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A. TÉTELSOR 

Pedagógia 

 

1. A nevelés, az oktatás, a képzés és a szocializáció társadalmi összefüggésrendszere 

Az iskola társadalmi funkciói és az iskolarendszer hazai és külföldi jellemzői. Nevelés és 

társadalom, szocializáció, oktatás, képzés és a szakmai nevelés és szakmai szocializáció 

összefüggései. Pályaorientáció, pályaszocializáció a közoktatás és a szakképzés rendszerében. 

2. Családi szocializáció, család és iskola kapcsolata 

A korai szocializáció jellemzői és hatása a személyiségalakulásra. Az anya–gyermek kapcsolat 

(a kötődés és a függés). A szülői személyiség és nevelői attitűd hatása a személyiség 

alakulására. A család típusa, funkciói. A korai szocializációt károsító tényezők; a diszfunkciók 

a családban (a válás és a devianciák); A családi szocializáció zavarai és a magatartászavarok 

iskolai kezelése. Gyermekvédelem az iskolában. A pedagógus feladatai a veszélyeztetett 

gyerekekkel kapcsolatban; a családi nevelést segítő intézmények. 

3. A nevelés általános kérdései. Értékközvetítés és erkölcsi nevelés. Személyiségfejlesztés 

a szakképzésben 

A nevelési cél fogalma, funkciója, a nevelési célok kiválasztásának kérdései (értékrendszer és 

pedagógia összefüggése, értékek, normák, eszmények szerepe.) A társadalmi elvárások 

tükröződése a pedagógiai cél- és feladatrendszerben a neveléstörténet során. A jelenlegi cél- és 

feladatrendszer. A pedagógiai célrendszer struktúrája. Az attitűdök, értékek és nézetrendszerek 

szerepe, szerveződése. Jellemformálás, erkölcsi nevelés és erkölcsi fejlődés kérdései. Az 

erkölcsi fejlődés életkori jellemzői. 

4. Az oktatás általános kérdései. Tanítás és tanulás egysége. Az oktatás folyamata 

Az oktatás fogalma, a nevelés és oktatás viszonya, belső kapcsolatrendszere. A tanulás 

pedagógiai értelmezése, folyamata és eredményei (ismeret, jártasság, készség, képesség és 

kompetencia fogalma). A tanulással kapcsolatos elméletek, a tanulás életkori jellemzői, tanulási 

technikák, a tanulás tanítása, az önálló tanulás problémája. A tanítás, mint a tanulás irányítása 

a korszerű pedagógiai elképzelésekben. Az oktatási stratégia fogalma, az oktatási stratégiák 

rendszere, típusai. 
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5. Értékrendszer és pedagógia. A nevelés és oktatás cél- és követelményrendszere 

Érték a pedagógiában. A nevelési cél fogalma, funkciója, a nevelési célok kiválasztásának 

kérdései (értékrendszer és pedagógia összefüggése, értékek, normák, eszmények szerepe.) A 

társadalmi elvárások tükröződése a pedagógiai cél- és feladatrendszerben a neveléstörténet 

során. A jelenlegi cél- és feladatrendszer. A pedagógiai célrendszer struktúrája. Az oktatási cél 

fogalma, kiválasztásának szempontjai. Az oktatás cél-, feladat- és követelménystruktúráját 

rendszerbefoglaló taxonómiai elvek (Benjamin Bloom, Nagy Sándor, Gagné-Briggs, Nagy 

József). 

6. Az oktatás tartalma, a tanterv funkciója, fajtái. A pedagógiai munka tervezése. 

Tananyagfejlesztés az oktatásban 

A pedagógiai tervezés helye, szerepe és dokumentumai. Tantervek főbb fajtái, fejlődésük és 

szerkezetük. Célrendszer, követelményrendszer és tananyagtartalom kapcsolata, kompetenciák 

és fejlesztésük a szakképzésben. A globális és a tematikustervezés, tantárgyi és moduláris 

tananyagszerkezet. Pedagógiai program, helyi tanterv, tanmenet, óravázlat, táblai vázlat és 

készítésük elvei és gyakorlata. A tanulói tevékenységek, házi feladatok tervezése. 

