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I. DIPLOMAMUNKA 

Figyelem! Az MA nappali tanárképzés diplomamunkája viszonylatában a Neveléstudományi Intézet 
előírásai érvényesek: 

http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/sites/default/files/tanári%20szakdolgozat%20elemei.pdf 

A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI 
TÉTELEKKEL KIEGÉSZÍTETT, integrált tételsora 

Figyelem! Az MA nappali tanárképzés záróvizsgájának tételsora a Neveléstudományi Intézet honlapján 
érhető el: 

http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai 

A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS tantárgypedagógiai 
TÉTELEKKEL KIEGÉSZÍTETT, integrált tételsora 

A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerosített 
határozata alapján készült az egységes tanárszak tanári záróvizsgájának tételes számonkérés részéhez, a 
létrejöttét a Neveléstudományi Intézet koordinálta. Ebben a részben a pedagógia-pszichológia modul és 
a jelölt megszerzendő szakképesítése(i) szerinti tantárgypedagógiai tudás tételes számonkérése történik. 
Az integrációra törekvés két szinten érvényesül: egyrészt a teljes tételsor, másrészt ahol és amennyire 
lehetséges, az egyes tételek szintjén is. A tételek felépítése: 

Cím 

A: A címhez kapcsolódó általános pedagógiai-pszichológiai háttér 

•  Ajánlott irodalom a pedagógiai-pszichológiai háttérhez 

B: A címhez kapcsolódó területspecifikus tantárgypedagógiai tartalmak 

(Ahol ez kínálkozik a tantárgypedagógusok javaslatai alapján, a témakörbe illeszkedő tantárgypedagógiai 
példák) 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz 

A központilag előírt elem a cím, az általános pedagógiai-pszichológiai háttér tartalmai, illetve a külön is 
nevesített területspecifikus tantárgypedagógiai tartalmak. Ezekhez minden szakképesítés hozzárendeli az 
illeszkedő, a tanári záróvizsgán számon kérendő tantárgypedagógiai tartalmakat. Abban az esetben, ha a 
címben megjelölt témakör maga túl általános, illetve túl specifikus, lehetséges olyan tétel, amelynek vagy 

http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/sites/default/files/tanári%20szakdolgozat%20elemei.pdf
http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai


nincs kötelezo pedagógia-pszichológia része, vagy nincs tantárgypedagógiai része. 

A tanárjelölt egyetlen tételt húz és annak témájához kapcsolódva mutatja be felkészültségét a 
pszichológia, pedagógia, tantárgypedagógia körében. Amennyiben több szakképesítést szerez 
párhuzamosan, kitér mindegyik érintett tantárgypedagógiai tartalmaira. Az elvárás az, hogy a tanárjelölt 
a vizsga e részében problémacentrikusan, az elméletet és az alkalmazást összekapcsolva, a hazai és 
nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, a jó praxisok ismeretében és a gyakorlat kritikai 
megközelítésén keresztül érzékelteti a felkészültségét. (A tanári kompetenciái fejlődéséről és 
fejlettségéről a szakdolgozata tanulmány/segédlet, illetve portfólió részeiben is számot ad, hangsúlyosan 
és más aspektusokból.) 

 

II. VIZSGA 

A vizsga nyelve magyar 

TÉTELEK: 

1. Az iskola, mint társadalmi alrendszer 

A: Az oktatási rendszer funkciói, a magyar oktatási rendszer társadalmi-gazdasági környezete. A magyar 
közoktatás jelenlegi intézményrendszere, a közoktatás-fejlesztés lehetséges területei. 

•  Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 15-33. 

•  Medgyesi Márton (2006): Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete. In: Halász Gábor és Lannert 
Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. OKI, Budapest. 29-54. 
ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf 

•  Halász Gábor (2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón . OKKER, Budapest. 189-219. 

•  Imre Anna és Györgyi Zoltán (2006): Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás. In: Halász Gábor 
és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. OKI, Budapest. 133-196. 
ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. 

Élő idegen nyelv: Az iskolai nyelvoktatás története. A nyelvoktatást befolyásoló társadalmi, politikai és 
gazdasági tényezők. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz 

•  BÁRDOS Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

•  NIKOLOV Mariann : A magyarországi nyelvoktatás-fejlesztési politika – nyelvoktatásunk a nemzetközi 
trendek tükrében . In: Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a nyelvoktatás. Budapest: Oktatáskutató és -fejlesztő 

ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf
ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf


Intézet, URL: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-03_nikolov_marianne 

•  Petneki Katalin (2002) : Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési feladatai. 
http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=Petneki-Idegen-htm 

•  PETNEKI Katalin (2007): Az idegen nyelvek oktatása Magyarországon az ezredfordulón. Szeged: 
JATE-Pressz. 

Német: 

•  EDMONDSON, Willis/HOUSE, Juliane (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen-Basel 
Francke Verlag. 

•  NEUNER, Gerhard/HUNFELD, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 
Eine Einführung. Fernstudieneinheit. Langenscheidt. 

2. Tanári szerep, tanári mesterség 

A: A tanári fejlődés, a tanári kompetenciái , a tanári hatékonyság tényezői , a tanár szabadsága . 

•  Falus Iván (2001): A gyakorlat pedagógiája. In: Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (szerk.): A 
pedagógusok pedagógiája . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 15-27. 

•  Szivák Judit (2003): A kezdő pedagógus. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás 
tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 487-511. 

•  Nagy Mária és Varga Júlia (2006): Pedagógusok. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a 
magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 313-340. 
ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf 

•  Szabó Éva , Vörös Anna és N. Kollár Katalin (2004): A tanári szerep, a hatalom és a tekintély 
problémái. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, 
Budapest. 418-434. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. 

Élő idegen nyelv: A nyelvtanári kompetenciák jellemzői – A kommunikatív nyelvtanár. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Medgyes Péter (2000): A nyelvtanár. Corvina, Budapest. 

Német: 

•  ZIEBELL, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt  

 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=fokuszban_nyelvoktatas-03_nikolov_marianne
http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=Petneki-Idegen-htm
ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf


3. Tanulás, tudás, tantárgyi műveltség 

A: A gondolkodás és a nyelv kapcsolata . A tanulásra vonatkozó tudományos ismeretek, 
tanuláselméletek, a természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei, a tudás szervezodése 
és változásai. 

•  Atkinson , R. L. és mtsai. ( 1999 ): Gondolkodás és nyelv. In: Pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest. 
254-28 4. 

•  Bernáth László (2004): Tanulás és emlékezés. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia 
pedagógusoknak . Osiris, Budapest. 224-243. 

