
A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem
1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar
1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet
1.4 Szakterület Neveléstudományok
1.5 Képzési szint Alapképzés
1.6 Szak / Képesítés Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

2. A tantárgy adatai
2.1 A tantárgy neve Nevelés és oktatástörténet
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szilveszter László Szilárd
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szilveszter László Szilárd
2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa kötelező 

szaktantárgy

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma)
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 98 melyből: 3.5 előadás 56 3.6 szeminárium/labor 14
A tanulmányi idő elosztása: 28
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 2
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2
Vizsgák 4
Más tevékenységek: ..................

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28

3.8 A félév össz-óraszáma 98

3.9 Kreditszám 4

4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi •
4.2 Kompetenciabeli • A hallgatók alapszintű történelmi és pedagógiai ismereteinek megléte.

• A hallgatók nyelvi-kommunikációs kompetenciáinak megfelelő szintű 

fejlettsége.

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei

• megfelelően felszerelt terem, számítógép, videoprojektor, tábla.

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei

• átrendezhető szakterem,  az audiovizuális kommunikáció különböző 

eszközeinek megléte: videoprojektor, CD-lejátszó, hangszórók.



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák

Szakmai 
kompetenciák

• K1.  Különböző  életkori  sajátossághoz  képzési  szinthez  és  célcsoportokhoz 

adaptált oktatási vagy nevelési programok tervezése:

• K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó 

javítása, optimalizálása  

Transzverzális 
kompetenciák 

• K1.  Neveléstudományi  szakértelmet  tükröző,  egyértelmű  értékválasztásra 

alapozott szaketikai normák és elvek alkalmazása

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések
Bevezetés a nevelés- és oktatástörténetbe. A tantárgy 
tárgya, jellemzői.

előadás, magyarázat, 
beszélgetés, problematizálás

Nevelés az ókori birodalmakban: Mezopotámia, 
Egyiptom, India, Kína 

előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, problematizálás

Nevelés az ókori görög városállamokban: az athéni és 
spártai nevelés jellemzői.

előadás, magyarázat, 
szemléltetés, kikérdezés, 
beszélgetés

Nevelés az ókori Rómában: a köztársaságkori és a 
császári Róma korszaka.

előadás, kikérdezés, 
szemléltetés, beszélgetés, 
problematizálás

Oktatás és nevelés a középkorban: nevelési célok, 
elméleti kezdeményezések, a keresztény szemléletű 
nevelés. 

előadás, ismétlés, magyarázat, 
beszélgetés

Oktatás és nevelés a középkorban: 
intézményrendszerek, az egyházi és világi nevelés.

előadás, kikérdezés, 
szemléltetés, magyarázat, 
beszélgetés

7.1 A tantárgy általános 
követelményei

Főbb tanuláselméletek, a tanított tantárgyak sajátos tartalmainak és tantervének valamint a 
tantárgymódszertan sajátos szemléletmódjának azonosítása és elsajátítása

Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a foglalkoztatott célcsoport számára tervezett 
sajátos oktatási-nevelési tevékenységben 

A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása, értelmezése, 
feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési tevékenységek és didaktikai eszközök 
tervezésének teljes folyamatában

 7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései

 Alapozó  tantárgyként   egyik  legfőbb  célkitűzés  az,  hogy  a  nevelés-  és  oktatástörténeti  
ismereteknek  köszönhetően  a  hallgatók  legyenek  képesek  rálátni  az  aktuális  pedagógiai 
tendenciák,  oktatási  formák  történeti  előzményeire,  legyenek  képesek  megfelelő 
következtetéseket levonni a XX-XXI. századi neveléselméletek előnyeire és vakfoltjaira, a 
mai oktatási intézményrendszer lehetőségeire és hiányosságaira vonatkozóan. 

1. A másik fő célkitűzés a neveléstörténeti gondolkodók 



Nevelés a reneszánsz korszakban: a nevelési eszmény 
és a gyermekkép változásai.

előadás, kikérdezés, 
magyarázat, beszélgetés, 
szemléltetés

Egyházi és világi nevelés a XVI-XVIII. században: a 
felekezeti oktatás intézményrendszerének kialakulása 
és megerősödése.

előadás, problematizálás, 
magyarázat, szemléltetés, 
beszélgetés

Comenius pedagógiája előadás, magyarázat, 
szemléltetés, beszélgetés, 
kikérdezés

Nevelési tendenciák a modernizmus kezdetén: J. J. 
Rousseau és John Locke pedagógiája

előadás, ismétlés, szemléltetés, 
magyarázat, beszélgetés

Filozófiai irányzatok: a német idealista filozófia, a 
racionalizmus és a pozitivizmus hatása a pedagógiai 
elméletek alakulására. Herbart pedagógiája.

előadás, magyarázat, 
beszélgetés, problematizálás

A reformpedagógiai irányzatok kialakulása: 
Montessori, Decroly iskolái

előadás, ismétlés, szemléltetés, 
magyarázat, problematizálás

A reformpedagógia második hulláma: Waldorf-
pedagógia, Dalton-terv, projektmódszer

előadás, magyarázat, 
beszélgetés, szemléltetés, 
kikérdezés

Oktatás és nevelés a XX. század közepétől napjainkig: 
pedagógiai intézményrendszerek, irányzatok és 
perspektívák, a XXI. századi nevelés

előadás, magyarázat, 
beszélgetés, szemléltetés, 
problematizálás

Könyvészet

• Barbier Frédric (2010): A modern Európa születése. Kossuth Kiadó  – OSZK, Budapest.

