
Budapesti Műszaki Főiskola
Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tantárgyprogram

1. A tantárgy általános adatai
A tantárgy neve: A pedagógia alapjai ; Basic Pedagogy

Választható II. illetve Szabadon választható tanári előképzési tantárgy
Az oktatás nyelve: angol
Szakirány: műszaki menedzser – mérnöktanár és BSc mérnöki szakok

Tagozat: nappali
Heti óraszám: 1ea + 1 gy
Követelmény: félévközi jegy
Megszerezhető kredit: 2
Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

2. Topics for teaching

Week Topics
Type of lesson

lecture coursework on-
line

1. Course objectives
Cognitive Domain (Knowledge, Comprehension, 
Application, Analysis, Synthesis, Evaluation)

x

2. x
3. Affective Domain

Psychomotor Domain
x

4. x
5. Discussion forum of Moodle x

6. Teaching methods and learning principles x
7. x
8. Discussion forum of Moodle x

9. Components of good teaching x

10. x
11. Discussion forum of Moodle x

12. Student cheating, discipline and ethics x
13. x
14. Discussion forum of Moodle x
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3. Resources:

Bloom, B. S.,  Engelhart,  M. D., Furst,  E.  J.,  Hill,  W. H., and Krathwohl,  D. R.:  Taxonomy of  
Educational Objectives:  The  Classification  of  Educational  Objectives.  Handbook  I:  Cognitive  
Domain, David McKay, New York, 1956. (This book has many examples from a variety of areas.)

Wankat, P. C., Oreovicz, F. S.: Teaching Engineering

4. Tantárgyi követelmények
a) a foglalkozásokon való részvétel előírásai
Az előadásokon és a gyakorlatokon való megjelenés kötelező. Az on-line közreműködés helye 
opcionális. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 
tartalmazza.

b) A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése
A félév során a hallgatók a tananyaghoz kapcsolódó feladatot a c. pontban jelzett határidőig 
adhatják be.  

c) Az aláírás teljesítésének feltételei
A félév során az alábbi feladatokat kell teljesíteni illetve beadni:

Feladat A feladat 
elkészítése

Részvétel a Moodle virtuális tanulási környezet 
fórumán a jelzett hetekben legalább 4x2 
hozzászólással angolul (összesen minimum 500 
szó)

5., 8., 11., 14. 
oktatási hét

Esszé angol nyelven „Középiskolai emlékeim 
az iskolai nevelésről és oktatásról” címen 
(minimum 500 szó)

12. oktatási hét

Az aláírás megadásának feltétele a feladatok elfogadása.

d) A félévközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja
A  félévközi  jegy  alapja  az  önállóan  elkészített  feladat  értéke  és  a  fórum  hozzászólások 
tartalma.

e) A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való 
pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

A javításra visszaadott feladat a szorgalmi időszakban újra beadható.

f) A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

g) Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

h) A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja
A feladatok pótlásának határideje a TVSz szerint.
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