•  Csapó Benő (1992): Kognitív pedagógia . Akadémiai Kiadó, Budapest. 47-95. 

•  Csapó Benő (2002): A tudáskoncepció változása: nemzetközi tendenciák és a hazai helyzet. Új 
Pedagógia Szemle, 52. 2. sz. 38-45. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2002-02-ko-csapo-tudaskoncepcio 

•  Nahalka István (2003): A tanulás. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika . Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 103–136. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgy(ak), műveltségterület(ek) által közvetített 
tudás sajátosságai, a tantárgy, műveltségterület kapcsolata más tantárgyakkal, műveltségterületekkel, a 
különböző forrásokból származó tudás integrálásának módjai. 

Élő idegen nyelv: A nyelvelsajátítás folyamata: L1, L2, L3 és Ln elsajátítása. A Krashen-féle hipotézisek. Az 
anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítása, valamint a nyelvtanári nyelvhasználat összefüggései. A 
nyelvtudáskoncepciók és a nyelv tanítására és tanulására vonatkozó koncepciók változása a nyelvtanítás 
története során . 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

BÁRDOS Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 

Német: 

Appeltauer, Ernst (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Eine Einführung. 
Berlin-München: Langenscheidt. 

Appeltauer , Ernst (1987) : Gesteuerter Zweitsprachenerwerb. Voraussetzungen und Konsequenzen für 
den Unterricht. München: Max Hueber Verlag. 

Butzkamm , Wolfgang (1989): Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts. Natürliche Künstlichkeit: 
Von der Muttersprache zur Fremdsprache. Tübingen: Francke Verlag. 

Edmondson, Willis / House, Juliane (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen-Basel: 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2002-02-ko-csapo-tudaskoncepcio


Francke Verla g. 

ERLENWEIN, Sabine/HUFEISEN, Britta/KOITHAN, Ute/KURSISA, Anta/MARX, Nicole/NEUNER, Gerhard 
(2009): Deutsch als zweite Fremdsprache. Berlin-München: Langenscheidt. 

Wode , Henning (1988): Einführung in die Psycholinguistik. Ismaning: Max Hueber Verlag. 

4. Tanulási problémák 

A: Részképesség - zavarok az iskolában. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia. 

•  Csépe Valéria (2008): Az olvasás, írás és a számolás zavarai. In: Kállai János, Bende István, Karádi 
Kázmér és Racsmány Mihály (szerk.): Bevezetés a neuropszichológiába , Medicina, Budapest. 357-383. 

•  Gyarmathy Éva (1998): A tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában. Új 
Pedagógiai Szemle , 48 . 11. sz. 68–76. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-11-lk-Gyarmathy-Tanulasi 

•  Gyarmathy Éva (1998): A tanulási zavarok terápiája. Új Pedagógiai Szemle, 48. 12. sz. 75-87. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-12-lk-Gyarmathy-Tanulasi 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. 

Élő idegen nyelv: A tanulás tanításának lehetőségei a nyelvtanulási stratégiák és technikák tudományos 
alapjainak figyelembevételével. Az autonóm tanulási helyzetek megteremtésének lehetőségei. Az önálló 
tanulásra való képesség fejlesztésének módszerei, technikái . 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz 

•  Ormos Eszter (2004): Egy sikeres diszlexiás nyelvtanuló. In: Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit 
(szerk.): A nyelvtanuló. Okker, Budapest. 145-161 

•  Sarkadi Ágnes / Kormos Judit ( 2009 ): A magyar diszlexiás diákok nyelvtanulási élményei és 
tapasztalatai. In: Frank Tibor és Károly Krisztina, szerk., Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások 
az ezredfordulón, 405–414. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

Német: 

•  BIMMEL, Peter/MEESE, Herrad/RAMPILLON, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. 
Berlin: Langenscheidt. 

•  ERLENWEIN, Sabine / HUFEISEN, Britta / KOITHAN, Ute / KURSISA, Anta / MARX, Nicole / NEUNER, 
Gerhard (2009): Deutsch als zweite Fremdsprache. Berlin-München: Langenscheidt. 

•  RAMPILLON, Ute (1996): Lerntechniken im FSU. München: Hueber. 

 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-11-lk-Gyarmathy-Tanulasi
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-12-lk-Gyarmathy-Tanulasi


5. Értékek, célok, kulcskompetenciák 

A: A demokratikus társadalmak nevelési céljai, értékek a nevelés-oktatás folyamataiban. 
Kulcskompetenciák, kereszttantervi kompetenciák . 

•  Csapó Benő (2000): Az oktatás és a nevelés egysége a demokratikus gondolkodás fejlesztésében. Új 
Pedagógiai Szemle, 50. 2. sz. 24-34. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-02-ko-Csapo-Oktatas 

•  NAT (2007). Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. 1-22. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391 I-VII. rész és 1. fejezet. 

•  Németh András (1997): Nevelés, gyermek, iskola . Eötvös Kiadó, Budapest. 21-28., 50–69. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. A kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei adott 
tantárgyi tartalmakon . 

Élő idegen nyelv: Az idegen nyelv, mint a kultúra/országismeret tanításának eszköze és a civilizációs 
ismeretek közvetítője. Az idegennyelv-oktatás szerepe az interkulturális kompetencia kialakításában – 
kereszttantervi kompetenciák. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

Petneki Katalin : Kereszttantervi kompetenciák fejlesztési lehetőségei az idegennyelv-oktatásban. In: 
Modern Nyelvoktatás, X. évf. 1. sz. 2004. április, pp. 27-31. 

Német: 

ALTHAUS, Hans-Joachim: Landeskunde. Anmerkungen zum Stand der Dinge. In: Info DaF, 26. Jg. Nr. 1, 
Februar 1999, S. 25-36. 

BIECHELE, Markus/PADRÓS, Alicia: Didaktik der Landeskunde. Berlin: Langenscheidt, 2003. 

BISCHOF, Monika/KESSLING, Viola/KRECHEL, Rüdiger: Landeskunde und Literaturdidaktik. Berlin: 
Langenscheidt 2001. 

DOYÉ, Peter: Stereotypen im Fremdsprachenunterricht. In: Földes, Csaba (Hrsg.): Germanistik und 
Deutschlehrerausbildung. Szeged/Wien, 1993, S. 267-276. 

ERDMENGER, Manfred (1996): Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. Ismaning: Max Hueber, 
(=Forum Sprache) 

KNAPP-POTTHOFF, Annelie/LIEDKE, Martina (1997): Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. 
München: iudicium. 

