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Kedves Hallgató!  

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi ismertetést. 

A tanító szakon (a nemzetiségi szakirányra felvettek kivételével) kötelezően választható 

műveltségterületi képzést is teljesítenie kell. A tanítói oklevelet szerzett pedagógus az általános iskola 

1-4. évfolyamában minden tantárgyat, az 5-6. osztályban az adott műveltségterületnek megfelelő 

tantárgyat/tantárgyakat taníthatja.  

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon az alapképzés részeként az alább felsorolt műveltségi területek 

közül egyet kell elvégezni.  

1. Ember és társadalom 

2. Magyar nyelv és irodalom 

3. Természetismeret 

 

Műveltségi területet csak elektronikus formában, a Neptunban, a Tanulmányi Hivatal honlapján közzé 

tett beiratkozási tájékoztatóban leírtaknak megfelelően választhat: három, egymástól különböző 

műveltségi területet – fontossági sorrendben – megjelölve. A Tanulmányi Bizottság a választott 

műveltségi területre a jelentkezés időrendje szerint, a létszámkorlátokra tekintettel sorolja be a 

hallgatókat, ezért lehet, hogy nem az első, hanem csak a második, vagy a harmadik helyen jelölt 

műveltségterület csoportjába kerülhet. Azok a felvett hallgatók, akik a megjelölt határidőig nem 

választanak, a fennmaradó helyekre kerülnek.  

A következőkben olvashatják a választható műveltségi területek rövid ismertetését.  

 

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET 

A társadalmi változások erőteljesen befolyásolják a pedagógus tevékenységét is. A meghatározóvá 

váló digitális környezet izgalmas kérdéseket vet fel: miként lehet például a filmeket vagy éppen a 

közösségi oldalakat bekapcsolni a pedagógiai munkába, és hogyan lehet fejleszteni a gyermekek 

kritikai gondolkodását? Az Ember és társadalom műveltségterületet választó hallgatók fel tudnak 

készülni a gondolkodásfejlesztés feladataira, a történelem játékos oktatására, megismerik a család, az 

iskola és a társadalom összefüggésrendszerét, emellett képessé válnak az erkölcstan korszerű 

oktatására is, és elsajátítják a hagyományokat ápoló, más kultúrákkal, közösségekkel szemben 

elfogadó nevelés alapelveit. A hallgatók bekapcsolódhatnak a Társadalomtudományi Tanszéken folyó 

történeti, a tanítóképzés történetét feltáró, valamint a web 2-es jelenségek társadalmi és pedagógiai 

hatásait vizsgáló kutatásokba is. A műveltségi területet végző hallgatók tanulmányaikat a Kulturális 

antropológia mesterszakon 34-37 kredit beszámításával folytathatják. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET 

A tanítói oklevéllel együtt megszerezhető az 5-6. osztály magyartanítására való jogosultság is a 

magyar műveltségi terület elvégzésével. Akik ezt a műveltségi területet választják, azok a négy év 

folyamán emelt óraszámban tanulják a magyar tantárgyakat. Az alaptantárgyakon túl (magyar nyelv, 

beszédművelés, anyanyelv- és irodalomtanítás módszertana, gyermekirodalom, korunk irodalma) a 

magyar műveltségterületes hallgatóknak lehetőségük nyílik az irodalmi szövegek több szempontú 

megközelítésére (poétika), valamint a nagyobb óraszám révén a magyar nyelv történetének főbb 

mozzanataival is megismerkedhetnek. Elsősorban azoknak a jelentkezését várjuk, akik a 

középiskolában "jó magyarosok" voltak. 

 

TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET 

Hívjuk a természet iránt elkötelezett hallgatókat. Célunk, hogy a végzett tanítók olyan 

természettudományos és módszertani kultúrával, szemlélettel és gondolkodással rendelkezzenek, 

melynek birtokában képesek a 6–12 éves tanulók korszerű természettudományos nevelésére, vagyis  

• a természettudományok tanulásához szükséges képességek eredményes fejlesztésére, 

• az alapvető természettudományos ismeretek kialakítására és elsajátítására,  

• az egészséges életmódra nevelés és a környezeti nevelés feladatainak megoldására.  

Ennek érdekében a műveltségi terület tantárgyi rendszere az általános tanítóképzésben szereplő 

természettudományos tárgyakon kívül olyan stúdiumokat is magában foglal, mint pl. hazánk 

természeti- és gazdasági földrajza, ökológia, környezet- és természetvédelem. A tananyag-feldolgozás 

módja megfelel a tudományterület kísérleti jellegének, így fokozott mértékben fejlődhetnek a 

hallgatók azon képességei, melyek lehetővé teszik egyszerű fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi 

kísérletek elvégzését. A terepgyakorlatok biztosítják, hogy hazánk jellemző természetes és 

mesterséges életközösségeit megismerjék és a leggyakoribb növény- és állatfajokat felismerjék. A 

természettudományos ismeretek életkornak megfelelő feldolgozásán kívül felkészít a környezet- és 

természetvédelmi szakkörök vezetésére, séták, kirándulások, erdei iskolák szervezésére és 

lebonyolítására, helyi tantervek összeállítására.  

 

 

További információ az egyes műveltségi területekről a tanszéki honlapokon található. 