7. A tanuló a nevelési-oktatási folyamatban. Adaptivitás az oktatásban. A differenciálás 

pedagógiai kérdései 

A pedagógus gyermekszemléletét befolyásoló tényezők. A tanuló megismerése, megértése. A 

tanuló munkája mint az iskolai tanulás, elsajátítás jellemzője. A tanulókkal kapcsolatos 

információgyűjtés és -kezelés jogi és etikai kérdései; a tanulók jogai és kötelességei. 

Személyiségfejlesztés és módszerei a szakmai nevelés és oktatás során. Az egyéni különbségek 

értelmezése. Az egységesség, a pluralizmus, a szegregáció, a differenciálás, az adaptivitás 

értelmezése a pedagógiában. A különleges bánásmódot igénylő tanulók. Tehetséggondozás a 

szakképzésben. 

8. Pedagógus a nevelési-oktatási folyamatban 

A tanári szerep és a róla kialakult felfogás változása a pedagógiában a huszadik században. A 

pedagógusok társadalmi helyzete és összetevői. A pedagógus személyiségének, 

kompetenciáinak összetevői. A mérnöktanárok helye, szerepe a szakképzésben és fontosabb 

tevékenységeik. A pedagógusmunka törvényi szabályozása; a pedagóguspálya presztízse; a 

tanár személyisége, a modellhatás és a vezetési stílus. Az osztályfőnök feladatköre; a tanári 

pálya pszichés jellemzői, a pedagógus mentálhigiéné és a kiégés. A kezdő pedagógus sajátos 

helyzete. A pedagógusetika kérdései. 

9. A motiváció szerepe a nevelési-oktatási folyamatban. A motiváció és a tanulás 

összefüggésrendszere 

A motiváció fogalma. A motivációs rendszer szerepe a személyiség fejlődésében. A motivációs 

struktúra fejlesztésének lehetősége. Motiváció elméletek. Motiváció és motiválás. A motiváció 

és a tanulás összefüggései, a tanulási motiváció szintjei, a teljesítménymotivációt befolyásoló 

tényezők. A motiváció az oktatásban. A pedagógus motivációs feladatai. 
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10. Az iskola, mint szervezet, jogok és kötelességek az iskolában. A magyar közoktatás 

aktuális kérdései 

A közoktatás mai rendszere, tendenciái. A közoktatás törvényi szabályozása, a jelenlegi 

iskolaszerkezet. A szakképzés helye, szerepe az intézményes nevelés rendszerében. 

A közoktatási/köznevelési törvény a tanulók, tanárok, szülők jogairól és kötelességeiről, 

érdekérvényesítési lehetőségeiről. Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata. A tanárok 

iskolán belüli szakmai szerveződései: munkaközösségek; egy osztályban tanító pedagógusok 

együttműködése. A szülők szervezetei: iskolaszék és munkaközösség; hatáskörük, működésük. 

A tanulói autonómia lehetőségei és korlátai. Az autonómia tanulása, az autonómiát támogató 

tanári magatartás. A diákok önszerveződése (DÖK), a segítő pedagógus feladatai. Az iskolai 

szabályozás értékközvetítő, magatartásformáló szerepe; a házirend mint – az iskolák 

többségében – a magatartás értékelésének alapja. 

11. A társadalom, az iskola és a tanulók társas helyzete. Kommunikáció a nevelés-oktatás 

folyamatában. A rejtett tanterv. Intézményi konfliktusok 

Az iskola közösségei, kapcsolatrendszere, társadalmi környezete. Iskola és család kapcsolata. 

Település és iskola kapcsolata, szerepe az iskola életében, személyiségfejlesztő és 

tanulásszervező tevékenységében. Az iskola mint szervezet és jellemzői. Vezetés, irányítás, 

minőségbiztosítás, kommunikáció és menedzselés a szakképző iskolában. A tanári és a tanulói 

kommunikáció. A hatékony tanári kommunikáció feltételei, a tanári munka kommunikációs 

eszközei. A rejtett tanterv. A kommunikáció az iskolában mint szervezetben. Pozíciók és 

szerepek az iskolában. Iskolai konfliktusok és konfliktusmegoldó stratégiák. 