PETNEKI, Katalin: Identitätsbilder in DaF-Lehrwerken. In: Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Szerk.: 
Bernáth, Árpád/Dietz, Gunther. Bonn, DAAD/ Budapest, GuG 1999, 97-109 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-02-ko-Csapo-Oktatas
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391


6. A tartalmi szabályozás bemeneti oldala 

A: A tanterv társadalmi és kulturális aspektusai, a tanterv típusai, a tananyag kiválasztása, a tantervi 
szabályozás hazai gyakorlata. 

•  Ballér Endre (2003): A tanterv. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 191-218. 

•  Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika: Elméleti 
alapok a tanítás tanulásához . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 468-486. 

•  Közoktatási törvény 8., 13., 14., 19., 44-51., 53. § 

•  NAT (2007). Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391 Az adott szakképesítés(ek)nek megfelelő műveltségi 
terület(ek) 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgyhoz, műveltségterülethez kapcsolódó 
bemeneti, tartalmi szabályozás. 

Élő idegen nyelv: A nyelvoktatást meghatározó dokumentumok: Közös Európai Referenciakeret, Nemzeti 
Alaptanterv: Élő idegen nyelv műveltségterület. Az idegen nyelvi tantervek. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  NAT (2007). Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. 
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391 Élő idegen nyelv műveltségi terület 

•  KURTÁN Zsuzsa (2001): Idegen nyelvi tantervek, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

•  Petneki Katalin : Az idegen nyelvi kerettantervek problematikája. In: Kárpáti Eszter /Szűcs Tibor 
(szerk.): Nyelvpedagógia. Iskolakultúra, Pécs, 2002. pp. 181-188. (=Iskolakultúra-könyvek 12.) 

Német: 

•  BIMMEL, Peter/KAST, Bernd/NEUNER, Gerhard (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 
Lehrwerklektionen. Langenscheidt. 

•  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. Lehren, Lernen, Beurteilen. 
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm 

7. Ismeretek, fogalomrendszerek fejlődésének segítése 

A: A tartalmi tudás, az ismeretek, fogalomrendszerek kialakulásának sajátosságai, a fogalmi fejlődést 
elősegítő tanulási-tanítási módszerek. 

•  Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Kiadó, Budapest. 63-106., 
169-178. 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=391
http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm


•  Korom Erzsébet (2008): A tartalmi tudás szerveződése, az ismeretelsajátítás folyamata. In: Fazekas 
Károly (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkaerőpiaci siker. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, 
Budapest. 131-144. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgy, műveltségterület által közvetített fogalmak, 
tartalmak fejlődési sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe, az 
azokkal kapcsolatos naiv fogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás 
nehézségei. 

Élő idegen nyelv: A szókincs tanítása és tanulása . A nyelvtan tanítása és tanulása 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

Német: 

•  BOHN, Rainer (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin: Langenscheidt. 

•  FUNK, Hermann/KOENIG, Michael (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt. 

8. Képességek fejlődésének segítése 

A: A készségek, képességek fejlodési folyamatai, a transzfer és problémamegoldás összefüggései, a 
metakogníció jelentosége. 

•  Csapó Benő (2001): A kognitív képességek szerepe a tudás szervezésében. In: Báthory Zoltán és Falus 
Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 270-293. 

•  Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése . Akadémiai Kiadó, Budapest. 
47-115. 

•  Csíkos Csaba (2007): Metakogníció – A tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó, 
Budapest. 73–84. 

•  Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás . Műszaki Kiadó, Budapest. 
15-96. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. A tantárgy (műveltségi terület) eredményes tanulásához 
szükséges képességbeli előfeltételek . 

Élő idegen nyelv: A nyelvi hiba, a hibajavítás elméleti alapjai, gyakorlata . Nyelvi játékok, játékos 
munkaformák a készségfejlesztésben. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Di Pietro , Robert J. (1994): Szerepjátékok a nyelvórán. Stratégiai interakció. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

 



Német: 

•  DAUVILLIER, Christa/ LÉVY-HILLERICH, Dorothea (2004): Spiele im Deutschunterricht. Berlin: 
Langenscheidt. 

•  KLEPPIN, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin: Langenscheidt 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 

9. Motiváció és motiválás 

A: Tanulási motiváció. 

•  Biehler, R. F. és Snowman, J. (1986/1994): Motiváció. In: Csapó Benő, Csirikné Czachesz Erzsébet, 
Pukánszky Béla , Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléselméleti szöveggyűjtemény. 301-350. 

•  Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest. 19-42. 

•  N. Kollár Katalin (2004): Motiváció. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia 
pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 169-192. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgyhoz, műveltségterülethez kapcsolódó 
affektív célok, a tantárgyhoz, műveltségterülethez kötődő motivációs stratégiák, attitűdformálási 
lehetőségek. 

Élő idegen nyelv: Motivációs technikák a nyelvoktatásban. Az idegen nyelv, a kultúra/országismeret , a 
civilizációs ismeretek tanítása mint a tanulói attitűd formálásának eszköze. Nyelvi játékok, játékos 
munkaformák a készségfejlesztésben. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  CSIZÉR Kata / DÖRNYEI Zoltán (2002): Az általános iskolások idegennyelv-tanulási attitűdjei és 
motivációja. In: Magyar Pedagógia, 103. évf. 3. sz. pp. 333-353. 

•  Csizér Kata / Dörnyei Zoltán / Németh Nóra. ( 2004 ) . A nyelvi attitűdök és az idegen nyelvi motiváció 
változásai 1993 és 2004 között Magyarországon. In Magyar Pedagógia 104/4: 393–408. 

Német: 

•  BIECHELE, Markus/PADRÓS, Alicia ( 2003 ) : Didaktik der Landeskunde. Berlin: Langenscheid t  

•  BISCHOF, Monika/KESSLING, Viola/KRECHEL, Rüdiger ( 2001): Landeskunde und Literaturdidaktik. 
Berlin: Langenscheidt. 

•  DAUVILLIER, Christa/ LÉVY-HILLERICH, Dorothea (2004): Spiele im Deutschunterricht. Berlin: 
Langenscheidt. 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 



 

10. Tantárgyspecifikus fejlesztési területek 1. 

B: Adott tantárgy(ak), műveltségi terület(ek) speciális tartalmai, a tantárgy oktatásában hangsúlyos 
általános és specifikus képességfejlesztés lehetőségei, az elsajátított tudás alkalmazása. 

Élő idegen nyelv: A kommunikatív készségek fejlesztése: a beszédértés. A kommunikatív készségek 
fejlesztése: a beszédprodukció. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Di Pietro , Robert J. (1994): Szerepjátékok a nyelvórán. Stratégiai interakció. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

Német: 

•  DAHLHAUS, Brigitte (1994): Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt. 

