
ZÁRÓVIZSGA SZAKMÓDSZERTANI TEMATIKÁI LEVELEZŐ 
 

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

1. Az ábrázoló geometria történetének főbb állomásai  
 

2. Az ábrázoló geometria helye és szerepe a középfokú oktatásban  
 

3. A térelemek tanításának fontosabb mozzanatai  
 

4. Metrikus feladatok a gyakorlatban és ezek kifejezése a térelemek segítségével  
 

5. A szemléltetés módjai, és eszközök készítése  
 

6. A térszemlélet fejlesztését segítő ábrák  
 

7. Hagyományos sík és térgeometriai feladatok egyszerű megoldása ábrázoló 
geometriai eszközökkel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGOLTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
 

Language Teaching Methods and ELT Methodology 

 

1. Language teaching methods (relationship between approach, design, and procedure). 
The Grammar Translation Method, the Direct Method and the Audio-lingual Method.  

2. New methods in English language teaching (person-centred teaching, humanistic 
approaches). The principles of suggestopoedia, its effect on language learning; the 
„Silent Way”, the „Total Physical Response, „Community Language Learning”.  

3. Theoretical background to the communicative approach; issues of feasibility. (Notion 
of communicative competence, the most significant features of language 
programmes in a communicative framework, criticism of the communicative 
approach.) Language teaching strategies in the 21st century (A language teaching 
approach based on cognitive, affective and linguistic macro-strategies.)  

4. Developing communicative competence 1. The role of pronunciation teaching in the 
process of language learning. (The importance of realistic aim setting, factors 
affecting pronunciation learning; sounds, stress, intonation in accordance with the 
principles of the communicative approach.)  

5. Developing communicative competence 2. Teaching vocabulary. (Selecting lexical 
items, methods of teaching words, advantages and disadvantages of various 
methods.)  

6. Developing communicative competence 3. The role of grammar in communicative 
language teaching. (A communicative approach to the presentation and practice of 
new structures. Advantages and disadvantages of deductive and inductive 
approaches, task types.)  

7. Developing oral and written communication skills on the various levels of language 
learning. (Communication strategies, their teachability; speaking and writing tasks 
built on realistic situations.)  

8. Language use. Receptive skills. Developing listening and reading comprehension skills 
on the various levels of language learning. (Efficient reading and listening skills and 
strategies, using authentic and non-authentic texts.)  

9. Accuracy vs. fluency. Error treatment in CLT. (Teachers’ attitude towards various 
errors, strategies and methods of error treatment in teaching speaking and writing.)  

10. Teacher and learner roles, managing FL classes. (Organising communicative language 
classes, increasing efficiency of teaching, maximising language practice for learners.)  

  

Irodalomjegyzék: 

  

- Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall. 
- Brown, H. D. 1994. Teaching by Principles. Prentice Hall. 
- Davies, P., & Pearse, E. 2000. Success in English Teaching. Oxford University Press.  
- Harmer, J. 1994. The Practice of English Language Teaching. Longman. 
- Hedge, T. 2000. Teaching and Learning in the Language Classroom. OUP. 



- Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and principles in language teaching. OUP. 
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and methods in language teaching. 

CUP. 
- Scrivener, J. 1994. Learning Teaching. Heinemann. 
- Swan, M. 1985. A critical look at the Communicative Approach I-II. ELT Journal, 39(1), 

2-12; 39(2), 76-87. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOLÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

1. A biológiatanítás története. Tanulóink biológia tudásának és gondolkodásának értéke 
a nemzetközi felmérések tükrében. 

2. A biológiatanítás tervezése. 
3. A biológiatanítás szervezeti keretei. Iskolán belüli- és kívüli lehetőségek. Erdei iskola.  
4. A biológiatanítás szervezési módjai és munkaformái. A párban folyó tanulás és a 

csoportmunka lehetőségei és módjai a biológia tanításában. 
5. A biológiatanítás stratégiái és módszerei. Az előadás, magyarázat, elbeszélés, 

megbeszélés, vita, projekt, szimuláció, szerepjáték és játék módszere és 
alkalmazásának lehetőségei a biológiaórákon. A csoportos módszerek. Megfigyelés, 
kísérlet és kutató módszer a biológiatanításban.  

6. Pedagógiai és pszichológiai irányzatok módszertani vetülete, alkalmazása a 
biológiatanításban. 

7. A problémamegoldó gondolkodás és szerepe a biológiatanításban. 
8. Motiváció a biológiatanításban. 
9. A feladatmegoldás elmélete és gyakorlata, feladattípusok a biológiaórán. Biológia 

tankönyvek és segédletek. A táblavázlat és rajzolás szerepe a biológiaórán. 
10. Modellek. Mikroszkópos vizsgálatok és preparálás. A boncolás módszertana. A 

növény-és állathatározás tanítása. 
11. A multimédia és audiovizuális eszközök, internet és számítógép szerepe a 

biológiatanításban. 
12. Ellenőrzés, értékelés a biológiaórán. 
13. A fejlődéstörténeti növény- és állatrendszertan tanítása, módszertani kérdései. 
14. Biokémia és sejtbiológia tanítása, módszertani kérdései. 
15. Az önfenntartó működések tanítása és módszertani kérdései. 
16. Egészséges életmódra nevelés a biológiaórán. 
17. A szaporodás tanítása és módszertani kérdései. 
18. A neuro-endokrin rendszer tanítása és módszertani kérdései. 
19. A genetika tanítása és módszertani kérdései. 
20. Az ökológia tanítása és módszertani kérdései. 
 

 

Irodalomjegyzék: 

 

- Balogh László (1998): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 

- Berend Mihály, Berendné Németh Éva, Kiss János és Szerényi Gábor (1999): Biológia 
I-II-III-IV. Akadémiai Kiadó, Budapest 

- Biológia tankönyvcsaládok általános iskolák részére. Mozaik Kiadó, Apáczai Kiadó, 
Nemzeti Tankönyvkiadó 



- Bodzsár Éva (szerk) (2005): Kézikönyv a biológiatanítás módszertanához. Trefort 
Kiadó, Budapest. 

- Csapó Benő (szerk) (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 
- Dobó Gábor (1979): A biológia tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Dobó Gábor (1987): A biológia tantárgypedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Falus Iván (2000): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Gál Béla (2005): Biológia 10-11-12. osztályok számára. Mozaik Kiadó Szeged. 
- Kacsúr István (1986): A biológia tanítása. Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Karlovitz János (2001): Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek. Új Pedagógiai Szemle, 

51(1), 80-89. 
- Kontra József (1996): A probléma és a problémamegoldó gondolkodás. Magyar 

Pedagógia, 4, 341-366. 
- Kozéki Béla (1986): Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót 

iskoláskorúak körében. Pszichológia, 6(2), 271-292. 
- Lénárd Gábor (1986): Biológiai laboratóriumi vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
- Lénárd Gábor (2001): Biológia I-II-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Müllner Erzsébet (2001): Biológiai gyakorlatok középiskolásoknak. Nmezeti 

Tankönyvkiadó Budapest. 
- Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 
- Nahalka István (1995): A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. 

Magyar Pedagógia, 95(3-4), 229-251. 
- Oláh Zsuzsa (2005): Biológia 10-11-12. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Orlik, Y. (2001): Using visual algorithmic-schemas for solving numerical problems. 

