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A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései
A pedagógia gyakorlati alkalmazása a tanítási óra felépítésétől a tantervkészítésig. Az egységes és
differenciált bánásmód érvényesítése a gyakorlatban.
A tantárgy tartalma, részletes tematikája
-Egyéni és differenciált oktatási módszerek, a tanítás-tanulás regulációja.
- Értékelés és teljesítménymérés. Az osztályozás és szöveges értékelés alkalmazásának módszertani kérdései.
- Az intézményes nevelés (óvoda és iskola) törvényi szabályozása, a tantervek típusai, aktuális kérdések a
közoktatásban és a pedagógiai tervezés területén.
A tanterv értelmezése. A különböző tantervtípusok funkciója az oktatás irányítás és a pedagógiai gyakorlat
szempontjából. A tanterv készítésének alapkérdései: a célok, a követelmények meghatározása; az oktatás
tartalmának kiválasztása; a tananyag horizontális és vertikális elrendezésének lehetséges változatai; a
tantervek értékelésének, karbantartásának, újrakészítésének problémái. A helyi tantervek készítésének és
fejlesztésének gyakorlata. A helyi tanterve épülő tervezési szintek az oktatásában.
- A tanterv értelmezése. A különböző tantervtípusok funkciója az oktatás irányítás és a pedagógiai gyakorlat
szempontjából. A tanterv készítésének elméleti alapkérdései: a célok, a követelmények meghatározása; az
oktatás tartalmának kiválasztása; a tananyag horizontális és vertikális elrendezésének lehetséges változatai; a
tantervek értékelésének, karbantartásának, újrakészítésének problémái.
- A tanterv a magyar oktatásügy történetében.
- A Nemzeti alaptanterv jellemzői. A helyi tantervek készítésének és fejlesztésének gyakorlata. A helyi
tanterve épülő tervezési szintek az oktatásában.
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