
Budapesti Műszaki Főiskola
Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tantárgyprogram

1. A tantárgy általános adatai
A tantárgy neve: A pedagógia alapjai
Szakirány: 
Tagozat: nappali
Heti óraszám: 2ea 
Követelmény: aláírás + vizsga
Megszerezhető kredit: 2
Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
Oktató(k) neve: Gombocz Jánosné dr.

2. Oktatott témakörök

Oktatási hét Témakör megnevezése
a foglalkozás típusa
ea gy l

1. A pedagógia tudománya, kialakulásának története, 
tudományágai, kapcsolata más tudományokkal, helye 
a tudományok rendszerében. Oktatáselméleti 
változások napjainkban.

x

2. A pedagógia alapfogalmai, A nevelés-oktatás-képzés 
rendszerszemléletű értelmezése.

x

3. A gyermekkép változásának történeti áttekintése az 
ókortól napjainkig.

x

4. A nevelési eszmények, célok alakulása a társadalmi 
változások tükrében.

x

5. A nevelés és oktatás tartalmi, módszertani változásai. x
6. Az iskola kultúrtörténete, intézményrendszerének 

változása az ókortól napjainkig.
x

7. Pedagógiai elméletek, kiemelkedő pedagógiai 
gondolkodók.

x

8. A magyar neveléstörténet jelentős képviselői. x
9. Az iskola. Az iskola mint társadalmi intézmény, 

szerepe a modern társadalomban.
x

10. A magyar iskolaügy történelmi alakulása. A 
közoktatási rendszer napjainkban.

x

11. Az iskola és társadalmi környezete. Iskolán kívüli 
képzési lehetőségek.

x

12. A pedagógus hivatás, tanári mesterség-s ezen belül a 
mérnöktanári pálya- a mai társadalomban. A 
pedagógusképzés története és jelenlegi helyzete.

x

13. A szakképzés célja, szociális, kulturális, gazdasági 
jelentősége. A szakoktatás történeti alakulása 
Európában és Magyarországon.

x

14. A képzés, szakképzés jelenlegi helyzete, a fejlődés 
irányvonalai.

x

ea: előadás; gy: tantermi gyakorlat; l: laboratóriumi gyakorlat
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3. Irodalomjegyzék
a) Írott tananyagok
Kötelező irodalom
Mészáros István-Németh András-Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 
történetébe. Osiris Kiadó, Bp. 2000
Ajánlott irodalom
Benedek András: Változó szakképzés. OKKER 2003
Fridrich W. Kron:Pedagógia. Osiris Kiadó, Bp. 2003

Elektronikus tananyagok
Hozzáférési hely: mpi.banki.hu/moodle

4. Tantárgyi követelmények
a) a foglalkozásokon való részvétel előírásai
Az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

b) A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése
Félévközi tanulmányi ellenőrzés nincs.

c) Az aláírás teljesítésének feltételei
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások látogatása.

d) A félévközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja
A félévi követelmény vizsga, félévközi jegy nincs.

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

f) A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)
A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.
A vizsga jellege: szóbeli.
A vizsga anyaga: az előadások során elhangzott és az év elején feldolgozásra kiadott 
témakörök és az ajánlott irodalom.
Az orientációs témakörök az mpi.banki.hu/moodle VLE rendszer megtalálhatók.

g) Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei
Megajánlott jegy megszerzésére nincs lehetőség.

h) A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja
Az aláírás pótlására a vizsgaidőszakban nincs mód. 
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