TANÍTÓI ALAPKÉPZÉSI SZAK
Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–
végzettségi
szint:
alap
– szakképzettség: okleveles tanító

(baccalaureus,

bachelor;

rövidítve:

BA)

fokozat

A képzési idő félévekben: 8 félév
A képzést a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a
bolognai felsőoktatási koncepcióval.

A tanterv alkotói arra törekedtek, hogy az megfeleljen a korszerű oktatási elvárásoknak, a bolognai
folyamatnak, ami azt is jelenti, hogy a többi (európai) tanítóképző programjaival kompatibilis, tehát biztosított
az átjárhatóság. Ugyancsak nagy figyelmet kaptak az alsó osztályos tanulók személyiségének jellemzői, a
tanulók közti (pszichikai, intellektuális stb.) különbségek.
A program célja a leendő tanítók kinevelése és professzionális alkalmasságuk megalapozása, mind szakmai,
mind módszertani szinten. Vállaljanak szerepet a gyerekek személyiségfejlődésében, segítsék azt, amihez
elengedhetetlen a módszertanok korszerű értelmezése és alkalmazása.
Ez a képzési program 4 évig tart. A tanítás nyelve magyar. Minden tantárgy egy féléves (szemeszteres), kivételt
a gyakorlóintézményekben eltöltött gyakorlatok képeznek.
Az egyetemi alapképzés kimenete (output): korszerű, tudományos és művészeti ismeretek megszerzése,
amelyek a hallgatókat, leendő osztálytanítókat alkalmassá teszik arra, hogy a megszerzett ismereteiket,
jártasságaikat, szokásaikat az oktatás és nevelés szolgálatába állítsák azzal a céllal, hogy minden tanuló
fejlődését individuálisan és maximálisan segítsék. A képzés alapot nyújt a további (mester)képzéshez is, ami az
alapképzésre épül.
A korszerű didaktikai modelleknek megfelelően az oktatás korszerű, pl.: a kritikai-kommunikatív didaktikai
modell alkalmazása, interaktív tanulás, mentorok alkalmazása stb. A program tiszteletben tartja az
interdiszciplinaritás, multidiszciplinaritás és az interkulturális megközelítés elvét. Ezek az egyetemi képzés
minden aktivitására vonatkoznak.
Vannak kötelező, kötelezően választható és választható tantárgyak. A választható tantárgyakat
tantárgycsoportból választják ki a hallgatók. Heti 26 órát lát elő a program.
Egy-egy szemeszterben 30 EPS-pontot gyűjt össze egy hallgató (minden tantárgy teljesítésekor megfelelő
pontszámot kapnak).
Munkaformák: előadás, gyakorlat, szemináriumi munka, kollokvium, megbeszélés, illetve önálló oktató-nevelő
munka (pedagógiai, didaktikai, módszertani és önálló komplex gyakorlatok).
Korszerű oktatástechnológia segíti a hallgatókat a tananyag elsajátításában. A gyakorlatok az elméleti
előadásokat teszik teljessé, ahol konkrét feladatokat oldanak meg a hallgatók (informatikateremben,
szaktantermekben, kis csoportokban). A negyedéves hallgatók a hallgatótársaik előtt tartanak tanórákat a
gyakorlóiskolákban.
A hallgatók kötelessége a rendszeres óra- és gyakorlatlátogatás, az órákon való aktív részvétel, a vizsga előtti
követelmények teljesítése, illetve a hospitálás. A hallgatók ténykedését a tanár és a tanársegéd folyamatosan
figyelemmel követi és értékeli.
Az alapképzés összpontszáma 240.