•  DIELING, Helga/HIRSCHFELD, Ursula (2002): Phonetik lehren und lernen. Berlin: Lamgenscheidt. 

•  EDELHOFF, Christian (Hrsg.) (1985): Authentische Texte im Deutschunterricht. Einführung und 
Unterrichtsmodelle. Max Hueber Verlag, Ismaning. 

•  SCHATZ, Heid (2006): Fertigkeit Sprechen. Berlin: Langenscheidt . 

11. Tantárgyspecifikus fejlesztési területek 2. 

B: Adott tantárgy (ak), műveltségi terület(ek) speciális tartalmai, a tantárgy oktatásában hangsúlyos 
általános és specifikus képességfejlesztés lehetőségei, az elsajátított tudás alkalmazása. 

Élő idegen nyelv: A kommunikatív készségek fejlesztése: az olvasás. A szövegfeldolgozás tanítása. Az 
önálló szövegfeldolgozásra való képesség fejlesztésének módszerei, technikái. A kommunikatív készségek 
fejlesztése: az írás. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

Német: 

•  Boócz-Barna Katalin , Kóczián Nóra , Leitner , Bettina (1998): Schreiben. Írásfejleszto gyakorlókönyv. 
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

•  EDELHOFF, Christian (Hrsg.) (1985): Authentische Texte im Deutschunterricht. Einführung und 
Unterrichtsmodelle. Max Hueber Verlag, Ismaning. 

•  EHLERS, Swantje (1992): Lesen als Verstehen. Eine Einführung in Grundbegriffe der 
Rezeptionstheorie mit Berücksichtigung der fremdsprachigen Leser. Berlin: Langenscheidt. 



•  WESTHOFF, Gerhard (1997): Fertigkeit Lesen. Berlin: Langenscheidt. 

•  KAST, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt. 

12. A tartalmi szabályozás kimeneti oldala 

A: A magyar közoktatás minősége, eredményessége és kimeneti szabályozása. 

•  Horn Dániel és Sinka Edit (2006): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor és 
Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 
341-375. ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf 

•  Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Kinyó László (2009): A magyar oktatási rendszer szelektivitása a 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra , 19 . 3-4. sz. 3-13. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódó 
kimeneti szabályozás, a megfelelő tárgyak, műveltségterületek követelményei, egyéb szakmai és 
vizsgakövetelmények. 

Élő idegen nyelv: Az idegen nyelvi érettségi vizsgaszabályzata és követelményrendszere 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  BÁRDOS Jeno (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

•  EINHORN Ágnes (2007): Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja. In: Vágó Irén (szerk.): Fókuszban a 
nyelvoktatás. Budapest: Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet, URL: 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=fokuszban_nyelvoktatas 

•  Horváth Zsuzsanna és Lukács Judit (szerk.): Új érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy 
folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 

Német: 

•  BOLTON, Sibylle (1996): Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittstests in der Grundstufe. 
Berlin, Langenscheidt 

•  EINHORN Ágnes (2004, szerk.): Kézikönyv a német érettségi reformjához. 
http://www.om.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/nemet/német_nyelv.htm 

•  EINHORN Ágnes (2006): A német nyelvi érettségi vizsgafeladatainak fejlesztése. A tartalmi 
érvényesség és az értékelhetőség ellentmondásai. In: Horváth Zsuzsanna és Lukács Judit (szerk.): Új 
érettségi Magyarországon. Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai. Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest. 153-171. 

•  PETNEKI, Katalin (2007): Problematik der Niveaustufen im neuen Abitur für Deutsch als 

ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=fokuszban_nyelvoktatas
http://www.om.hu/letolt/kozokt/erettsegi2005/tanaroknak/nemet/német_nyelv.htm


Fremdsprache in Ungarn. In: Wolff, Armin/Hunstiger, Agnieszka/Koreik, Uwe (Hrsg.): Chance Deutsch: 
Schule - Studium – Arbeitswelt. Beiträge der 34. Jahrestagung DaF 2006. Materialien Deutsch als 
Fremdsprache, FaDaF, Regensburg, 78. sz. 175-186. 

•  TSCHIRNER, Erwin (2001): Die Evaluation fremdsprachlicher mündlicher Handlungskompetenz: Ein 
Problemaufriss. Fremdsprachen Lehren und Lernen, 30, 87-115. 

•  VÍGH, Tibor (2007): Der Prüfungsteil Schreiben im neuen ungarischen Abitur für Deutsch als 
Fremdsprache. In: Wolff, Armin/Hunstiger, Agnieszka/Koreik, Uwe (Hrsg.): Chance Deutsch: Schule - 
Studium – Arbeitswelt. Beiträge der 34. Jahrestagung DaF 2006. Materialien Deutsch als Fremdsprache, 
FaDaF, Regensburg, 78. sz. 155-174. 

•  VIZSGAKÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGALEÍRÁS. Német nyelv (2003). In: Magyar Közlöny 57. 2. sz. 
731-773. 

13. Pedagógiai értékelés 

A: Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei, viszonyítási alapjai, a nevelési-oktatási folyamatban 
alkalmazható értékelés módszerei és eszközei, a tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése. 

•  Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek . Tankönyvkiadó, Budapest. 221-247. 

•  Csapó Benő (2000): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás 
módszereibe . Műszaki Könyvkiadó. 277-316. 

•  Nagy József (2003): Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről. Iskolakultúra , 13 . 8. sz. 
40-52. http://nti.btk.pte.hu/ikultura/ 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgyhoz, műveltségi területhez kapcsolódó 
mérési és értékelési módszerek és eszközök. 

Élő idegen nyelv: Az idegennyelv-tudás ellenőrzése, mérése, értékelése 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  BÁRDOS Jenő (2002): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest . 

Német: 

•  BOLTON, Sibylle (1996): Probleme der Leistungsmessung. Lernfortschrittstests in der Grundstufe. 
Berlin, Langenscheidt 

•  GLABONIAT, Manuela (1998): Auf der Suche nach "Objektivität" - Zur Benotung und Bewertung 
schriftlicher Textproduktionen. Benoten und Bewerten Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis 
des Deutschunterrichts. 19. 2. 20-23. 

http://nti.btk.pte.hu/ikultura/


14. A serdülő diák 

A: A serdülőkori változások biológiai, szociális és pszichológiai háttere . 

•  Cole , M. és Cole , S. R. (1997) : A serdülőkori fejlődés  biológiai és szociális alapjai . A serdülőkor 
pszichológiai fejleménye . I n : Fejlődéslélektan . Osiris Kiadó , Budapest . 592-621., 622-664. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Korspecifikus tanulási jellemzők. 