Journal of Science Education, 2(2), 106-108. 
- Perendy Mária (2000): Biológiai vizsgálatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
- Steak, L. (1998): Praktisches Arbeiten im Biologieunterricht – Das Sezieren,  
- Mikroskopieren und Experimentieren. 47 (3), 12-38.  
- Vári Péter (2003): PISA-vizsgálat 2000. Műszaki Tankönyvkiadó, Budapest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

1. Az iskolai nevelés-oktatás alapdokumentumai 

 A Nemzeti Alaptanterv, kerettantervek, helyi tantervek funkciói, szerkezetük. 

 A fizika tantárgy kapcsolódási pontjai más tantárgyakkal. 

 A fizika tanítás struktúrája, a fizika tantervek spirális jellege. 

 A kétszintű érettségi vizsga követelményrendszere, a vizsga részei és tartalma. 

 

2. A fizika feladatok megoldásának módszertana 

 A feladatmegoldás szerepe az elsajátítás, rögzítés és az ismeretek 

alkalmazásának folyamatában. 

 A fizikai feladatok megoldási lépéseinek bemutatása konkrét példákon 

keresztül. Lehetséges módszertani hibák a tanórai feladatmegoldás során. 

 

3. A tanulók motiválásának lehetőségei 

 Szemléltetés és a tanári, tanulói kísérletezés módszertana. 

 Kísérletezés számítógéppel, számítógépes mérések és interaktív szimulációk. 

 A tanulói aktivitásra épülő elterjedt módszerek (projekt, kutató, kooperatív – 

módszer) ismertetése, alkalmazhatóságuk vizsgálata és kritikája. 

 A média (internet, televízió) szerepe az oktatásban. 

 

4. Modellalkotás 

 A modellek szerepe a megismerési és a tanulási folyamatban. 

 A modellalkotás folyamatának áttekintése, pl. a csillagászati elméletek, a 

fényről alkotott elképzelések, atommodellek fejlődésének elemzésével.  

 Az elméletek előrejelző képességének bemutatása.  

 

5. A kinematika tanítása 

 A mozgások leírásával kapcsolatos középiskolai ismeretek, alapvető definíciók 

és következményeik a tananyagban. 

 Az állandó gyorsulású mozgás leírása vektoregyenletekkel. 

 Tetszőleges mozgás leírása koordináta-függvényekkel. 

 

6. Newton törvényei 

 Newton törvényeinek megjelenése a középiskolai tananyagban. A törvények 

kimondása és kísérleti alátámasztása. A törvények jelentésének magyarázata 

hétköznapi példákon keresztül. 

 Ütközések a hétköznapokban: Rugalmas és rugalmatlan ütközések, 

lendületmegmaradás. Néhány példa értelmezése. (A labdától kapott ütés, 

helyváltoztatás csónakban, közlekedési balesetek.)  

 

7. Speciális mozgások tárgyalása középiskolában 



 A körmozgás, a harmonikus rezgőmozgás, a lejtőn csúszó test, a gördülő kerék 

és a fonálon lengő súly mozgásával kapcsolatos ismeretek a középiskolában 

(definíciók, törvények, mérések és levezetések). 

 

8. A testek mozgása gravitációs térben. 

 A szabadon eső testek mozgásának leírása, megfigyelése, az erőtörvény. 

 Az általános tömegvonzás erőtörvénye a középiskolai tananyagban. 

 A bolygók mozgásának tanítása. 

 

9. Perdület 

 A tananyagban szereplő fizikai mennyiségek (forgatónyomaték, perdület) 

definíciói, a közöttük lévő összefüggések. 

 Hétköznapi tapasztalatok értelmezése a megismert törvényszerűségek 

felhasználásával (piruett, egyszerű gépek, fogók működése). 

 

10. Munka, energia 

 A munka és az energia, mint fizikai mennyiségek a középiskolában. A 

munkatétel, a helyzeti energia rugóhoz kapcsolt test illetve adott magasságban 

levő test esetén.  

 

11. Hullámtan 

 A mechanikai hullámjelenségek értelmezése a középiskolában. A 

hullámmozgást leíró fizikai mennyiségek, a közöttük lévő kapcsolat. A 

hullámok találkozása, visszaverődése, törése. Interferencia jelenségek. A 

haladó hullámok és az állóhullámok közötti különbség bemutatása. 

 A hangszerek működésének magyarázata. 

 

12. Deformálható testek mechanikája 

 Szilárd testek alakváltozásai, Hooke törvénye.  

 A hidrosztatikai nyomás fogalma. Arkhimédész törvénye és alkalmazása: 

úszás, az úszás stabilitása. 

 A folyadékok és gázok áramlásának alaptörvényei, és azok alkalmazása 

egyszerű esetekben (az elkeskenyedő csapvíz, a sebességmérő, a csavart labda 

és a repülőgép szárnya). 

 

13. Az anyag termikus állapota 

 A gázok állapotának leírása fizikai mennyiségekkel. A hőmérséklet 

értelmezése a középiskolában. A gázok állapotváltozásaival kapcsolatos fizikai 

törvények jelentésének bemutatása hétköznapi példákon keresztül. A 

halmazállapot változásokkal kapcsolatos fizikai ismeretek és helyük a 

tananyagban illetve jelentőségük a környezetünkben. A hőtani alapismeretek 

megjelenése a hétköznapokban (konyhatechnika, légköri jelenségek, 

hőszigetelés). 



  Az ideális gázok kinetikus elméletének ismertetése és a gázok 

tulajdonságainak értelmezése az elmélet alapján. (Alapfeltevések, 

mennyiségek, a gáztörvény levezetése.) 

 

14. A termodinamika főtételei 

 A termodinamika első főtétele és a benne szereplő mennyiségek értelmezése a 

középiskolában. Konkrét példa a főtétel alkalmazására. A második és a 

harmadik főtétel elemi szintű megfogalmazásának lehetőségei.  

 A gázok kiterjedésének, elkeveredésének, az energia egyenletes eloszlásának 

magyarázata statisztikus megfontolásokkal. 

 Örökmozgók, hőerőgépek és hűtőgépek. 

 

15. Az elektrosztatika tanítása 

 Az elektromos állapot kísérleti bemutatása, kialakulásának magyarázata. A 

földelés, az árnyékolás, a csúcshatás, a légköri elektromos jelenségek 

értelmezése alapvető fizikai ismeretek (elektromos mező, az elektromos mező 

térerőssége, Coulomb törvénye, feszültség, potenciál) alapján. A kapacitás, 

mint fizikai mennyiség bevezetése. 

 

16. Az elektromos áram 

 Egyszerű áramkörök viselkedésének és a lakás elektromos hálózata 

működésének bemutatása és értelmezése az elektromosság alaptörvényeinek 

(Ohm törvénye, csomóponti törvény, huroktörvény), valamint az egyes 

áramköri elemek karakterisztikáinak (ellenállás, foto-ellenállás, termisztor, 

dióda) felhasználásával.  

 Az elektromos áramot kísérő hőfejlődéssel kapcsolatos fizikai ismeretek, a 

teljesítmény.  

 A váltakozó áramot leíró fizikai mennyiségek. A tekercsek és kondenzátorok 

hatása a váltakozó áramra, zárt és nyílt rezgőkörök felépítése és magyarázata, 

az antennák működésének elvi alapjai. 

 

17. Az elektromágneses mező 

 A mágneses mező és az áram kapcsolata. Az elektromágnes felépítése és 

működése. A részecskegyorsítók felépítése és működése (Lorentz-erő), a világ 

nagy gyorsítói és alkalmazásuk.  

