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Neveléselmélet (A nevelés elméleti alapjai) VPPGW83 ----- 10/k/2

A nevelés és oktatás pszichológiai alapjai VPPGW84 ----- 10/k/2

Tanulás és tanítás elmélete és gyakorlata (A 

tanulás és tanítás elmélete)
VPPGW86 ----- 10/k/2

Tanulás és tanítás elmélete és gyakorlata (A 

tanulás és tanítás gyakorlata)
VPPGW87 VPPGW86 10/gy/2

Változó iskola (Az iskola belső világa és a 

pedagógus)
VPPGW88 ----- 10/gy/2

Változó iskola (A pedagógus társadalmi és 

egyházi szakmai kapcsolatrendszere)

VPPGW10

0
5/gy/1

 Személyiség normál és eltérő alakulása (A 

személyiség fejlődése és fejlesztése) I.
VPPGW89 ----- 10/k/3

Személyiség normál és eltérő alakulása (A 

személyiség fejlődése és fejlesztése) II.
VPPGW91 VPPGW89 10/gy/2

Társas kapcsolatok és konfliktusok az iskolában 

(Társas jelenségek az iskolában)
VPPGW92 ----- 10/k/3

Társas kapcsolatok és konfliktusok az iskolában 

(Tanári kommunikáció és hatékonyság tréning)
VPPGW93 VPPGW92 10/gy/1

Társas kapcsolatok és konfliktusok az iskolában 

(Konfliktus-megoldási tréning)
VPPGW94 ----- 10/gy/2

Hátrányos helyzetű tanulók az iskolában 

(differenciált szakmai ismeretek I.)
VPPGW95 ----- 10/gy/2

Deviáns fiatalok az oktatásban (Differenciált 

szakmai ismeretek II.)
VPPGW96 ----- 10/gy/2

Kollégiumi nevelés és lelkigondozás VPPGW71 ----- 10/gy/2

Valláspedagógia VPPGW63 ----- 10/k/2

Vallásdidaktika I. (szakmódszertan) VPPGW46 ----- 10/k/2

Vallásdidaktika II. (szakmódszertan) VPPGW47 ----- 10/k/2

Szakmódszertani szeminárium VPPGW75 ----- 10/gy/2

Gyakorló iskolai gyakorlat (felső tagozatos és 

középiskolai)
VPPGW60 ----- 10/gy/2

VPPGW83

VPPGW84

VPPGW86

VPPGW89

VPPGW91

Összefüggő féléves egyéni gyakorlat VPPGW59 ----- 40/gy/18

Gyakorlatkísérő szeminárium VPPGW77 ----- 10/gy/2

Portfólió VPPGW90 ----- -/gy/2

Kreditek száma összesen: 60 28 32

Kontaktóraszám összesen: 235 130 105

Félévek

Kontakt óraszám/követelmény/kredit

TANÁRI FELKÉSZÍTÉS ISMERETKÖREI: 38 kredit

Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga 

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Általános iskolai és középiskolai hittanár-nevelőtanár

(sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár)

rövid ciklusú osztatlan tanárképzés

szakterület szerinti nem tanári szakra

(okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre) 

építve (levelező munkarend)

MINTATANTERV

Képzési idő: 2 félév

Összegyűjtendő kreditek száma: 60

SZAKISMERETI SZIGORLATOK: 0 kredit

Pedagógiai-pszichológiai szigorlat VPPGW01 -/sz/0

EGYÉNI SZAKMAI GYAKORLAT: 22 kredit

Tantárgy Kód

Előfel-

tétel 

kódja


