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A tantárgy tanításának alapelvei és céljai
A hallgatók felkészítése az elmúlt évtizedek oktatáspolitikai folyamatainak feldolgozására, a
hazai és nemzetközi tartalmi szabályozás problémakörére. A hazai és nemzetközi
tantervfejlesztési folyamatok, tendenciák nyomon követésére, a curriculum implementáció
kérdéseinek vizsgálatára. A hazai és nemzetközi vizsgafejlesztés problémáinak áttekintése, a
vizsgakövetelmény műfajának értelmezése. A pedagógusok munkájának eredményességi
kritériumainak megismerése és az élethosszig tartó tanulás problémakörének áttekintése.
Fejlesztendő kompetenciaterületek
– A hallgatói személyiség fejlesztése, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti
hagyományok, az európai kulturális és egyetemes értékek elsajátítása.
– A szaktudományi tudás felhasználása, a tanulók műveltségének, készségeinek és
képességeinek fejlesztésére, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségek
kialakítása, szakterületek és összefüggések.
– Szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés: a munkáját segítő szakirodalom
folyamatos követése, önálló ismeretszerzés, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe
integrálása, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak
alkalmazása, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó
értékelése.
Témakörök:
1. Az elmúlt évtizedek oktatáspolitikai kihívásai
2. A tudás értelmezésének változásai
3. Tantervelmélet, a curriculumelmélet műfaji fejlődése
4. Tantervek, és taxonómiák a XX. században
5. Nemzeti alaptantervek és kerettantervi változatok (1995-2008)
6. A tartalmi szabályozás hazai változásai (2011-2013)
7. A pedagógiai rendszer
8. A 2005-ös érettségi reform eredményei, ellentmondásai
9. Az oktatási rendszer eredményessége és a pedagógusok
10. Az ezredforduló műveltségfelfogása
Követelmény:
1. A kurzuson való részvétel.
2. Egy írásos anyag leadása vagy prezentáció készítése és bemutatása egy témakörhöz
kapcsolódóan.
Terjedelem: 5-6 oldal (ábrák, képek nélkül).
Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz
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