 Hogyan állítja elő az emberiség az elektromos energiát, az erőművek 

működésének fizikai alapjai (Faraday féle indukciós törvény, mozgási és 

nyugalmi indukció). Az elektromos áram szállítása, transzformátorok, 

egyenáramú tápegységek.  

 Az elektromos motorok működésének fizikai alapjai. A fogyasztás és a 

teljesítmény-tényező. A váltakozó áram effektív értéke.  

 Az elektromágneses hullámok létrejötte, az azokat jellemező fizikai 

mennyiségek, a hullámok terjedésével, visszaverődésével, törésével, 

elnyelődésével kapcsolatos alapvető fizikai mennyiségek és ismeretek. Az 

elektromágneses hullámok felhasználása az analóg és digitális 

kommunikációban, valamint a különféle képalkotó eszközökben. 



 

18. Optikai eszközök 

 A hétköznapokban gyakran használt optikai eszközök felépítése (tükör, 

borotválkozó tükör, visszapillantó tükör, mikroszkóp, távcső, fényképezőgép 

optika, projektor, periszkóp, nagyító, LCD és CRT fekete fehér és színes 

monitorok, üvegszál) és működésének, alkalmazhatósági korlátainak 

bemutatása a fény sugár- és hullámmodellje, az ezekben a modellekben 

érvényes alapvető fizikai törvények segítségével.  

 A szem működésének ismertetése, a formák és színek látásának fizikai alapjai, 

szemüvegek. 

 

19. A kvantumfizika és az atomfizika alapjainak tanítása 

 A fontosabb atommodellek (Demokritosz, Thomson, Rutherford, Bohr, 

kvantumfizikai, Standard-modell, húrmodell) ismertetése. A modell felépítése, 

a modell segítségével megmagyarázható és azon túlmutató jelenségek. A 

szemléltetés lehetőségei, számítógépes szimulációk. 

 Színképek értelmezése. A hőmérsékleti sugárzás. A fényelektromos jelenség és 

alkalmazásai (CCD, fotocella, napelem). 

 Az állapotfüggvény és szemléletes jelentése. 

 

20. A magfizika tanításának alapjai 

 A rádioaktív sugárzás összetevői, az összetevők fizikai jellemzése, áthatóló-

képesség, ionizációs hatás.  

 A természetes és mesterséges rádióaktivitás leírása (felezési idő) és 

kialakulásának magyarázata az atommag-modellek segítségével. A rádioaktív 

izotópok, felhasználásuk a gyógyászatban. A természetes és mesterséges 

sugárterhelés forrásai, a dózis-egyenérték fogalma, a rádioaktív sugárzás 

veszélyességének felmérése és a védekezés módjai.  

 Az atomerőmű felépítése, működésének fizikai alapjai, veszélyessége. A 

rádioaktív szennyezés forrásai, a szennyezés terjedése és felhalmozódása.  

 A Napban zajló energiatermelő folyamatok. 

 

21. Csillagászat 

 A Naprendszer mérete, felépítése.  

 A világegyetemben távcsövekkel megfigyelhető objektumok csoportosítása, 

jellemzése, számuk, eloszlásuk, távolságuk (csillagok, csillaghalmazok, 

galaxisok, galaxis-halmazok, anyagfelhők).  

 A vörös eltolódás és a kozmikus háttérsugárzás mérése és értelmezése.  

 A speciális relativitáselmélet alapgondolata, a téridő, a görbült tér, gravitációs 

hullámok és a kimutatásukra tett kísérletek. A világegyetem születése, 

fejlődése és lehetséges jövője. Szemléltetési lehetőségek számítógéppel is. 

Űrtávcsövek, exobolygók felfedezése, űrfelvételek az interneten.  
 

 



FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
 

1. A földrajztantervek felépítése, típusaik, a NAT és a Kerettanterv földrajzi tartalma 

2. A kétszintű Érettségi vizsga rendszere, földrajzi követelményei. 

3. A földrajzoktatás folyamatának sajátosságai. 

4. Az új ismeretek feldolgozásának szóbeli módszerei, különös tekintettel a magyarázat  

módszerére. 

5. Új ismeretek feldolgozása beszélgetés, megbeszélés módszerével, a  kérdések szerepe a 

földrajztanításban. 

6. A szemléltetés szerepe a földrajzoktatásban, a közvetlen szemléltetés módszerei. 

7. A közvetett szemléltetés lehetőségei a földrajzoktatásban. A táblai vázlatrajz és a szöveges 

táblavázlat felhasználásának metodikai vonatkozásai. 

8. A térképek felhasználásának módszertani kérdései, a térképolvasás típusai. 

9. A számítógép szerepe a földrajzoktatásban, földrajzi adatbázisok. 

10. Az ismeretek megszilárdítására használatos metodikai eljárások. 

11. Az ellenőrzés pedagógiai funkciói. 

12. Az ellenőrzésre kijelölt anyag elemzésének szempontjai, szóbeli ellenőrzés lehetőségei. 

13. Az írásbeli ellenőrzés feladattípusai, feladatlapok összeállításának problémái. Javítás, 

értékelés, osztályozás problémái az ellenőrzés folyamatában. 

14. A kiválasztott módszert meghatározó tényezők. A földrajzórák elemzésének szempontjai. 

15. A földrajztanítás múltja és jelene Magyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



FRANCIA SZAKKÉPZETTSÉG 

1. A modern nyelvészeti irányzatok (strukturalizmus, disztributív nyelvelmélet, 
pragmatika…) hatása a francia mint idegen nyelv tanítására. 

2. Nyelvhasználat. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése a franciatanítás 
különböző szintjein. 

3. A francia grammatika tanításának lehetőségei a kommunikatív szemléletű nyelvórán. 
Kitekintés a nyelvtan és a fordítás tanításának történeti aspektusaira.  

4. A szókincs tanításának módszertani lehetőségei. A francia lexika elemeinek 
kiválasztási szempontjai, a szó és a nagyobb lexikai egységek tanításának módjai, az 
egyes módszerek előnyei és hátrányai.  

5. A nyelvi kompetencia fejlesztésének területei és lehetőségei. A francia kiejtés 
tanításának/tanulásának problémái magyar ajkúak számára; a fonetika szerepe a 
nyelvtanulásban.  

6. Nyelvi pontosság. Hibajavítás a kommunikatív szemléletű nyelvórákon. 
7. A jelenleg használatos franciatankönyvek/tananyagcsomagok általános ismertetése, 

kritikai bemutatása. A többszintű nyelvi érettségi és az új európai követelményszint 
teljesítésének feltételei a franciatanításban/tanulásban.  

8. A francia és a frankofón civilizációk egyes meghatározó elemeinek tanítása a 
nyelvórán. Szempontok a kiválasztásban. Nyelv és civilizáció viszonya: rögzült 
kifejezések, metaforák, szólások, közmondások. 

9. Eredeti dokumentumok felhasználásának módszertana. Interaktív 
tantárgyfeldolgozás. Francia nyelvű televíziós programok (TV5) és az internet 
lehetőségei a nyelvórákon. 

10. A francia nyelv oktatásának múltja, jelene és perspektívái. A francia nyelv helye az 
EU-ban és a világban.  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



A HON- ÉS NÉPISMERETTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

1. Hon- és népismeret oktatásának története (közoktatásban, művészeti iskolákban, 
szakintézményekben és a felsőoktatásban). A hon- és népismeret tantárggyá válása. 