Élő idegen nyelv: A nyelvtanítás korosztályspecifikus kérdései. A nyelvtanuló életkora és nyelvi 
kompetenciái közötti összefüggések. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Kontráné Hegybíró Edit (2004). Egyéni különbségek a nyelvtanulásban. In: Kontráné Hegybíró Edit és 
Kormos Judit (szerk.): A nyelvtanuló. Okker, Budapest. 7-25. 

•  MORVAI Edit / POÓR Zoltán (2006): Korai nyelvoktatás a magyar oktatási intézményekben. 
www.okm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=732 

Német: 

•  BIMMEL, Peter / MEESE, Herrad / RAMPILLON, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. 
Langenscheidt. 

•  MASSOUDI, Gerlinde: Frühes Fremdsprachenlernen – DaF in der Primarstufe. 
http://www.deutsch.gr/img/139b659551efff59cb509bf07564e4e11513_frues_sprachenlernen.pdf 

•  Chighini , Patricia / Kirsch , Dieter (2009): Deutsch im Primarbereich . Berlin: Langenscheidt. 

15. Hátrányos helyzetű diákok 

A: A hátrányos helyzetből, kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc kapcsolata. 

•  Havas Gábor (2008): Esélyegyenlőség, deszegregáció. In: Fazekas Károly , Köllő János és Varga Júlia 
(szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. ECOSTAT, Budapest. 121-138. 
http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/ZKTartalom.pdf 

•  Felleginé Takács Anna (2004): Problémás tanulók, okok és megoldási javaslatok. In: N. Kollár Katalin 
és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 472-496. 

•  N. Kollár Katalin (2004): Amikor nem a gyermekkel van a baj…megváltoztathatatlan adottságok. In: N. 
Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 563-572. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. A differenciálás lehetőségei és módszerei. 

Élő idegen nyelv: Az osztálytermi munkaformák, differenciált módszerek alkalmazásának lehetőségei az 
idegennyelv órákon; az autonóm tanulási helyzetek megteremtésének lehetőségei 

http://www.deutsch.gr/img/139b659551efff59cb509bf07564e4e11513_frues_sprachenlernen.pdf
http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/images/ZKTartalom.pdf


•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz 

•  Czibere Csilla / Faragóné Bircsák Márta (2006) : Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
fejlesztéséhez , Budapest: suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 

•  Kontra Miklós (1999): Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség. In: Közérdekű nyelvészet, 
84–88. Budapest: Osiris Kiadó. 

•  Kontra Miklós és Szilágyi N. Sándor (2002): A kisebbségeknek van anyanyelvük, de a többségnek 
nincs? In: Kontra Miklós és Hattyár Helga, szerk., Magyarok és nyelvtörvények, 3–10. Budapest: Teleki 
László Alapítvány. 

•  Sarkadi Ágnes / Kormos Judit ( 2009): A magyar diszlexiás diákok nyelvtanulási élményei és 
tapasztalatai. In: Frank Tibor és Károly Krisztina, szerk., Anglisztika és amerikanisztika: Magyar kutatások 
az ezredfordulón, 405–414. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 

Német: 

•  BIMMEL, Peter / MEESE, Herrad / RAMPILLON, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. 
Langenscheidt. 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 

16. Tehetséges diákok 

A. Tehetségek. Átlagon felüli intelligencia és tanulási zavarok . 

•  Gyarmathy Éva (2000): Tanulási zavarok, átlagon felüli intelligencia és a MAWI-GY. Pszichológia , 20 . 
3. sz. 243-270. 

•  Gyarmathy Éva és Kunné Szörényi Katalin (2004): Alulteljesítő tehetségesek alternatív oktatása. 
Educatio , 13 . 1. sz. 27-38. http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=12 

•  Gyarmathy Éva (1998): Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. 
Magyar Pedagógia , 98 . 2. sz. 135-153. 
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Gyarmathy_MP982.pdf 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. A tehetséggondozás lehetőségei. 

Élő idegen nyelv: v.ö. 15. tétel 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Edwards Melinda (2004). A sikeres közösségi nyelvtanuló. In: Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit 
(szerk.): A nyelvtanuló. Okker, Budapest. 65-83. 

 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=12
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Gyarmathy_MP982.pdf


Német: 

•  BIMMEL, Peter / MEESE, Herrad / RAMPILLON, Ute (2000): Lernerautonomie und Lernstrategien. 
Langenscheidt. 

17. Az osztályok pszichológiai jellemzői 

A: Csoportjelenségek az iskolai osztályban : csoportstruktúra, normák és szerepek, csoportok közötti 
konfliktusok , szociometria 

•  N. Kollár Katalin (2004): A társas kapcsolatok, személyközi vonzalom és a csoportfolyamatok.     
In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 279-310. 

•  N. Kollár Katalin (2004): Normaalakulás, engedelmesség és csoporthoz igazodás. In: N. Kollár Katalin 
és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 310-324. 

•  N. Kollár Katalin (2004): Feladatvégzés csoportban, versengés és együttműködés. In: N. Kollár Katalin 
és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 324-350. 

•  Mészáros Aranka (1997) : Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága. In: Mészáros Aranka 
(szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 293-316. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. 

Élő idegen nyelv: osztálytermi munkaformák alkalmazása a nyelvórán. A nyelvtanulási folyamatok 
osztálytermi megfigyelése. Nyelvtanuló-típusok. A nyelvórai csoportképzés szempontjai. 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  Di Pietro , Robert J. (1994): Szerepjátékok a nyelvórán. Stratégiai interakció. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

Német: 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 

•  ZIEBELL, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt  

18. A tanár-diák kapcsolat 

A: A tanár-diák kapcsolat és a tanári értékelés pszichológiai háttere: társértékelés, sztereotípiák, 
attribúciós folyamatok és attitűdök. 

•  Szabó Éva (2004): Személypercepció, attribúció egyének és csoportok megítélése. In: N. Kollár Katalin 
és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 350-368. 

•  Kiss Paszkál (2004): Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a nevelésben. In: N. Kollár 
Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 368- 395. 



•  Vörös Anna (2004) Osztálytermi kommunikáció, tanár - diák interakció. In: N. Kollár Katalin és Szabó 
Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak . Osiris Kiadó, Budapest. 395-413 . 

•  Horváth-Szabó Katalin (1997) : Az iskolai konfliktusokról. In: Mészáros Aranka (szerk.) : Az iskola 
szociálpszichológiai jelenségvilága . ELTE Eötvös Kiadó ,  197-219. 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz 

Élő idegen nyelv: v.ö. 17. tétel 

Német: 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 

•  ZIEBELL, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt  

19. Az oktatás módszerei és stratégiái 

A: Az oktatás stratégiái, módszerei és hatékony alkalmazásuk. Az oktatás munkaformái . 