12. Nevelés és oktatás szervezési feladatai. Szervezeti keretek és formák a nevelési-oktatási 

folyamatban. Az oktatás szervezési módjai 

A kortárs csoportok hatása. Tanulói csoportok fajtái, szociálpszichológiai jellemzői, fejlődési 

szakaszai. A csoportdinamika szerepe, megismerésük és szerkezeti feltárásának módszerei. A 

társas összehasonlítás, az önértékelés, a csoporthelyzet és a tanuló iskolai osztályban elfoglalt 

helyének összefüggései. A kooperáció szerepe a társas kapcsolatok fejlesztésében. Az oktatás 

szervezeti keretei és formái; az osztály mint az oktatás társas közege; a csoportalakulás, a 

normaképződés, a csoportszerkezet. A kommunikáció, a döntés a csoportban és a csoport 

szerepének változásai az életkorral; a közvetett nevelési módszerek. A frontális, az egyéni, a 

páros és a csoportmunka jellemzői; az oktatásszervezési mód megválasztásának összefüggése 

az oktatás céljaival és tartalmi sajátosságaival; a csoportjelenségek megjelenése és 

fölhasználása a különböző oktatásszervezési módok esetén. 

13. A nevelés és oktatás módszerei 

A nevelési módszerek szerepe a nevelési folyamat és aktivitás irányításában. Nevelési 

módszerek a különböző neveléstörténeti korszakokban. Nevelési módszerek jellemzése, 

csoportosítása, a választását befolyásoló tényezők. Direkt és indirekt nevelési módszerek 

értelmezése, jelenlétük, és indokoltságuk a pedagógiai folyamatban. 

Az oktatási módszer fogalma, a módszerek kiválasztásának szempontjai és a módszerek 

jellemzése; a taneszközök a tanítás–tanulás folyamatában; az életkori és egyéni 

sajátosságoknak megfelelő tanítási módszerek. A tanítási és tanulási módszerek az oktatásban, 

különös tekintettel a verbális közlés, a megbeszélés, a bemutatás és a tevékenykedtetés 

módszereire. 
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14. Hagyományos és modern eszközök a nevelés-oktatás folyamatában 

Épületek, szaktantermek, laboratóriumok, tanműhelyek, és felszerelésük szerepe, fajtái és 

didaktikai sajátosságai a szakképzésben. Az oktatástechnológia tág értelmezése és rendszerei. 

A taneszközök felosztása és alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben. Csúcstechnika 

oktatása, interaktív eszközök, multimédia alkalmazása a szakképzésben. Oktatástechnológiai 

anyagok készítése a szakképzési tananyagokhoz. A tanulók segédletei, a tanár segédletei.  

Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus 

oktatás alapvető módszerei. 

15. A pedagógiai értékelés 

A pedagógiai értékelés fogalma. Minőségbiztosítás az iskolában. A pedagógusok részvétele a 

minőségbiztosítás folyamatában. Az iskolaértékelés mint az innováció egyik lehetséges forrása. 

A tanulói teljesítmény értékelése mint viszonyítás. A diagnosztikus, a formáló-segítő és az 

összegző-lezáró értékelés közötti különbség. Az értékelés fajtáinak funkciói, módszerei. Az 

értékelés szerepe a személyiségfejlődésben, személyiségfejlesztésben. Az ellenőrzés és 

értékelés problémái. A pedagógiai értékelés hatása a teljesítménymotiváció, az énkép és az 

önértékelés alakulására. 