2. A hon- és népismeret kapcsolódási pontjai más műveltségi területekkel. Önálló és 
integrált néprajzi tantervek a közoktatás különféle színterein. 

3. A multimédia alkalmazási területei, elektronikus tanulási környezetek kihívásai és 
lehetőségei a hon- és népismeret tanítása során. 

4. A társadalom és a hagyományápolás összetartó és ellentmondó tendenciái a XXI. 
században. 

5. A múzeum pedagógiai szerepe a tanulók motiválásában és informálásában. 
6. Az értékelés speciális sajátosságai a hon- és népismeret, valamint a néprajzi, 

népművészeti foglalkozásokon. 
7. A kooperatív tanulás képesség- és személyiségfejlesztő hatásai. 
8. A hon- és népismeret személyiségfejlesztő kompetenciái. 
9. A szemléltető eszközök és a terepmunka a hon- és népismeret tanítása során. 
10. A népi hagyományok ápolásának színterei az extracurriculum szintjén és az iskolán 

kívüli projektekben. 
11. Az interaktív foglalkozások szerepe a tanulóknak a tanulási folyamathoz való viszonya 

alakításában. 
12. Az életkor és a lakókörnyezet szerepe a hon- és népismeret tartalmának 

feldolgozásában. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
 

1. Az informatika tanítása. Az informatika mint tantárgy helye, szerepe és oktatási 
formái a jelenlegi iskolarendszerünkben. Az oktatás tervezési szintjei: az országos és 
helyi szabályozó eszközök. NAT, pedagógiai program, kerettanterv, tanterv, 
tanmenet, óraterv. A NAT és a kerettanterv, érettségi követelmények, érvényes 
dokumentumok. Az informatika oktatás cél és követelményrendszere, tartalma. 
Felkészítő és mérő feladatok készítésének módszertana. Tantervek, tankönyvek, 
hardver és szoftver eszközök, feladatgyűjtemények, tanári kézikönyvek, módszertani 
folyóiratok. Iskolarendszeren kívüli oktatási formák. 

2. Számítástechnikai alapismeretek tanítása. Számítást segítő eszközök, számológépek. 
Számítógép generációk, hardver technológiák. A Neumann-féle architektúra. 
Informá-cióábrázolás számítógépen. A programozási nyelvek, programok. 
Adatbiztonság. 

3. Hardver alapismeretek tanítása. A számítógép felépítése. A processzor felépítése és 
működése. Tárak, I/O rendszer, perifériák. 

4. Az operációs rendszerek tanítása. Az operációs rendszerek fogalma és evolúciója, 
funkciói és szolgáltatásai. Rendszeradminisztráció, fejlesztői és alkalmazói támogatás. 

5. Számítógépes hálózatok, internetes ismeretek tanítása. Protokollok, topológiák és 
architektúrák. Az ISO-OSI hivatkozási modell. Hálózati operációs rendszerek. Néhány 
jellegzetes hálózat. Internet, kommunikációs technológiák. 

6. A szövegszerkesztés tanítása. Szövegszerkesztő programok alkalmazásának előnyei, 
lehetőségei. A papír és a lap fő jellemzői. Az írásos dokumentum részei. Betűk, 
szimbólumok, szövegdoboz. Tabulátorok. Táblázatok, rajzok, képek készítése és 
beszúrása. Csatolás, beágyazás. Stílusok és használatuk. Körlevelezés. Többhasábos 
tördelés. Lapszámozás, könyvjelző, objektumok és hiperhivatkozások beszúrása. Élő-
fej és élőláb, felsorolás, számozás, címsorszámozás. Tárgymutató, tartalomjegyzék, 
ábrajegyzék. Elválasztás és helyesírás-ellenőrzés. Lábjegyzet. 

7. A táblázatkezelés tanítása. A táblázatkezelők előnyei, lehetőségei. Táblázatok 
létrehozása, szerkesztése, formázása. Képletek és hivatkozások. Függvények 
használata. Műveletek. Munkalapok kezelése. Diagramok, szerkezeti diagramok. 
Bővítmények használata. 

8. Adatbázis-kezelés tanítása. Adatbázis, adatbázis-kezelő rendszer. Adatmodellezési 
stratégiák, adatdefiníciós nyelvek. Relációs adatmodellezés. Normalizáció. A relációs 
modellhez kapcsolódó adatmanipuláció. 

9. Az algoritmizálás és a programozás tanítása. Az algoritmus fogalma, néhány elemi 
algoritmus. Adatszerkezetek. Programozási alapfogalmak. A programok szerkezete. 
Alapvető programozás-technikai és programozás-módszertani kérdések. 

10. Tehetséggondozás az informatikában. A tehetséggondozás hagyományai. A 
tehetséges diák felismerése. Szakköri, tehetséggondozó programok, tematikák. Az 
informatikai versenyek formái, tematikái, szintjei. Versenyfeladatok összeállítása, 
értékelési módszerek. 



A 2-9. tételek esetén egy-egy témazáró feladatsor, a 10. tétel esetén egy versenyfeladatsor 

összeállítása is szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÉMIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

1. A kémia tanításában alkalmazható legfontosabb módszerek összehasonlító elemzése. 

A szavak és könyvek pedagógiájára, a szemléltetés pedagógiájára és a munkáltatás 

pedagógiájára épülő módszerek. A konstruktivista pedagógia alapjai, alkalmazási 

lehetőségei a kémia tanításában. Kooperatív technikák. 

2. A fogalmi fejlődés és a fogalmi váltás problémája a kémia tanítási-tanulási folyamatában. 

A kémia természetes és tudományos fogalmai, valamint a hétköznapivá vált tudományos 

fogalmak. A fogalmi fejlődés legfontosabb elméletei és fázisai. 

3. A tanulók kémiával kapcsolatos gyermektudományos elméletei. 

Az égéssel, az anyag felépítésével és állapotváltozásaival kapcsolatos gyermektudományos 

elméletek. 

4. Kémiai tévképzetek és alternatív keretek. 

A tévképzetek fogalma, kialakulásának értelmezési keretei, feltárásának és korrekciójának 

lehetőségei. A tapasztalati feltevések és a heurisztikák, mint a tévképzetek forrásai. 

5. A kémiai fogalmak tanításának módszertani problémái. 

A kémiai fogalmak tulajdonságai. A kémia alapfogalmai. Az anyagok és jelenségek 

többszintű leírásából, a fogalmak jelentésének megváltozásából, a hétköznapi és a 

tudományos nyelvhasználat különbözőségéből, a kémiai fogalmak jelentésének 

kontextusfüggéséből adódó tanítási és tanulási problémák. 

6. A kémia elméleti modelljeinek tanítási lehetőségei és problémái. 

A többszörös elméleti modellek fogalma, problémája. A kémia tanításában használatos 

legfontosabb többszörös elméleti modellek: atommodellek, sav-bázis elméletek, 

redoxireakciók. 

7. A kémiai számítások szerepe a kémia tanítási-tanulási folyamatában. 

A kémiai számítások didaktikai funkciói, tanításának módszertani lehetőségei és 

problémái. A többszörös megoldási módszerek és az algoritmusok tanításának kérdése.  

