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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR 

 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ A LINZI RÉSZISMERETI PROGRAMRÓL 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán a 2019/2020. tanévben lehetőség 
van a tanító szakos oklevélre épülő, egy éves alsó-ausztriai mesterszintű tanítóképzésben részt venni, 
kiegészítve az alapképzésben megszerzett szakképzettséget külföldi mesterszintű végzettséggel. 
 
A tanítóképzés az Alsó-Ausztriai Pedagógia Főiskolán (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) két 
egymásra épülő ciklusból áll: 8 féléves BA képzés, és erre épülő két féléves, 60 kredites MA képzés 
(ami a Master of Education végzettség megszerzésével zárul). 
A linzi részismereti képzés hallgatói a képzési modul tanegységeit az alsó-ausztriai főiskolában 
teljesítik, csatlakozva az intézmény két féléves tanító mesterszakjához.  
 
A képzés elvégezhető Erasmus mobilitási program keretében vagy a külföldi megélhetési 
költségek vállalásával. Az alábbi feltételek együttes teljesülésével lehetséges a képzésre a 
jelentkezés: 

 Tanító szakon német nemzetiségi szakirányon megszerzett oklevél. 

 A 2018/2019/2 félévben kiírt Erasmus-pályázaton elnyert mobilitási ösztöndíj vagy a 
külföldi megélhetési költségek vállalása. 

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 1. 
Jelentkezni kizárólag elektronikus űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap elérhető a 
https://www.tok.elte.hu/th tanulmányi hivatali honlap Továbbképzés menüpontjából.  
Az Erasmus-pályázattal kapcsolatban Romanoczki Ildikó kari koordinátor áll rendelkezésre a 
romanoczki.ildiko@tok.elte.hu elérhetőségen. 

 
A képzési modul ismertetése: 
Az MA képzés célja a pedagógiai ismeretek kutatáson alapuló elmélyítése, mélyrehatóbb tudományos 
és módszertani képzettség megszerzése, valamint intenzívebb kapcsolat az általános iskolai 
gyakorlattal, melynek célja, hogy felkészítse a pedagógusokat szakmai munkájukra való reflektálásra, 
tevékenységük értékelésére és továbbfejlesztésére.  
 
A linzi (nappali tagozatos) részismereti képzés 60 kredites program, képzési ideje 2 félév. 
A képzés helyszíne a Linzben található Pädagogische Hochschule Oberösterreich felsőoktatási 
intézmény.  
A képzés önköltségi díja: 10.000,- Ft/félév 
A képzés szintje: részismereti képzés 
A részismereti képzésről a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 42.§ (2) bekezdés 
rendelkezik. Eszerint a részismereti képzésre külön eljárás nélkül nyerhet felvételt az, aki felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik. A részismereti képzés csakis önköltséges formában végezhető. Az 
elvégzett tanulmányokról a képzést folytató felsőoktatási intézmény igazolást állít ki. 
Ennek megfelelően a képzés végeztével az ELTE TÓK teljesítésigazolást állít ki a hallgatók számára. 
 
 
 

https://ph-ooe.at/
https://www.tok.elte.hu/th
mailto:romanoczki.ildiko@tok.elte.hu


2 

 

A képzés a következő ismeretköröket foglalja magába: 
 

a) neveléstudományi ismeretek elmélyítése (12 kr); 
 

b) az iskolai gyakorlatot kísérő neveléstudományi és szakmódszertani tartalmak (12 kr); 
 

c) tudományos-szakmódszertani ismeretek, amelyek részben a szakdolgozat megírását készítik 
elő (6 kr); 
 

d) műveltségterületi ismeretek elmélyítése (egy választott területen), 6 kr: 
o alsó tagozatos pedagógia és módszertan  
o inklúzió 
o matematikai képzés 
o nyelvi fejlesztés 
o természet–tér–idő–társadalom–technika–politika műveltségterület 
o mozgás és sport 
o művészet–design–esztétika 
o zene és kreativitás 
o technikai képzés; 

 
e) szakdolgozat/diplomamunka és védés (24 kr). 
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A LINZI (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) RÉSZISMERETI PROGRAM TANTERVE – 
NAPPALI TAGOZAT 

Masterstudium Primarstufe Modulübersicht 
(TÖRZSANYAG ISMERETKÖREI, TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI) 

tantárgy neve Kredit félév SZÁMONKÉRÉS 
(KOLL / GYJ /EGYÉB) I. II. 

