Útmutató a pedagógiai-pszichológiai szigorlat felkészüléshez
(TMA 120 képzés)
A pedagógiai-pszichológai komplex szigorlatnak az szerepe a tanárképzésben, hogy
összefoglalóan zárja le a tanárképzéshez szükséges elméleti tanulmányokat.
A szigorlatra jelentkezés feltétele a tantervbe foglalt tantárgyi előfeltételek teljesítése.
Szigorlatra azok a Hallgatók jelentkezhetnek, akik minden előzetes pedagógiai és
pszichológiai tantárgyukat teljesítették, és mindez indexükbe is beírásra került. Ezt igazolja a
Tanulmányi Osztály által az indexbe elhelyezett szigorlati pecsét. A szigorlatra az ETR-en
előzetesen meghirdetett időpontokra lehet jelentkezni. A szigorlat reggelén minden Hallgató a
Tanulmányi Osztályon veheti fel a szükséges dokumentumokat (index, szigorlati
jegyzőkönyv). Csak mindezekkel együtt lehet a vizsgán részt venni!
A tételek és követelmények a korábbi tanulmányokra épülnek. A felkészülés folyamatos
tanulást kíván, s az összegző-átfogó szemléletmód (egyben olvasottság) álljon a
középpontjában!
A tételek logikája a tanári „Képzési és kimeneti követelmények” című jogszabály logikáját
követi. Ezen kompetenciák megszerzése a tanárrá válás feltételei. A kilenc tétel a kilenc tanári
kompetenciát fogja át. A tételsorban a tételek címeit a legfontosabb fogalmakat tartalmazó
sillabusz, az ez után következő részben találják az ajánlott irodalom részletes felsorolását.
Emlékezzenek arra, hogy:
1. A szigorlati tételek olyan ismereteket feltételeznek, melyeket korábban szaktárgyi
előadáson, szemináriumon megismerhettek, külön-külön tantárgyakban már
vizsgáztak is belőle. A komplex vizsga e tantárgyak legfontosabb ismereteinek
birtoklását kéri számon.
2. Az irodalomajánlás ennek megfelelően olyan műveket tartalmaz, amelyek már a
kollokviumi felkészülésnél is fontosak voltak.
3. Ezen irodalmak és az előadások alapján tudják komplex tételeiket - egyénileg vagy
csoportosan - kidolgozni, tudnak felkészülni. Más műveket is használhatnak, a
közreadottak ajánlás jellegűek.
4. Munkájukat segítheti, hogy ugyanaz a szemelvény több tétel kidolgozásakor is
hasznosítható.
5. A tételekhez ajánlott szakirodalmak az egyes tantárgyakat követik, ezért nem
rendeztük őket betűrendbe.
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TÉTELSOR
és javasolt vázlat a tételek kidolgozásához

1.

A tanulói személyiség fejlesztése
 A nevelés fogalma. Felfogások a nevelésről. A nevelés, mint emberre jellemző
tevékenység. Felfogások nevelés és oktatás viszonyáról. Korszerű tanuláselméletek.
 A nevelés nagy alakjainak vélekedése a személyiségfejlesztésről.
 Nevelhetőség, személyiség-felfogások (Freud, Erikson, Berne, Rogers, behaviorista
megközelítések, Nagy J., Gáspár L., Bábosik I. stb), a személyiségfejlesztés fogalma,
személyiségkép (énkép, énideál).
 Felfogások a növendékről. A tanuló megismerése. A gyermekkor szemléletének
történeti változásai
 A tanulók közti különbségek. Tehetségmodellek és a zenei tehetség modern
elképzelései. A zeneészlelés és –értés fejlődése. Intelligenciatípusok. A
tehetségfejlesztés intézményrendszere. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és
oktatása (tanulási-, magatartási zavarok, deviáns viselkedés).
 A zene személyiségfejlesztő hatása. A generatív kreativitás szerepe a művészeti
nevelésben
 Személyiségfejlesztő módszerek. Mentális egészségvédelem. A személyes és a
munkával kapcsolatos elégedettség forrásai és előmozdítása.

2.

Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
 Egyén a csoportban, szerepek, közösség, egyén és közösség viszonya.
 Közösségfejlesztés és módjai, integráció, inklúzió (a szociokulturális háttér
jelentősége).
 Iskolaközösségek a nevelés történetében.
 Kooperatív tanulás. A konfliktus fogalma, fajtái és funkciói. Az erőszakmentes
konfliktuskezelés módjai (A vitakultúra fejlesztésének lehetőségei).
 Közösségfejlesztés zenével. A zenei nevelés transzferhatásai.
 A szociometria – tükör a csoport szerkezetéről.

3.