8. A kémiai kísérletek szerepe a kémia tanítási-tanulási folyamatában. 

A kémiai kísérlet fogalma, csoportosítása, didaktikai célja. Új technikák a kémiai 

kísérletezésben. A veszélyes anyagokkal való munka legfontosabb szabályai. Az otthon 

elvégezhető kísérletek lehetőségei és problémái.  

9. A materiális modellek szerepe a kémia tanítási-tanulási folyamatában. 

A modell fogalma, csoportosítása, didaktikai funkciói. A legfontosabb molekulamodellek 

ismertetése. A dinamikus modellek fogalma, típusai, felhasználásának lehetőségei. 

10. A kémiatanítás felépítése, alapvető dokumentumai és szervezeti formái. 

A kémiatanítás struktúrája. Kémia a nemzeti alaptantervben és a kerettantervben. A kémia 

tantárgy kapcsolódási pontjai más tantárgyakkal, a kereszttanterv. A kémiatanítás órán 

kívüli lehetőségei. Tanulmányi versenyek és pályázatok. 

11. A közép- és emeltszintű érettségi vizsga kémiából. 

A közép- és emeltszintű kémia érettségi vizsga formáinak, követelményrendszerének, 

értékelésének és lebonyolítási módjának összehasonlító elemzése. 

12. Információforrások a kémia tanítási-tanulási folyamatában. 

A legfontosabb nyomtatott és elektronikus információforrások: tankönyvek, munkafüzetek, 

módszertani, szakmai és ismeretterjesztő könyvek és folyóiratok, továbbképzések és 

konferenciák. 



KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

1. Az e-learning és LifeLong Learning fogalma és pedagógiai alapjai.  

Az e-learning fogalma. Tanulási elméletek. A konstruktivizmus alkalmazási 

lehetőségei. Motiválás az ismeretek befogadására. Tanulási szokások és módok, 

LifeLong Learning, LifeWide Learning. Andragógiai alapismeretek. Akadálymentesítés. 

Informatív, motiváló és az alapvető didaktikai elvárásoknak megfelelő tartalmú 

tananyagok összeállítása. 

(E-learning) 

2. Tananyagfejlesztés, szabványosítás, e-learning rendszerek. 

On-line vagy off-line tartalomszolgáltató rendszerek feltöltése tartalommal, a 

rendelkezésre álló technikai eszközök készségszintű használata. Ismeretátadó anyag 

fejlesztésének módszertana. Szabványosítás, LOM és SCORM. LMS és LCMS 

rendszerek, jellemzőik, szolgáltatásaik és fajtáik, MOOLE és társai. E-learning 

rendszerek. 

(E-learning) 

3. Az olvasás társadalmi szerepe. Az olvasásszociológia fogalma, témakörei, vizsgálati 

módszerei és alkalmazásuk a könyvtári munkában. 

Az olvasás társadalmi szerepe, az olvasás helye a kulturális tevékenységek 

rendszerében. Az olvasásszociológia fogalma, témakörei, a hazai és a nemzetközi 

kutatások története és jelenlegi helyzete. Olvasásszociológiai vizsgálatok menete, 

mintavételi eljárások. Olvasásszociológiai vizsgálatok módszerei (megfigyelés, 

kikérdezési eljárások, kísérlet) és alkalmazásuk a könyvtári munkában. Az olvasás 

indítékai és az olvasmányok hatása. Az olvasás elutasítása. Az olvasást befolyásoló 

társadalmi és demográfiai tényezők. Különböző társadalmi és életkori csoportok 

olvasási- és könyvtárhasználati kultúrájának jellemzői. 

(Olvasásszociológia, -pedagógia és pszichológia) 

4. Az olvasáspszichológia fogalma és tárgya. Olvasás- és könyvtárpedagógia. A művek 

befogadása, biblioterápia a könyvtárban. 

Az olvasáspszichológia fogalma, tárgya. Az olvasás szerepe az idegrendszer 

funkciószükséglete és ösztönszükséglete szintjein. Az olvasás fiziológiája. 

Olvasásteljesítmény. Az olvasás tanítása problémái. A művek befogadása. 

Interperszonális kapcsolatok és szerepük a könyvtárban. Az olvasás- és könyvtár-

pedagógia fogalma, célja, lehetőségei. Az olvasáspedagógus feladata, típusai. 

Biblioterápia és esetmódszer alkalmazása könyvtárban. 



(Olvasásszociológia, -pedagógia és pszichológia) 

5. Az iskola és könyvtár kapcsolata. Az iskolai könyvtárak fejlődése, története, sajátosságai. 

Az iskolai könyvtár vezetése. 

Az iskola és könyvtár kapcsolata. Az iskolai könyvtárak fejlődése, története. Az iskolai 

könyvtárak irányítása, felügyelete, fenntartója. Iskolai könyvtári hálózat. Iskolai 

könyvtári törvények. Könyvtári szaksajtó. Az iskolai könyvtár vezetése, gazdálkodása. 

PR tevékenység, szponzorálás, pályázatok. 

(Iskolai könyvtár) 

6. Az iskolai könyvtár berendezése, állománya, állományalakítási stratégiája. Iskolai könyvtári 

munkafolyamatok.  

Az iskolai könyvtár berendezése, állománya, állományalakítási stratégiája. Iskolai 

könyvtári munkafolyamatok, hagyományos és számítógépes olvasói nyilvántartások 

vezetése, hagyományos és online katalógus fejlesztése és használata. Az 

olvasószolgálat tájékoztató funkciója. 

Az iskolai könyvtári tájékoztató munka magas színvonalú ellátása. Az olvasókkal való 

foglalkozás az életkori sajátosságoknak megfelelően. Olvasásra nevelés a 

könyvtárban, az önművelési kultúra fejlesztése. 

(Iskolai könyvtár) 

7. Az iskolai könyvtár mint forrásközpont. Az iskolai könyvtárban található hagyományos és 

számítógépes információforrások és használatuk. A pedagógiai információ sajátosságai. 

Az iskolai könyvtár mint forrásközpont. Az iskolai könyvtárban található 

hagyományos és számítógépes információforrások. Bibliográfiák, adattárak. 

Katalógusok, számítógépes katalógus. Adatbázisok, Internet. A pedagógiai információ 

sajátosságai. A használói igények: pedagógusok, tanulók. Az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum szolgáltatásai. Nyomtatott bibliográfiai és faktográfiai 

információforrások.  

(Iskolai könyvtár) 

8. A könyvtárpedagógia fogalma, célrendszere, színterei. A könyvtárpedagógiai tevékenység 

feltételei, lehetőségei, feladatai életkoronként. 

Az iskola és könyvtár, az iskola és pedagógia kapcsolata. Az olvasáspedagógia, 

könyvtárpedagógia fogalma, célrendszere, színterei. A könyvtárpedagógia és a 

tudományok kapcsolata. Az olvasáspedagógiai, könyvtárpedagógiai tevékenység 

feltételei, lehetőségei, feladatai életkoronként. A könyvtáros személyisége. 

Konfliktuskezelési technikák alkalmazása a könyvtárban, helyzetgyakorlatok. 



(Könyvtárpedagógia) 

9. A könyv- és könyvtárhasználat hazai tantervi programjai és megvalósulásuk. A könyv- és 

könyvtárhasználatra nevelés pedagógiai módszerei. 

A könyv- és könyvtárhasználat hazai tantervi programjai és megvalósulásuk. NAT 1, 

kerettantervek, NAT 2 könyvtárhasználati követelményei. 