Ismeretkör: Zentrale Herausforderungen der Primarstufe – PM1BWGM1a  
(Az alsó tagozatos nevelés kihívásai) 

Schulrecht und Modelle und Konzepte der Beratung 
(Iskolai jog és a tanácsadás elvei és modelljei) 

2 
1+0 
ea 

 
koll („modulvizsga“, azaz 
az egész modul, mindkét 

tárgy anyagából) 

Beratung in pädagogischen Handlungsfeldern 
(Tanácsadás pedagógiai (cselekvési) területeken) 

4 
0+3 

szem 
 

gyj 
(ötfokozatú) 

Ismeretkör: Personalisierung und Differenzierung im System der Primarstufe – PM1BWGM1b 
(Differenciálás és a tanulás személyessé tétele az alsó tagozaton) 

Personalisierung und Differenzierung 
(Differenciálás és a tanulás személyessé tétele) 

2 
2+0 
ea 

 koll 

Interdisziplinäre Gestaltung und Reflexion von Lernsituationen 
(Tanulási helyzetek tantárgyközivé alakítása és értékelése ) 

2 
0+1,5 
szem 

 gyj 

Praktika zur Interdisziplinäre Gestaltung und Reflexion von 
Lernsituationen 
(Gyakorlat a fenti kurzushoz) 

2 
0+1,5 
gyak 

 minősítés 

Ismeretkör: Pädagogisch wirksam werden – PM1BWGM2 
(Pedagógiai hatékonyság) 

Pädagogisch wirksam werden 
(Pedagógiai hatékonyság) 

4 
2+0 
ea 

 koll 

Ebenen pädagogischen Handelns 
(A pedagógiai cselekvés szintjei) 

2 
0+1 

szem 
 gyj 

Praktikum zum pädagogischen Handeln 
(Gyakorlat a pedagógia cselekvés kurzushoz) 

6 
0+5 
gyak 

 minősítés 

Ismeretkör: Forschungsmethoden und Forschungspraxis – PM1BWGM3 
(Kutatási módszerek és kutatási gyakorlat) 

Forschungsmethoden und Forschungspraxis im Handlungsfeld 1 
(Kutatási módszerek és kutatási gyakorlat 1) 

3 
0+2 

szem 
 

koll: 
modulvizsga 

Forschungsmethoden und Forschungspraxis im Handlungsfeld 2 
(Kutatási módszerek és kutatási gyakorlat 2) 

3  
0+2 

szem 

Ismeretkör: Vertiefung im Bildungsbereich – PM1BWGMW  
(Műveltségterületi ismeretek elmélyítése) 

Vertiefung in einem ausgewählten Bildungsbereich 1 
(Egy választott tárgykör/műveltségterület elmélyítése 1) 

3 
0+2 

szem 
 

gyj 

Vertiefung in einem ausgewählten Bildungsbereich 2 
(Egy választott tárgykör/műveltségterület elmélyítése 2) 

1  
0+1 

szem 
gyj 

Praktikum zum ausgewählten Bildungsbereich 
(Gyakorlat a választott területen) 

2  
0+1 
gyak 

gyj 

Ismeretkör: Masterarbeit erstellen-Defensio 1 – PM1BWGMA 
(Szakdolgozat elkészítése és védése) 

Masterarbeit (Szakdolgozat) 12 
0+0,5 
szem 

 gyj 

Ismeretkör: Masterarbeit erstellen-Defensio 2 – PM1BWGMA 
(Szakdolgozat elkészítése és védése 2) 

Masterarbeit + Defensio 
(Szakdolgozat és védése) 

12  
0+0,5 
gyak 

koll 

 60  42 18  

 