•  Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 243-296. 

•  Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma alapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az 
együttműködő készség fejlesztésének egy módszere. Iskolakultúra, 15. 10. sz. 31-43. 
www.iskolakultura.hu 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. Adott tantárgy, műveltségterület oktatásában alkalmazható 
módszerek, a módszerek kiválasztásának szempontjai. 

Élő idegen nyelv: A nyelvtanítási módszerek céljai, jellemzői, tendenciái napjainkig 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

BÁRDOS Jenő (2005): Élő nyelvtanítás-történet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

PETNEKI Katalin (2007): Az idegen nyelvek oktatása Magyarországon az ezredfordulón. Szeged: 
JATE-Pressz. 

Német: 

EDMONDSON, Willis/HOUSE, Juliane (1993): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen-Basel 
Francke Verlag. 

NEUNER, Gerhard/HUNFELD, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine 
Einführung. Fernstudieneinheit. Langenscheidt. 



ROCHE, Jörg (2005): Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. Tübingen-Basel: Francke Verlag. 

RÖSLER, Dietmar (1994): Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart-Weimar: Metzler. 

20. A tanítási folyamat 

B: A tanítási folyamat lépései . A tanítási folyamat tervezése . Az óramegfigyelés és óratervezés lépései . 
A tanítási óra mint az oktatási folyamat egyik alapegysége, óratípusok . A tanórák értékelése . 

Élő idegen nyelv: A nyelvtanulási folyamatok osztálytermi megfigyelése, ennek módszerei, kiértékelése 
Az óratervezés lépései . 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

Német: 

•  BIMMEL, Peter/KAST, Bernd/NEUNER, Gerhard (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 
Lehrwerklektionen. Berlin: Langenscheidt. 

•  SCHWERDTFEGER, Inge C. (2001): Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt. 

•  ZIEBELL, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt  

21. Taneszközválasztás, -értékelés és -használat 

A: Hagyományos és innovatív tanulási környezetek, taneszközök. 

•  Kőfalvi Tamás (2006): E-tanítás. Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az 
oktatásban . Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 36–55. 

•  Kelemen Rita (2008): Az interaktív tábla néhány módszertani lehetősége a közoktatásban és a 
tanárképzésben. Iskolakultúra Online, 2. 2. sz. 176-187. 
http://www.iskolakultura.hu/iol/iol_2008_176-187.pdf 

B: Kapcsolódó tantárgypedagógiai tartalmak. A taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű 
értékelése, a tanulók egyéni sajátosságainak megfelelő alkalmazása . 

Élő idegen nyelv: A tankönyvek szerepe a nyelvtanításban. Nyelvi tankönyvek értékelésének kritériumai . 
A hagyományos oktatási eszközök, a számítógép és multimédiás eszközök használata a nyelvórákon, IKT, 
internet a nyelvtanításban 

•  Tantárgypedagógusok által választandó ajánlott irodalmak a tantárgypedagógiai tartalmakhoz: 

•  DRINGÓ-HORVÁTH Ida (szerk.) (2003): Informatikai eszközök az idegen nyelv oktatásában. Tanári 
kézikönyv a 12-18 éves korosztály oktatásához. Sorozatszerkesztő: Kárpáti Andrea. Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 

•  Holló Dorottya, Kontráné Hegybíró Edit, Tímár Eszter (1996). A krétától a videóig. Nemzeti 

http://www.iskolakultura.hu/iol/iol_2008_176-187.pdf


Tankkönyvkiadó, Budapest. 

•  PETNEKI Katalin (2007): Az idegen nyelvek oktatása Magyarországon az ezredfordulón. Szeged: 
JATE-Pressz 

•  Poór Zoltán (2001): Nyelvpedagógiai technológia, Budapest, Tankönyvkiadó. 

•  Zalánné Szablyár Anna / Petneki Katalin : Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? (=Soros Oktatási Füzetek) 
Budapest, 1997, 
http://adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/daac63da410d1454c1256e320071a9a1/b7833ece1f59addac1256e
6000304aa1?OpenDocument 

Német: 

•  Dringó Horváth Ida/ Hoffmann Orsolya: Informatikai eszközök a német nyelvoktatásban - Hol 
tartanak a magyarországi nyelvtanárok? Új Pedagógiai Szemle, LIV. évf. 4-5. sz. 2004. április, pp. 38-51. 
OFI-Tudástár. http://ofi.hu/tudastar/dringo-horvath-ida 

•  FUNK, Hermann (2004): Qualitätsmerkmale von Lehrwerken prüfen – ein Verfahrensvorschlag. In: 
Babylonia- Zeitschrift für Sprachunterricht und Sprachenlernen Nr. 3, 41– 47. www.babylonia-ti.ch 

•  KAST, Bernd/NEUNER, Gerhard (Hrsg.) (1994): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von 
Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Langenscheidt. 

•  Nodari , Claudio: Kriterien zur Gestaltung autonomiefördernder Lehrwerke. In: Theorie und Praxis. 
Österreichische Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache, 3/1999, S. 200 - 213. 
http://www.iik.ch/wordpress/downloads/downloadDZ/Gestalt_autonomierfoerd_LW.pdf 

•  PETNEKI, Katalin/SZABLYÁR, Anna (1998): Lehrbücher und Lehrwerke des Deutschen im ungarischen 
Kontext. ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest. 

•  RÜSCHOFF, Bernd (2002): Computerunterstütze Lehr- und Lernmaterialien. 
http://www.ea.gr/ep/geh-mit/htm/Computerunterstuetzte_Lehr_%20und_Lernmaterialien.doc 

•  SCHLOSSMACHER, Michael (1998): Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache: Auswahlführer für 
Lehrende und Lernende. Iudicium-Verl., München. 

 

III. TANÁRI PORTFÓLIÓ 

Tudnivalók a portfólió elkészítéséhez 

Némettanár MA szakosoknak 

A 2010. június 25-n érvényes szabályok szerint: 

Portfóliót mindenki készít. 

http://adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/daac63da410d1454c1256e320071a9a1/b7833ece1f59addac1256e6000304aa1?OpenDocument
http://adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/daac63da410d1454c1256e320071a9a1/b7833ece1f59addac1256e6000304aa1?OpenDocument
http://ofi.hu/tudastar/dringo-horvath-ida
http://www.iik.ch/wordpress/downloads/downloadDZ/Gestalt_autonomierfoerd_LW.pdf
http://www.ea.gr/ep/geh-mit/htm/Computerunterstuetzte_Lehr_%20und_Lernmaterialien.doc


A portfólió a tanári szakdolgozat egyik összetevője. A KKK 7. pontjában meghatározott 9 tanári 
kompetenciában elért fejlődést kell benne bemutatni. 