16. A nevelés és oktatás intézményrendszerének, kialakulása, változása. „Hagyományos” 

és „alternatív” iskolák. Oktatási és képzési rendszerek 

Az iskolarendszer kialakulása, történeti áttekintése. A közoktatás mai rendszere, tendenciái. A 

közoktatás törvényi szabályozása, a jelenlegi iskolaszerkezet. Az iskolaszékek kialakulásának 

története, fogalma, szerepe a közoktatási intézmények életében. A szakképzés helye, szerepe 

az intézményes nevelés rendszerében. A közoktatás és a szakképzés szervezeti struktúrái, 

intézménytípusai, irányítás és fenntartás. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli 

szakképzés formái, szerepe a munkaerő fejlesztésében. Az intézményhálózat változásai, a 

térségi integráció vonzatai. A hagyományosság és az alternatívitás értelmezése a mai hazai 

iskolákra vonatkoztatva. Az alternatív pedagógiai programok hatásmechanizmusa. 

17. A felnőttek oktatása és képzése 

A felnőttkor sajátos pszichológiai és pedagógiai- andragógiai jellemzői. Tanulási stílusok, 

technikák és motivációk a felnőttkorban. Az életen át tartó tanulás motivációs bázisa. A 

felnőttoktatás sajátos színterei, formái, módszerei, és eszközei. 

18. Neveléstudományi kutatások 

A neveléstudományi kutatások sajátosságai. Az induktív és a deduktív kutatási stratégia 

alapvető módszerei. Az adatfeltárás és adatfeldolgozás módszerei. Alapvető jósági kritériumok. 

Az eredmények értelmezésének, értékelésének módjai és tudományos közlésének kritériumai. 

19. Az oktatás és a gazdaság összefüggésrendszere 

Technikai fejlődés, társadalmi tevékenységek, foglalkoztatás, munkanélküliség és oktatási 

vonzatai. A gazdaság igényeinek „fordítórendszere” a szakmaszerkezet itthon és külföldön. 

Nemzeti és nemzetközi képesítési rendszerek és jellemzőik. Az OKJ szerkezete, jellemzői és 

alkalmazása a mérnöktanári tevékenység során. 

20. A pályaorientáció és pályaválasztás pedagógiai kérdései 

A személyiség fejlesztésével kapcsolatos felfogások a neveléstörténet során. A személyiség 

tartalmi és strukturális sajátosságai. Ösztönző és végrehajtó rendszer. Nevelés a szakiskolában, 

a szakképzés intézményrendszerének szerepe a személyiségformálásban. A tanulók 
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tevékenységének megszervezése. A serdülőkor jellemzői; a serdülők és a pedagógus 

viszonyának sajátosságai; a közvetett nevelési hatásrendszer forrásai, módszerei és 

jelentőségük a serdülők nevelésében.  

A pályaválasztás elősegítése. A pályaorientáció és a NAT. Pályaorientáció és pályaválasztás. 

Hivatásra nevelés a szakmai képzésben. A személyes példa és a befolyásolás a hivatásra 

nevelésben. 
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Komplex módszertan 

 

B. TÉTELSOR 

Agrármérnöktanár mesterképzés (Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, 

illetve mezőgazdasági szakoktató (gépész szakirány) szakképzettséggel rendelkező 

Agrár-mérnöktanár jelöltek számára) 

 

1. Az Információs és Kommunikációs Technológiák alkalmazása a mezőgazdasági 

szakképzésben 

Fejtse ki, miért fontos a mérnöktanárok számára az IKT eszközök ismeretére és alkalmazni 

tudására épülő tanári kompetenciák megléte! Ismertesse az IKT eszközök jelentőségét, és 

alkalmazásuk lehetőségeit a „Növényvédelem gépei” c. téma feldolgozásakor! Sorolja fel a 

szemléltetés módszerének alkalmazásakor figyelembe veendő szempontokat! 

2. A tanári felkészülés folyamata 

Ismertesse a tanári felkészülés fázisait! Magyarázza el a kétpólusú tartalmi szabályozás 

fogalmát, nevezze meg szintjeit, és az azokat szabályozó dokumentumokat! Ismertesse a tanári 

felkészülés során készülő dokumentumok formai és tartalmi követelményeit! Fejtse ki 

bővebben a tematikus terv készítésének célját, követelményeit, tartalmi vonatkozásait a 

„Mezőgazdasági erőgépek” tantárgy egy témájának feldolgozásán keresztül! 