A könyv- és könyvtárhasználatra nevelés pedagógiai módszerei. Olvasóvá nevelés. 

Képességfejlesztés. A könyvtár népszerűsítése, szolgáltatásainak bemutatása. 

(Könyvtárpedagógia) 

10. A gyermekek ismeretszerzését, képességeit fejlesztő differenciált könyvtári foglalkozások 

tartásának szakmódszertana. Könyvtárhasználati órák, foglalkozások tervezése, szervezése. 

Órák a könyvtárban: a gyermekek ismeretszerzését, képességeit fejlesztő differenciált 

könyvtári foglalkozások tartásának szakmódszertana. A korosztály 

könyvtárhasználati ismereteinek mérése. Könyvtárhasználati órák, foglalkozások 

tervezése, szervezése, eszközök, módszerek. Óratervek készítése, óralátogatások. 

Órák tartása, megbeszélése. Zárótanítás / zárófoglalkozás tartása, értékelése. 

Könyvtárostanárok az iskolai könyvtárakban.  

(Könyvtárpedagógia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
 

1. A környezettan tanítás általános alapkérdései, hagyománya, jelene, törvényi szabályozása. 

2. Az iskolai környezeti nevelési program, a környezettan tárgy tananyagának beillesztése az 

iskola tantervébe. Az ökoiskola és zöldóvoda cím. 

3. Transzdiszciplináris környezeti oktatás: környezeti tartalmak megjelenése a különböző 

szaktárgyi órákon. 

4. Fenntarthatóságra nevelés jellemzői, sajátosságai a különböző életkorokban. 

5. Munkaszervezési formák (előnyök és hátrányok). 

6. A környezeti nevelés tanórán kívüli lehetőségei, formái: szakkörök, versenyek, iskolai akciók 

szervezése, témanapok, témahetek, nemzetközi projektek. 

7. A környezeti nevelés iskolán kívüli lehetőségei, formái. Az erdei  iskola. 

8. A demonstrációs és tanulói kísérletek elvi és gyakorlati kérdései, szüksége. 

9. A környezettan tanítás és környezeti nevelés módszerei: játékok. 

10. A környezettan tanítás és környezeti nevelés módszeri:  riportkészítés, vita-módszer, 

jövőkerék. 

11. A környezettan tanítás és környezeti nevelés módszerei: a projektmódszer. 

12. Az ismeretek rögzítésének hagyományos és újszerű lehetőségei (mind map). 

13. Kompetencia alapú oktatás. Készségfejlesztés célirányos módszerekkel. 

14. Szemléltetés. Az írott és digitális ismerethordozók, az oktatócsomagok használata. A 

multimédiás eszközök szerepe a környezeti nevelésben. 

15. Intézménylátogatások: oktatóközpontok, üzemlátogatások. Zoopedagógia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

1. A latin nyelv tanításának célkitűzései. A tanterv (Kerettanterv, Helyi tanterv). A 
latinoktatás lehetőségei és kihívásai, helyzete és feladatai napjainkban. 

2. A grammatika tanítása. Az alaktan: a declinatiós rendszer. A melléknevek fokozása, a 
névmási és számnévi rendszer. A coniugatio. 

3. A grammatika tanítása: Igenevek és igeneves szerkezetek: participium, ablativus 
absolutus, gerundivumos szerkezet, participium coniunctum, infinitivus, gerundium, 
supinum, accusativus cum infinitivo és nominativus cum infinitivo tanítása. 

4. A grammatika tanítása: a syntaxis. Az egyszerű és összetett (mellé- és alárendelő) 
mondatok; A consecutio temporum. A leggyakoribb kötőszavak. 

5. A lexika tanítása. Az elsajátítandó szavak kiválasztása, az alapszókincs. Az etimológia 
jelentősége. A magyarban és más idegen nyelvekben továbbélő szavak. A szókincs 
bővítése, frazeológia. Görög szavak, kifejezések.   

6. A kultúrtörténet tanítása: A görög és római kultúra mint az európai civilizáció egyik 
gyökere. A szituálás. Az asszociációs módszer a szövegek interpretálásában. 

7. Szövegértési és fordítási készség fejlesztése: Fordítási technikák: a természetes úttól 
a konstruálásig. Az analízis és szintézis helye és sorrendje a szövegek megértésében. 
A bilingvis szövegolvasás technikája. Interpretáció. 

8. Gyakorlatok. A feladatok szerkesztésének elvei, feladattípusok. Nyelvtani, lexikai, 
kultúrtörténeti feladatok. Vetélkedők. Sokoldalú kompetenciafejlesztés játékos 
feladatokkal.  

9. A latintanítás eszközrendszere (tankönyvek, kézi könyvek, szótárak, segédanyagok. 
10. A szemléltetés. Audiovizuális eszközök és anyagok (CD, DVD, internetes tananyagok, 

prezentáció, aktív tábla). 
11. A tanmenet. A tanóra típusai, felépítése, megszervezése. Differenciált munkaformák. 
12.  A különféle vizsgákra (osztályozóvizsga, nyelvvizsga, érettségi vizsga) és versenyekre 

való felkészítés (megyei verseny, Ábel Jenő Országos Latin Verseny, OKTV). 
 

Ajánlott irodalom  

N. Horváth Margit - Dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I.II.III.IV. (Átdolgozott kiadás) 

Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 2003-2008. 

Nagy Ferenc: A latin nyelv tanításának módszertana (egységes jegyzet) Bp. 1965,1987. 

Borzsák István: Dragma (I-V.) Bp.1994-től (néhány módszertani szempontból hasznos 

tanulmány) 

N. Horváth Margit – Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv a latin nyelv tanításához a gimnázium I-

IV. osztályában. Szerk. Szilágyi Ilona. Bp.1985,1987. 

A Latin nyelv tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei, Magyar Közlöny 2003. 57.szám 

II. kötet 

N. Horváth Margit – Szilágyi Ilona: Klasszikus örökségünkből (szöveggyűjtemény) Db. 2000. 



Szőke Ágnes: Antik eredetű szakszókincs Bp.1999. 

Szőke Ágnes: Imprimatur (sajtólatin), Bp.1998. 

Wolff, Fr. Lebendiges Latein, Berlin 1962. 

Szakmódszertani jellegű cikkek az Antik Tanulmányok és Der altsprachliche Unterricht 

Didaskalos Gymnasium c. folyóiratokból. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGYELTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

A lengyel mint idegen nyelv tanításának elmélete és gyakorlata 

A tanári záróvizsga szakmódszertani részének célja: annak minősítése, hogy az elméleti és 

gyakorlati kurzusok, ill. a tanítási gyakorlat elvégzése által a tanárjelölt – megbízható 

anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretei birtokában – képes-e adott nyelvtanuló csoport 

számára az idegennyelv-oktatás folyamatát megtervezni és végrehajtani, s a nyelvtanítás 

során a Lengyelországra, ill. lengyelekre vonatkozó általános, kulturális és történelmi 

ismereteit közvetíteni. A szóbeli vizsga magyar nyelven folyik, és kb. 20 perc időtartamú. 

A tanári záróvizsga tematikája: 

1. A lengyel nyelvrendszer áttekintése a lengyel mint idegen nyelv oktatásának 
szempontjából: 

a. a kiejtés és intonáció tanítása, 
b. a szótanítás,  
c. a nyelvtantanítás,  
d. a pragmatikai elemek tanítása.  