A 9 kompetenciában elért fejlődés „színtere” a 3. ill. 4. féléves tanítási gyakorlat és az 5. féléves ÖSZGY. A 
portfólió ezért az ezen gyakorlatok, a szakvezetővel, a mentorral történő konzultációk, illetve a tanítást 
kísérő szeminárium során szerzett tapasztalatok rendszeres összegzése, a portfólió speciális műfaji 
követelményeinek megfelelően. 

A portfóliónak két része van: egy esszé, illetve a dokumentációs rész. 

Az esszé a tapasztalatok és a saját fejlődés összegzése, elemzése, értékelése, minimum 9 oldal 
terjedelemben. Célszerű az elemzéshez, értékeléshez szakirodalmi hátteret, tudományos alátámasztást is 
adni. 

A dokumentációs rész egy rendezett dokumentumgyűjtemény, mely 

•  saját készítésű anyagokat tartalmaz, pl. óraterv, dolgozatok, feladatok, (megoldókulccsal), 
feljegyzések értekezletről, konferenciáról, óramegbeszélésről, stb. 

•  a saját tanári munkát jellemző anyagokat tartalmaz: pl. a diákok tanár által értékelt dolgozatainak 
másolatai, hospitáló kollégák, szakvezető, mentor, stb. értékelése, videofelvétel a saját óráról, stb. 

A dokumentációs részhez (is) kötelező tartalomjegyzéket készíteni. A dokumentumok rendezési 
szempontjait le kell írni (ez kerülhet az esszé-részben is), és világos tagolással is nyilvánvalóvá kell tenni 
az egyes részeket. Minden csatolt dokumentumnak a cél szempontjából világosan meghatározott 
funkciója kell, hogy legyen, és ezt világosan meg is kell jelölni. (Kommentár, illetve funkció nélküli 
dokumentumok csatolása fölösleges, sőt, hiba.) 

Kétszakosok is csak egy portfóliót készítenek: az esszében összegzik mindkét területen megszerzett 
tapasztalataikat, reflexióikat; a dokumentációs részben mindkét terület dokumentumai közül válogatnak. 

A portfólió tartalomjegyzéke és az esszé magyar nyelvű, a dokumentumok a képzés nyelvének, illetve a 
gyakorlati feladatoknak megfelelően készülnek. 

A portfóliót két példányban kell benyújtani az első/egyetlen tanári MA szerinti egységhez. Az egyiket 
papíron, a másikat CD-n/DVD-n. Határideje: a szorgalmi időszak utolsó napja. 

A jelölt a szakdolgozatáról bírálatot kap (esetleg megválaszolandó kérdésekkel), a védés előtt egy héttel. 
(A szakdolgozat címlapján meg kell adni a jelölt adatait, e-mail elérhetőségével együtt.) 

A védés során is kaphat a jelölt kérdéseket, melyekre felelnie kell. Egyébként szakdolgozatát 
(tanulmány/segédlet + portfólió) szóban kell bemutatni, ehhez ajánlott PPP demonstráció. A bemutatás 
(jelenleg) nem lehet hosszabb, mint 15 perc. 

A jelölt a tanári szakdolgozatára egy jegyet kap, mely 3 jegy átlaga: 1) a tanulmány/segédlet 
témavezetőjének értékelése; 2) a tanulmány/segédlet opponensének értékelése; 3) a portfólió 



bírálójának az értékelése. Ha bármelyik összetevő elégtelen, az összesített részjegy is elégtelen, és nem 
kerülhet sor a szóbeli záróvizsgára. 

A portfóliónak a következő információkat kell tartalmaznia és dokumentálnia: 

•  Bemutatkozás (levelezősöknél: korábbi tanári tapasztalatok) 

•  Tanítási gyakorlat helye, ideje, mentora, 

•  Tanulócsoport(ok) bemutatása, 

•  A tanítás terve (vázlat/tanmenet) 

•  Tankönyv(ek) és egy konkrét tanegység (rövid!) bemutatása, 

•  Vizsgatanítás terve és értékelése, 

•  Kompetenciák fejlődésének bemutatása, dokumentálása (önálló munka dokumentálása) 

•  Összegzés 

A tanári portfólió magyar nyelven készül, de készülhet németül is. A dokumentumok készülhetnek 
németül. A portfólió prezentációja és védése magyarul zajlik. A prezentáció 10-15 perces lehet. 

 

Portfóliók bírálati szempontjai 

Esszé : (max. 15 pont) 

•  Az esszében adott összegzés áttekinthetősége, világos szerkezete; érthetősége, logikussága, műfaji 
megfelelése, koherenciája 

•  Az esszében bemutatott elemzés, értékelés tartalmi adekvátsága, relevanciája, reflektivitása, 
mélysége, kidolgozottsága 

•  Az esszé fogalomhasználatának megfelelősége, szakmai pontossága 

Dokumentumok : (max. 10 pont) 

•  A dokumentumok rendszerének alkalmassága a fejlődés jellemzésére: a dokumentumok 
összerendezése (célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság) 

•  A kiválasztott dokumentumok minősége (célnak való megfelelés, tartalmi kidolgozottság, alaposság, 
szakmai hitelesség, pontosság, tudományosság, a módszertani kultúra változatossága); az illusztrációk 
minősége (szerkesztettség, kimunkáltság, áttekinthetőség, használhatóság, stb.) 

A portfólió egésze: (max. 15 pont) 



•  A kompetenciák körének lefedése: a KKK.7. pontjában meghatározott, a képzés során fejlesztendőés 
a portfólióban bemutatandó 9 tanári kompetencia alapján 

•  A portfólió struktúrája (az esszé és a dokumentumok kapcsolata, egységesség, arányosság) 

•  A portfólió anyagainak nyelvi és formai megformáltsága (a megfogalmazás gördülékenysége, 
változatossága; nyelvhelyesség, helyesírás; kivitelezés, esztétikusság, a megjelenítés gondossága) 

  

Értékelés 

Összesen maximum 40 pont 

37 – 40 = jeles 

32 – 36 = jó 

26 – 31 = közepes 

18 – 25 = elégséges 

0 – 17 = elégtelen 

 

IV. Irodalom 

•  Arter, J. A. és mtsai(1995): Portfolios for Assessment and Instruction. ERIC Digest. 

•  Barton, J.-Collins, A. (1993): Portfolios in Teacher Education. Journal of Teacher Education, 44/3, 
200-210. 