3. A cél – követelmény - tartalmi struktúra összefüggései a moduláris jellegű, kompetencia 

alapú szakképzés folyamatában 

Ismertesse a mezőgazdasági szakképzés általános céljait! Ismertesse a szakképesítések 

követelményrendszerének (SZVK) összefüggéseit a szakmai tevékenységekkel, és 

kompetenciákkal a Növénytermesztés tevékenységrendszerén keresztül! Mutassa be az 

Országos Képzési Jegyzék fejlődéstörténetét, és a moduláris képzési rendszer előnyeit! 
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Értelmezze a követelményrendszert a „Mezőgazdasági munkagépek” c. tantárgy egy szabadon 

választott témájának tanításán keresztül! 

4. A kompetenciafogalom értelmezése 

Értelmezze a kompetencia fogalmat az Országos Képzési Jegyzék szemszögéből! Mutassa be 

a kompetenciák általános felosztását, és a legfontosabb kompetenciákat a „Gazda” 

feladatrendszerén keresztül! Jelenítse meg a kompetenciákat egy választott tantárgy egy 

témájában! 

5. Az oktatási folyamat szerkezete a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a folyamat minden szintjén a megvalósítandó didaktikai feladatok struktúráját! 

Magyarázza el az összefüggést az elvégzendő didaktikai feladatok, és a tanítási órák/gyakorlati 

foglalkozások típusai között! Mutassa be egy új ismereteket feldolgozó tanítási óra felépítését 

a „Növényvédelem gépei” c. téma egy tanítási egységén keresztül,   

6. Gyakorlatorientált oktatási stratégiák alkalmazási lehetőségei a szakképzésben 

Mutassa be a kooperatív technikák és a projektmódszer lényegét, változatait, szervezésének és 

megvalósításának lényeges lépéseit! Elemezze a fent említett módszereket a mezőgazdasági 

szakképzésben való alkalmazhatóságuk szempontjából! Ismertesse ezen technikák általános 

elterjedésének korlátait! Készítsen vázlatos projekt - tervet egy növényfaj termesztésére, vagy 

állatfaj tenyésztésére vonatkozóan, kiemelve a gépüzemeltetési vonatkozásokat! 

7. Koncentrációs lehetőségek kihasználása a mezőgazdasági szakképzésben 

Magyarázza el a koncentráció fogalom jelentését a műveltségtartalmak összefüggései alapján! 

Nevezze meg a koncentrációs lehetőségek számba vételéhez a mérnöktanár rendelkezésére álló 

tanügyi dokumentációkat! Helyezze el a koncentrációs lehetőségek számba vételét a 

mérnöktanár felkészülési folyamatában! Ismertesse a koncentráció különböző megvalósítási 

szintjeit! Mutassa be a koncentráció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a „Permetezőgépek 

beállítása” c. téma feldolgozásakor! 

8. A megszilárdítás didaktikai feladatának megvalósítása a mezőgazdasági szakképzésben 

Nevezze meg a megszilárdítás lehetőségeit az oktatási folyamat különböző szintjein! Nevezze 

meg azokat a didaktikai feladatokat, amelyeknek Ön szerint megszilárdító funkcióval is 

rendelkeznek! Ismertesse a megszilárdításhoz is alkalmazható vizuális technikákat! Ismertesse 

a megszilárdítás helyét az oktatási folyamatban, illetve megvalósításának módjait, módszereit 

a „Mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek” c. tantárgy egy félévének 

feldolgozásában! 

9. A környezettudatosság jelentősége, a környezeti nevelés lehetőségei a mezőgazdasági 

szakképzésben 

Fenntarthatóság, életmód és környezettudatosság. Ismertesse a környezeti nevelés jelentőségét, 

területeit és megvalósítási lehetőségeit a szakmai alapozás, illetve a szakmatanulás 

szakaszaiban, a mezőgazdasági szakképzésben! Mutassa be a konkrét környezeti nevelési 

lehetőségeket a Mezőgazdasági gépek karbantartása” témakör keretében! 

