő csoportok az iskolában; beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség; 

felzárkóztatás és tehetséggondozás; integrált nevelés 
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