•  Cambell, D.- Melenyzer, B.- Nettles, D.- Wyman, R. jr. (2000): Portfolio and Performance Assessment 
in in Teacher Education. Allyn and Bacon, Boston. 

•  Darling-Hammond, L.- Snyder, J. (2000): Authentic Assessment of Teaching in Context. Teaching and 
Teacher Education, vol. 16. 525-545. 

•  Falus Iván- Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, ELTE, BTK, 
Neveléstudományi Intézet. 

•  Heuer, L. (2000): The Homeschooler's Guide to Portfolios and transcripts. IDG Books Worldwide, 
Foster City. 

•  Neß, H. (2009): Portfolioarbeit zur Anerkennung informell erworbener Kompetenzen in der 
Lehrerbildung. In: bildungsforschung , Jahrgang 6, Ausgabe 1, URL: 
http://www.bildungsforschung.org/Archiv/2009-01/Portfolio/ (Stand: 2009-06-13) 

http://www.bildungsforschung.org/Archiv/2009-01/Portfolio/


•  Petneki K (2005): Portfólió a nyelvszakos tanárképzésben. Új Pedagógiai Szemle, LV. évf. 10. sz. pp. 
118-125, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2005-10-mu-Petneki-Portfolio (2005-11-15) 

•  Petneki, Katalin (2009): Portfolios als Abschlussarbeit in der Deutschlehrerausbildung. In: Beiträge 
der IDT 2009 Jena/Weimar. IDV Magazin, Nr. 81,, S. 619-625. URL: 
http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin81.pdf (Stand: 28.02.2010) 

•  Winter, F. (2002): Portfolio und Leistungsmessung. 
http://www.portfolio-schule.de/go/index.cfm?496D352DCC4E4076AF63B8D9AACA8C56 (Stand: 
2009-03-14) 

•  Wyss, C. (2008): Zur Reflexionsfähigkeit und -praxis der Lehrperson. In: bildungsforschung , Jahrgang 
5, Ausgabe 2, URL: http://www.bildungsforschung.org/Archiv/2008-02/lehrperson/ (Stand: 2009-03-14) 

  

Portfóliók prezentációjának értékelése: 

•  Értékelés: 

•  Logikus és arányos felépítés 

•  Követhetőség (annak is, aki nem olvasta!) 

•  Előadás módja 

•  Szóbeliség: magabiztosság, érthető beszéd 

•  Ábrázolás: jól látható ábrák, nem zavaró színek, célszerű animáció) 

(10 perc = max. 10-12 dia) 

 

SZEMPONT (2 pont, 1 pont, 0 pont)  

Logikus és arányos felépítés 

A prezentáció egyes részei logikusan követik egymást, és arányosak. 

A prezentáció egyes részei túlsúlyosak, mások elnagyoltak. 

  

A prezentáció felépítése nem logikus. 

Követhetőség  

A prezentációból világosan kiderül, mit tartalmaz a portfólió. 

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2005-10-mu-Petneki-Portfolio
http://www.idvnetz.org/publikationen/magazin/IDV-Magazin81.pdf
http://www.portfolio-schule.de/go/index.cfm?496D352DCC4E4076AF63B8D9AACA8C56
http://www.bildungsforschung.org/Archiv/2008-02/lehrperson/


  

A prezentációból nagyjából kiderül, hogy mit tartalmaz a portfólió. 

A prezentáció nem képezi le a portfólió tartalmát. 

 

Előadás módja: 

a) szóbeli kivitelezés: magabiztosság, érthető beszéd  

Magabiztos előadás, kiegyensúlyozott beszédtempó, érthető artikuláció  

Kissé bizonytalan, hadar, vagy túl lassú, de még érthető 

Pánik, leblokkol, vagy kaotikusan össze-vissza beszél, túl halk, alig hallható stb. 

Előadás módja: 

b) vizuális megjelenítés: 

jól látható ábrák, nem zavaró színek, célszerű animáció 

A diák képi világa és mennyisége megfelel a tartalomnak, betűmérete jól olvasható, csak célszerű 
animációk vannak. 

A diák képi világa megfelelő, de a betűméret, vagy a háttérszín néha zavaró, nincs vagy túlzott animáció.  

A diák mennyisége nem teszi lehetővé az időkeret betartását. A diákon szóról szóra szerepel az, amit a 
jelölt el kíván mondani. 

  

Értékelés átváltása osztályzatra: 

8 pont = 5 /jeles 

7 pont = 4 / jó 

6 pont = 3 / közepes 

5 pont = 2 / elégséges 

4 pont = 1 / elégtelen 

 

Részletes eligazítás található a NI honlapján, „ A tanári záróvizsga menete” című dokumentumban, amely 
az SZTE Pedagógusképzési Bizottság által 2009. dec. 3-n elfogadott változat szövege szerint lett 



megfogalmazva. 

A másik összetevője egy tudományos igényeket kielégítő tanulmány, vagy egy tanítási segédlet. Ehhez 
témákat ajánl a Neveléstudományi Intézet, a Pszichológia Intézet, illetve a Német Nyelvészeti Tanszék. A 
téma csakis a tanítás/tanulás valamely problémájának a feldolgozása lehet. Kétszakosok is csak egy 
tanulmányt/segédletet írnak. Akinek már van korábbi tanári végzettsége, az nem ír 
tanulmányt/segédletet. A témát a 3. félév végéig ki kell választani. A tanulmányt/segédletet 3 
nyomtatott példányban kell leadni, ápr. 30. illetve nov. 30-i határidővel, a témavezető egységéhez. A 
segédlet esetében beválásvizsgálatot is kötelező készíteni. 

Összefüggő szakképzettségenkénti gyakorlat 

A portfólió műfaji követelményeiről ld. A dokumentum végén található bibliográfiát, pl. Falus-Kimmel 
(2003): A portfólió c. könyvét, részben a NI honlapját. 

Lehetséges, hogy ez változni fog; érdemes a NI honlapját figyelemmel kísérni. 

A TZV összesített érdemjegyét egyébként 5 részjegy átlaga alkotja: a tanári szakdolgozat (3 jegy átlaga), a 
szakdolgozat védése, a szóbeli tételes számonkérés, a gyakorló iskolai tanítási gyakorlat érdemjegye, az 
ÖSZGY érdemjegye. Ha bármelyik elégtelen, a TZV is elégtelen. 

V.ö. az SZTE Pedagógusképzési Bizottság által 2009. 12.03-n elfogadott, A tanári záróvizsga menete c. 
dokumentumban foglaltakkal, 2. táblázat, a szakdolgozat elemei 

V.ö. 1.sz. melléklet 

  

  