10. Ellenőrzés, értékelés a mezőgazdasági szakképzésben 

Választott téma tematikus terve alapján mutassa be az ellenőrzés és értékelés megvalósításának 

helyét, módjait, eszközeit és lehetőségeit az oktatási folyamatban. Hasonlítsa össze a kritérium 

és a normaorientált értékelést a kompetencia alapú képzés tükrében. Értelmezze a feltáró, a 

formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés fogalmakat, és helyezze el azokat a szakképzés 



8 
 
 

folyamatában! Mutassa be az érvényesség, a megbízhatóság és az objektivitás kritériumainak 

teljesülését, és javításuk lehetőségeit, saját pedagógiai gyakorlatának tapasztalatai alapján! 

11. Motiváció a szakmatanulásban 

Ismertesse a motiváció fogalmát és a különböző motivációs elméleteket! Vegye sorra a 

„Motorok szerkezeti részei” c. téma feldolgozásán keresztül a szaktanár által alkalmazható 

motivációs lehetőségeket! Nevezzen meg, és ismertessen legalább egy olyan oktatási stratégiát, 

amely a tanulók természetes szükségleteire (kommunikáció, mozgás, stb.) építve önmagában is 

motiváló hatással bír! 

12. Differenciálás a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a differenciálás szintjeit az oktatási rendszeren belül! Nevezze meg a szakmai 

elméleti órákon, és gyakorlati foglalkozásokon alkalmazható munkaformákat, és azok 

jellemzőit, a differenciálás szempontját követve. Nevezze meg az egyes szervezésmódok 

alkalmazása mellett célszerűen használható módszereket, stratégiákat (indokolja választásait)! 

Készítsen óravázlatot egy 90 perces (dupla órás) tanítási egységre, „Vetés és ültetés gépei” c. 

témában (a feldolgozás módszere valamilyen kooperatív technika legyen)! 

13. A gyakorlati foglalkozások célja, eszköz és anyagigénye, személyi feltételei, színterei, 

a mérnöktanár által alkalmazható szervezési módok 

Ismertesse a mezőgazdasági szakmacsoporton belül a szakmai gyakorlatok általános 

célkitűzéseit, személyi és tárgyi feltételeit, a foglalkozások lehetséges helyszíneit! A fentebb 

sorolt szempontrendszert vonatkoztassa a belsőégésű motorok diagnosztikájával kapcsolatos 

gyakorlati foglalkozás esetére! Ismertesse az ezen gyakorlati foglalkozáson alkalmazott 

szervezési módokat! 

14. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése 

Nevezze meg a gyakorlati foglalkozások tervezéséhez a mérnöktanár által használható, és az 

általa készített tanügyi dokumentációkat. Ismertesse ezek tartalmát, és szerkezeti felépítését! 

Sorolja fel és elemezze egy Ön által tartott gyakorlati foglalkozás példáján keresztül a 

mérnöktanár feladatait, a gyakorlatok előkészítésére vonatkozóan! 

15. Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése a gyakorlati foglalkozásokon belül 

Ismertesse egy szakmai feladat-orientált, új jártasságok és készségek elsajátíttatására szolgáló 

gyakorlati foglalkozás felépítését a kompetenciák tükrében, választott tanítási egységen 

keresztül! Elemezze kiemelten a gyakorlati alkalmazást, mint didaktikai feladatot, illetve a 

gyakorlást, mint az előbbi megvalósulását segítő módszert! 

16. A módszerek megválasztása és alkalmazása 

Ismertesse a módszerfogalom megközelítéseit, és a módszerek csoportosításának lehetőségeit! 

Ismertesse röviden a leggyakrabban használt oktatási módszereket, és mutassa be a módszerek 

megválasztásának szempontrendszerét egy választott téma egy tanítási egységének 

feldolgozása alapján! 

17. Új ismeretek feldolgozása a szakképzés folyamatában 

Mutassa be az új ismeretek feldolgozásának megvalósítási lehetőségeit! Mondja el az új 

ismereteket feldolgozó óra célját, illetve helyét az oktatási folyamatban! Vázolja fel egy új 

ismereteket feldolgozó óra lehetséges felépítését, egy a Mezőgazdasági munkagépek tantárgy 

egy tanítási egységének feldolgozásában! 
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18. A tanulás támogatásának lehetséges eljárásai.  