2. Nyelvtanítási módszerek (fordító, direkt, audiolingvális és audiovizuális, közvetítő, 
kommunikatív, cselekvésorientált). 

3. A nyelvi kompetenciák tanítása, ill. fejlesztése: hallás utáni értés, beszédkészség, 
olvasási készség, írásbeli készségek.  

4. Gyakorlat- és feladattípusok.  
5. Ellenőrzés, tesztek, vizsgák. Hibajavítás. 
6. Tanulási stratégiák, motiváció, aktivizálás.  
7. Az idegen nyelvi óra.  
8. Interkulturális és szociokulturális tájékozottság, országismeret.  
9. A napjainkban használatos tankönyv- és munkafüzet-sorozatok, szótárak és didaktikai 

segédanyagok.   
10. Szemléltető eszközök és módok.  
11. A legkedveltebb médiumok (számítógép – Word, Power Point, oktatóprogramok; 

filmek és könyvek) és az Internet biztosította tanítási / tanulási módok. 
Az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja (Graz). A Közös Európai Referenciakeretben 

(KER) megfogalmazott hatfokozatú szintleírás és az Európai Nyelvtanulási Napló. 

 

 

 

 

 

 



MAGYARTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG  

 

Irodalomtudományi rész: A magyar és világirodalom tanításának módszertana 

1.  Az irodalomtanítás pedagógiai, pszichológiai, tantárgy-pedagógiai keretei a 21. 
században: a konstruktív pedagógia, a kritikai gondolkodás és az élményközpontú 
irodalomtanítás metszetében 

2. Irodalomtanítás és készségfejlesztés: gondolkodás–intelligencia–kompetencia-
fejlesztés összefüggései, kapcsolódási területeik 

3. Modern szemléltető eszközök a 21. sz.-i irodalomtanításban: audiovizuális 
segédanyagok, interaktív tábla, a digitális irodalomtanítás lehetőségei 

4. Az irodalomtanítás folyamatának megtervezése: a tantervtől a tankönyvválasztásig, 
óratervtől a kivitelezésig 

5. Az irodalmi ismeretek, készségek ellenőrzésének, értékelésének fő kérdései, formái 
és eljárásai 

6. Az irodalomtanítás korszerű eljárásai: kooperatív tanulás, projekt, tanulói portfolió, 
drámapedagógia 

7. Az irodalomtanítás módszertani megújításának lehetséges módja: az RJR-modell 
interaktív-reflektív technikákkal 

8. Az irodalomelméleti iskolák alkalmazásának lehetőségei a tanítási folyamatban: a 
tanári kérdések szerepe 

9. A hatékony olvasás és a kreatív írás szerepe az irodalomtanításban: szakaszos 
olvasástól a szépirodalmi művek írásáig 

10. A műelemző készségek fejlesztése, felkészítés a közép és emelt szintű érettségi 
vizsgára: szövegértés fejlesztése, az érvelés, értekezés és esszé írásának tanítása 

11. A tananyag elrendezésének lehetséges módjai: a középszintű szóbeli érettségi vizsga 
szempontjai szerint 

12. Az irodalom óra elemzésének és értékelésének lehetséges szempontjai 
 

Nyelvtudományi rész: A magyar nyelv tanításának módszertana 

1. Az anyanyelvi nevelés általános elméleti kérdései: az anyanyelvi nevelés helye a változó 

világban, az anyanyelvi nevelés tartalma és művelődési anyaga  

 

2. Az anyanyelvi nevelés elvei, a tanítási folyamat korszerű értelmezése: az anyanyelvi nevelés 

egészét átfogó elvek, a tanítási folyamat korszerű értelmezése, a tanulási folyamat és a 

relevanciaelmélet, a tanítási-tanulási folyamat szervezési formái 

 



3. A tanórai anyanyelvi nevelés módszerei: a módszer fogalma, tanulói és tanári tevékenységi 

formák, a tanítási óra tervezése 

 

4. A tanítási óra főbb didaktikai feladatai: a tanulói motiválás módjai az anyanyelvórákon, új 

ismeretek kialakítása, az ismeretek alkalmazása, készségfejlesztő gyakorlás, a nyelvtani 

ismeretek megszilárdításának módjai, a tudás-vagy készségszint ellenőrzése, értékelése  

 

5. A beszéd fejlesztése és a retorikaoktatás: a beszéd akusztikus megjelenítésének készségeit 

fejlesztő módszerek, gyakorlatok; a szókincs, a stíluskészség, a nyelvhelyesség, a 

mondatalkotás és a szóbeli szövegalkotás fejlesztésének módjai; a beszédértés fejlesztése; 

retorikaoktatás  

 

6. A szövegértés fejlesztése; szövegtani ismeretek tanítása: a szövegértési készség fejlesztése, a 

magyarázó-értelmező szövegek feldolgozásának algoritmusa, szövegbeli kapcsolatok tanítása 

az RJR-modell alapján, a szövegtípusok tanítása korszerű módszerekkel  

 

7. Fogalmazástanítás: a fogalmazástanítás alapjai, részterületei, szemléletformái, a szövegtípusok 

tanítására alkalmazott induktív munkamenet, az érvelő szöveg alkotásának tanítása az RJR-

modell alapján  

 

8. Helyesírás-tanítás: a helyesírás-tanítás céljai, feladatai, szemléletformái, a helyesírás-tanulás 

mechanizmusa, a helyesírási műveletek típusai, gyakorlattípusok 

 

9. A grammatikatanítás: a grammatikatanítás céljai, szemléletformái, tantárgy-pedagógiai 

alapelvei, a grammatikatanítás útja; a disztribúciós elemzés mint lehetséges megközelítés; 

tevékenységtípusok szerinti grammatikai gyakorlatok, a grammatikatanítás részterületei 

 

10. Kommunikáció, tömegkommunikáció: a kommunikáció tényezői, a sikeres kommunikáció 

feltételei, gyakorlattípusok; ismerkedés a sajtóműfajokkal az RJR-modell alapján 

 

11.  Nyelvtan és stílus: a stílus fogalmának felvezetése a ráhangolódás fázisában; problémakörök, 

gyakorlattípusok, módszerek a stilisztikatanításban 

 

12. Nyelvrokonság, nyelvi változás és nyelvváltozatok: történeti szemlélet az anyanyelvoktatásban, 

a nyelvrokonság megállapítása heurisztikus eljárásokkal; nyelvi változások a hangtan, alaktan, 

mondattan területén (megközelítések az RJR-modell alapján), drámapedagógiai módszerek 

alkalmazása a társadalmi nyelvváltozatok felfedeztetésére 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
 

1. A természetes, egész, racionális és valós szám fogalmának kialakítása. Műveletek 

értelmezése. 

2. Számelméleti ismeretek és tanításuk lehetőségei 

3. A hatvány, gyök, logaritmus fogalmak értelmezési, kiterjesztési lehetőségei. 

4. Az algebrai kifejezések értelmezése, azonos átalakítások. Az egyenlet fogalmának 

bevezetése, néhány különböző megoldási módszer. 

5. A függvényfogalom, függvényszemlélet kialakítása. Függvényvizsgálati szempontok 

értelmezése nevezetes függvényekhez kötődően. 

6. Sík- és térgeometriai ismeretek tanítása. A geometriai szerkesztés és bizonyítás 

tanításának szerepe. 

7. A geometriai transzformációk tanításának menete. Alakzatok egybevágósága, 

hasonlósága. 

