
 

PEDAGÓGIATANÁR 
 

 

Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező 

Képzési idő: 2-5 félév  

Felvételi követelmény: motivációs beszélgetés 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pedagógiatanár 

 

A képzés célja: a mesterképzés célja, hogy a hallgatókat felkészítse oktatási, pedagógiai kutatási, terve-

zési és fejlesztési feladatok ellátására. A képzés az előzetes szakmai ismeretekre épül: alapfokozaton (BA 

képzés) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetve a közoktatásban, a 

szakképzésben és a felnőttképzésben szerzett ismeretekre. A mesterképzés nagy hangsúlyt fektet a tanári 

kompetenciák széleskörű fejlesztésére. A hallgatókkal megismerteti a neveléstudományi és pszichológiai 

kutatások legújabb eredményeit és azok alkalmazhatóságának gyakorlatát. 

     A képzés elősegíti a reflektív tanítás és tanulás, az önreflexió gyakorlatának kialakítását, az élethosszig 

tartó tanulás megalapozását. Erősíteni kívánja a pedagógiai hivatás iránti elkötelezettséget, a hallgatók 

együttműködő készségét, nyitottságát. Hallgatóinknak biztosítjuk a modern pedagógiai kultúra megalapo-

zásához a módszertani sokszínűséget, lehetőséget adunk az új információs és kommunikációs technikák 

elsajátítására. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.  

 

A szakmai képzés tartalma: nevelésfilozófiák és társadalomelméletek, iskolai kutatás és fejlesztés mód-

szerei, pedagógusképzés hazai és nemzetközi modelljei, pedagógiai tárgyak tanításának módszerei, neve-

léslélektani kutatások, oktatás és globalizáció (előadások). Egyéni és csoportos beszélgetésvezetés, elekt-

ronikus médiumok és tananyagok, osztálytermi interakciók elemzése, pedagógiai nézetek megismerése és 

formálása, andragógiai kutatások, a multikulturális nevelés rendszere, kisebbségi kultúrák Magyarorszá-

gon, professzionális tanári kommunikáció, szociális kompetenciák fejlesztése, iskolai tanítási gyakorlat 

(gyakorlatok). 

 

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elis-

mert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél megszerzése szükséges. 

 

Továbbtanulási lehetőségek: hallgatóink a diploma megszerzése után szakmai érdeklődésük és kutatási 

céljaik kiteljesítésének igényével a PhD-fokozat megszerzésére neveléstudományi doktori képzésre je-

lentkezhetnek. 

 

A mesterképzés szakon végzettek szakmai lehetőségei: a pedagógiatanári diplomával lehetőség nyílik a 

pedagógiai tárgyak oktatására a középiskolában, illetve a felsőoktatásban. A képzés felkészíti a hallgató-

kat a modern pedagógiai, pszichológiai és kutatás-módszertani eredmények és ismeretek átadásával arra, 

hogy a közoktatási intézményekben különböző csoportos foglalkozásokat vezessenek, részt vegyenek a 

megújuló pedagógiai szaktanácsadásban, önálló iskolai és osztálytermi kutatások megszervezésével és 

lefolytatásával segítsék az iskola hatékonyságát és eredményességét. A pedagógiatanár hallgatók alkal-

masak az iskola innovációját szolgáló pedagógusi és nem pedagógusi munkakörben végzendő oktatási 

feladatok ellátására (pl. pedagógiai szolgáltatás, igazgatás, szakmai irányítás-vezetés). 

 