• Kéri Katalin (1997):  Mi a neveléstörténet? JPTE Tanárképző Intézet, Pécs.

• Kéri Katalin (szerk. 2000):  Ezerszínű világ : Dolgozatok a neveléstörténet köréből.  JPTE Tanárképző Intézet, Pécs.

• Mészáros István  – Németh András – Pukánszky Béla (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az 
iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó. Budapest.

• Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest.

• Pukánszky Béla – Németh András (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések
A neveléstörténet, mint tantárgy. Történettudomány, 
vagy pedagógia? (Bevezető beszélgetés)

beszélgetés, magyarázat, 
ismétlés-rendszerezés

Nevelési eszmény, cél és intézményrendszer az 
ókorban. Az ókori ember világszemlélete. 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
korabeli szövegek felolvasása, 
értelmezése.

Ókori filozófusok neveléselméleti koncepciói: 
Gorgiász, Platón, Arisztotelész, Cornificius, 
Quintilianus.

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
korabeli szövegek felolvasása, 
értelmezése.

Kereszténység és nevelés. A nevelési eszmény és 
gyermekkép a középkorban. Keresztény teológusok 
neveléselméleti gondolatai: Tertullianus, Szent 
Ambrus, Szent Ágoston, Szent Gergely, Kempis Kis 
Tamás 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
korabeli szövegek felolvasása, 
értelmezése.



A reneszánsz és humanizmus nevelési koncepciója. 
Gyermekkép a reneszánszban

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
beszélgetés, korabeli szövegek 
felolvasása, értelmezése.

Comenius: Didactica Magna, Orbis Sensualium Pictus. egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
beszélgetés, korabeli szövegek 
felolvasása, értelmezése.

A felvilágosodás szellemisége a nevelésben: J. J. 
Rousseau, R. Descartes, Apáczai Csere János.

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
beszélgetés, korabeli szövegek 
felolvasása, értelmezése.

A reformpedagógia vívmányai: reformpedagógiai 
módszerek és eszközök a mai intézményes oktatásban. 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
korabeli szövegek felolvasása, 
értelmezése.

Könyvészet

• Kéri Katalin (szerk. 1999):  Tovatűnő álom . Válogatás a gyermekkortörténet európai forrásaiból (szöveggyűjtemény)  
http://mek.oszk.hu/02100/02102 

• Kéri Katalin (szerk. 2000):  Ezerszínű világ : Dolgozatok a neveléstörténet köréből.  JPTE Tanárképző Intézet, Pécs.

• Mészáros István  – Németh András – Pukánszky Béla (2006): Neveléstörténet (szöveggyűjtemény). Osiris Kiadó.

 Budapest.

• Pukánszky Béla (2005): A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Iskolakultúra, Pécs.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

• A nevelés és oktatástörténet mint alapozó jellegű tantárgy, a különböző történeti irányultságoknak és a 
kiemelkedő pedagógus-személyiségek munkásságának a megismerésére szolgál, alapot képezve a 
hallgatók világszemléletének, gondolkodásmódjának és szakmai kompetenciáinak fejlődéséhez, 
lehetőséget adva arra, hogy a pedagógusjelölt történeti ismeretei és az ezáltal szerzett tapasztalatok 
segítségével hatékonyan képes legyen elemezni és értékelni a pedagógia tudományán belüli ok-okozati 
összefüggéseket, a különböző elméleti, stratégiai és módszertani kérdések történeti alakulásának 
folyamatát, megfelelve ezáltal a  szakmai követelményeknek, elvárásoknak.  

10. Értékelés
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben
10.4 Előadás Elméleti ismeretek (önálló 

elemzés, szintézis, 
összehasonlítás) 

írásbeli vizsga 70 %

10.5 Szeminárium / Labor Egyéni tevékenységek Az elvállalt szemináriumi 
tevékenység megtartása 
(kizáró jellegű) 20 %

Csoportos tevékenységek A szemináriumi 
tevékenységeken való aktív 

10 %

http://mek.oszk.hu/02100/02102


részvétel
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei:
Az elvállalt szemináriumi tevékenység megtartása (kizáró jellegű)
Az írásbeli vizsgán elért jegy elfogadható minimális értéke: 5.

Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse

.......................... ............................... ...................................

Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató

.......................... ..........................