A pedagógiai folyamat tervezése
 Felfogások a nevelés céljáról. A gyermek joga a „neki való” neveléshez (az ENSZ
Gyermekjogi Egyezménye alapján). a nevelés tervszerű folyamat,
 A szociokulturális háttér, mint a tanulók közti különbségek egyik tényezője – az
esélyegyenlőségről.
 A tantervelmélet alapkérdései. Tantervezés, tantervtörténet, iskolarendszer, Egyéni
fejlesztési tervek az iskola világában.
 A tanár, mint tantervfejlesztő.
 Egy ének-zenei vagy zenei tanterv bemutatása (NAT, kerettanterv, pedagógiai
program, helyi tanterv, művészetoktatás).
 Zenészképzés Magyarországon, a Zeneakadémia
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4.

A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és
képességeinek fejlesztése
 A zenei nevelés története.
 Kodály-pedagógia, Kodály-módszer, Kokas-pedagógia, újabb megközelítések,
alternatívák.
 A zene személyiségformáló, közösségformáló szerepe. A csúcsteljesítmény feltételei a
zenében, a csúcsteljesítmény pedagógiája.
 A zenei nevelés, mint tanítás és terápia.
 Zenei nevelés egyénileg és csoportban, művészeti iskolák programjai.
 Tehetségmodellek és a zenei tehetség modern elképzelései. Intelligenciatípusok.
Kreativitás.
 Egy kiválasztott tanítási stratégia részletes bemutatása, alkalmazásának lehetőségei a
zenetanításban.
 A figyelem irányításának módszerei a zenei tevékenységben.

5.

Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése
 Az egész életen át tartó tanulás elméletei és szerepe az európai oktatásfejlesztési
stratégiában
 Az egész életen át tartó fejlődés pszichológiai értelmezése, fejlődéselméletek (Freud,
Piaget és bírálata - alternatív magyarázati lehetőségek-, Erikson). Kötődés, kötődési
stílusok gyermek- és felnőttkorban, szociális tanuláselmélet, kognitív fejlődéselmélet.
 A nevelés céljai, önnevelés, önálló tanulás, a kompetenciák.
 Az iskolarendszer; művészeti iskolák, a koncertpedagógia alapjai

6.

A tanulási folyamat szervezése és irányítása
 Tanuláselméletek – konstruktivista tanulásfelfogás
 Tanári szerepek, tanulói szerepek, tanulásszervezési módok – ezek története.
 Nevelési, tanári, vezetési stílusok – várható hatásuk
 Motiváció, tanítási módszerek, kooperatív tanulás, házi feladat.
 Kompetencia-fejlesztés és tanulás, tehetséggondozás.
 Tanítási és tanulási stratégiák. A motiváció fogalma és a motiválás módjai.
 Egy kiválasztott tanítási stratégia részletes bemutatása, alkalmazásának lehetőségei a
zenetanításban.
 Erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció, vitakultúra.

7.

A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása
 Értékelés (a pedagógiai értékelés három funkciója).
 A pedagógiai értékelés szintjei, a pedagógiai hozzáadott érték fogalma,
minőségbiztosítás, kompetenciamérések, PISA vizsgálatok.
 Nevelési eredményvizsgálat, differenciálás az értékelésben.
 Az osztályozás története (vélemények az osztályzásról és szöveges értékelésről a zenei
nevelés kontextusában).
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 Jutalmazás, büntetés.

8.

Szakmai együttműködés és kommunikáció
 A társas viselkedés intuitív elméletei (sémák, sztereotípiák, attribúciók), attitűdök és
viselkedés, engedelmesség és ellenállás, azonosulás és internalizáció, kollektív
döntéshozatal (csoportgondolkodás, csoportpolarizáció).
 Felfogások a nevelőről. A nevelő személyisége, a nevelői szerep, modellhatás. Tanári
kompetenciák, a „tanári szoba”, nevelőtestület, a pedagógus mint értelmiségi
 Tanári kommunikáció, empátia, kapcsolattartás szülőkkel, erőszakmentes
(együttműködő) kommunikáció, a meggyőzés lélektana, vitakultúra.
 Pedagógiai program, tantárgyi koncentráció.
 A nevelés színtereinek rendszere. az iskolák közti különbségek. Iskola és
közművelődés, iskola és koncertterem, iskola és média, iskola és család kapcsolata.

9.

Szakmai fejlődésben elkötelezettség, önművelés
 Tájékozódás a tudás- (ill. kompetencia-) alapú társadalomban, hatékony
információkeresés.
 Példaképeim, tanári mintáim, pedagógiai olvasmányaim. Az értékes pszichológiai és
pedagógiai szakirodalom forrásai és felismerése.
 Nagy pedagógiai alkotók, híres zenepedagógusok, a Kodály-pedagógia és a Kodálymódszer.
 Valamely (előre egyeztetett) film neveléselméleti szempontú elemzése.
 Pedagógiai önismeret, mentálhigiénia, stressz, stressz-kezelési módok.
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