8. Koordináta-geometriai és trigonometria ismeretek tanítása 

9. A kerület, terület, felszín, térfogat valamint a szög fogalma, mérése és kiszámításának 

lehetőségei. 

10. Kombinatorikai típusfeladatok és megoldásuk különböző, a tanulók életkorának megfelelő 

módszerekkel. Gráfelméleti problémák megjelenése a matematika órákon és a mindennapi 

életben. 

11. A halmazszemlélet alakítása, alkalmazása más matematikai témakörbe ágyazva. Logikai 

alapismeretek tanítása, felhasználása a többi témakör tanításánál. 

12. A valószínűség fogalmának statisztikus, axiomatikus és kombinatorikus megközelítése. 

Statisztikai alapfogalmak tanítása, az adatábrázolás és adatelemzés kérdései. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÉMETTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

 

Themen der Abschlussprüfung in Methodik/Didaktik DaF 

1. Ein Methodenvergleich 

2. Sturkturanalyse des Unterrichts 

3. Lernzielbeschreibung 

4. Landeskunde im Fremdsprachenunterricht 

5. Arbeit mit Texten im Fremdsprachenunterricht 

6. Wortschatz und Wortschatzvermittlung 

7. Die Entwicklung rezeptiver Fähigkeiten und Fertigkeiten 

8. Die Phase der Sprachverarbeitung 

9. Die Phase der Herausbildung der Kommunikationsfähigkeit und freien Sprachanwendung, 

Didaktische Spiele 

10. Lese- und Schreibschulung 

11. Grammatik und Fremdsprachenunterricht 

12. Leistungskontrollen 

13. Fehler und ihre Korrektur 

14. Lehrwerkbeurteilung für die Unterrichtspraxis 

15. Die Interaktion Lerner-Lehrer und ihre Bedingungen 

 

IRODALOMJEGYZÉK: 

APELTAUER,   E.:  Grundlagen   des   Erst-   und   Fremdsprachenerwerbs.   Langenscheidt,   

 2001.  

BÁRDOS  JENŐ:  Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapja és gyakorlata. Nemzeti   

Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.  

BIMMEL, P.: Deutschunterricht Planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. Langenscheidt,   

 2003.  

BIMMEL, P., KAST, B., NEUNER, G.: Deutschunterricht planen. Langenscheidt, 2003.  

BOHN, R.: Probleme der Wortschatzarbeit. Langenscheidt, 2003.  

DAUVILLIER, CH. LÉVY-HILLERICH, D.: Spiele im DU. Langenscheidt, 2004.  

HÄUSSERMAN,   ULRICH   und   PIEPHO,   HANS-EBERHARD:   Aufgaben-Handbuch.   

Iudicium,   

München, 1996.  

KAST, B.: Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt, 2003.  

KURTÁN ZSUZSA: Idegennyelvi tantervek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.  



NEUNER, GERD:  Methoden des  neusprachlichen  Unterrichts.  Langenscheidt,  Kassel,   

 1993.  

SCHATZ, H.: Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt, 2006.  

STEINIG,   W.  und  HUNEKE,   H-W.:   Sprachdidaktik   Deutsch.   Eine   Einführung.   

Erich   

Schmidt, Berlin, 2007.   

STORCH, GÜNTHER: Deutsch als Fremdsprache - Eine Didaktik UTB, Wilhelm Fink 

Verlag, München, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OROSZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 

A tanári záróvizsga szakmódszertani részének célja: annak minősítése, hogy az elméleti és 

gyakorlati kurzusok, ill. a tanítási gyakorlat elvégzése által a tanárjelölt – megbízható 

anyanyelvi és idegen nyelvi ismeretei birtokában – képes-e adott nyelvtanuló csoport 

számára az idegennyelv-oktatás folyamatát megtervezni és végrehajtani, s a nyelvtanítás 

során az Oroszországra, ill. oroszokra vonatkozó általános, kulturális és történelmi ismereteit 

közvetíteni. 

A tanári záróvizsga szakmódszertani részének tematikája: 

1) Az orosz nyelvrendszer áttekintése az orosz mint idegen nyelv oktatásának 
szempontjából: 

i) a kiejtés és intonáció tanítása, 
ii) az írás tanítása,  
iii) a szótanítás,  
iv) a nyelvtantanítás,  
v) a pragmatikai elemek tanítása.  

2) Nyelvtanítási módszerek (fordító, direkt, audiolingvális és audiovizuális, közvetítő, 
kommunikatív, cselekvésorientált). 

3) A nyelvi kompetenciák tanítása, ill. fejlesztése: hallás utáni értés, beszédkészség, olvasási 
készség, írásbeli készségek.  

4) Gyakorlat- és feladattípusok.  
5) Ellenőrzés, tesztek, vizsgák. Hibajavítás. 
6) Tanulási stratégiák, motiváció, aktivizálás.  
7) Az idegen nyelvi óra.  
8) Interkulturális és lingvoszociális tájékozottság, országismeret.  
9) A napjainkban használatos tankönyv- és munkafüzet-sorozatok, szótárak és didaktikai 

segédanyagok.   
10) Szemléltető eszközök és módok.  
11) A legkedveltebb médiumok (számítógép – Word, Power Point, oktatóprogramok; filmek 

és könyvek) és az Internet biztosította tanítási / tanulási módok. 
12) Az Európa Tanács Élő Nyelvek Európai Központja (Graz). A Közös Európai 

Referenciakeretben (KER) megfogalmazott hatfokozatú szintleírás és az Európai 
Nyelvtanulási Napló. 

 

 

 

 

 

 



Pedagógiatanár szakképzettség 

 

1. A pedagógiai tárgyak tervezése és oktatási folyamattá szervezése, értékelése 
 

- Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

- Lenkovics Ildikó: A pedagógus tervező tevékenysége. Debreceni Egyetem, 

Tudományegyetemi Karok, 2011.  [Re-pe-t-ha könyvek]  Letölthető: 

http://repetha.detek.unideb.hu/media/documents/online_a_pedaggus_tervez_tevkenysge.pdf 

  

2. A pedagógiai gyakorlatok típusai, jellemzői, szervezésük a felső- és középfokú 

oktatásban 
- Palovecz István(1976). Bevezetés a felsőoktatásba MPT. Bp 

- Falus Iván(1979): A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tk. Bp. 

- A Debreceni Egyetem tanárképzési tájékoztató anyagai: 

-  A tanári mesterképzés összefüggő egyféléves szakmai gyakorlata a Debreceni Egyetemen. 

Letölthető: http://tanarkepzes.unideb.hu/media/documents/tajekoztato_fuzet_nappali_sszefgg

_egyflves_gyak.2012.pdf 

- Tájékoztató a tanári mesterképzési szak hallgatóinak. Letölthető: 

http://tanarkepzes.unideb.hu/media/documents/uj_dokumentumtar/tajekoztato_a_tanari_meste

rkepzesi_szak_hallgatoinak_2010.pdf 

  

3. Az előadás, szeminárium, konzultáció sajátosságai, pedagógiai projektek szervezése 
- Falus Iván (szerk.) (2004): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

- Juhászné Gáspár Dorottya. A projektmódszer. http://fejlesztok.hu/modszerek/430-a-

projektmodszer.html 

- Falus Katalin – Vajnai Viktória (szerk.) (2008): Kompetenciafejlesztés projektmódszerrel. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp. 
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TÖRTÉNELEMTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 
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