Ismertesse az alábbi tanulástámogatási lehetőségeket: motiváció, aktivizáció, megerősítés, 

differenciálás, kooperatív munkavégzés! Elemezze a röviden a különféle tanulásszervezési 

eljárásokat, oktatási stratégiákat a fenti tényezők megvalósíthatósága szempontjából! Helyezze 

a fenti fogalmakat valóságos oktatási szituációba, egy a „Talajművelés gépei”  c. témából vett 

tanítási egység feldolgozásában! 

19. A szemléletesség elve a mezőgazdasági szakképzésben 

A szemléltetés mint módszer. Ismertesse a szemléltetéshez kapcsolódó hagyományos és 

modern eszközök rendszerét, fejlődésük állomásait, és az azokhoz kapcsolódó csoportosítási 

lehetőségeket! Ismertesse az eszközök és információhordozók kiválasztásának szempontjait, és 

alkalmazási lehetőségeit egy gépészeti témájú tanítási egység feldolgozásában! 

20. A tanulás tanításának módszertani sajátosságai a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a tanulás tanításának főbb elméleti irányvonalait a mezőgazdasági szakképzésben 

elsajátítandó szakmai kompetenciák tükrében. Tervezzen meg egy osztályfőnöki órát, 

amelyben a tanulás tanításának lehetőségei kapnak fő hangsúlyt! 
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Záróvizsga témakörök 
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Komplex módszertan 

 

B. TÉTELSOR 

Agrármérnöktanár mesterképzés (Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 

szakképzettséggel rendelkező Agrár-mérnöktanár jelöltek számára) 

 

1. Az Információs és Kommunikációs Technológiák alkalmazása a mezőgazdasági 

szakképzésben 

Fejtse ki, miért fontos a mérnöktanárok számára az IKT eszközök ismeretére és alkalmazni 

tudására épülő tanári kompetenciák megléte! Ismertesse az IKT eszközök jelentőségét, és 

alkalmazásuk lehetőségeit a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás színhelyein! Sorolja fel a 

szemléltetés módszerének alkalmazásakor figyelembe veendő szempontokat „Az emberi 

szükségletek és javak fogalma, csoportosítása” c. téma feldolgozásában! 

2. A tanári felkészülés folyamata 

Ismertesse a tanári felkészülés fázisait! Magyarázza el a kétpólusú tartalmi szabályozás 

fogalmát, nevezze meg szintjeit, és az azokat szabályozó dokumentumokat! Ismertesse a tanári 

felkészülés során készülő dokumentumok formai és tartalmi követelményeit! Fejtse ki a 

tematikus terv készítésének célját, követelményeit, tartalmi vonatkozásait a „Jogi 

alapismeretek” c. téma feldolgozásán keresztül! 

3. A cél – követelmény - tartalmi struktúra összefüggései a moduláris jellegű, kompetencia 

alapú szakképzés folyamatában 

Ismertesse a mezőgazdasági szakképzés általános céljait! Ismertesse a szakképesítések 

követelményrendszerének (SZVK) összefüggéseit! Mutassa be az Országos Képzési Jegyzék 

fejlődéstörténetét, és a moduláris képzési rendszer előnyeit! Értelmezze a szakmai 

követelményrendszert az Agrártechnikus alap szakképesítés példáján keresztül! 

4. A kompetenciafogalom értelmezése 

Értelmezze a kompetencia fogalmat az Országos Képzési Jegyzék szemszögéből! Mutassa be 

a kompetenciák általános felosztását, és a legfontosabb szaktanári kompetenciákat! Jelenítse 

meg az elsajátítandó kompetenciákat az Agrártechnikus alap szakképesítés Szakmai és 

Vizsgáztatási Követelményein keresztül! 
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5. Az oktatási folyamat szerkezete a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a folyamat minden szintjén a megvalósítandó didaktikai feladatok struktúráját! 

Magyarázza el az elvégzendő didaktikai feladatok, és a tanítási órák/gyakorlati foglalkozások 

típusa között! Az „Egyéni vállalkozás” c. tanítási egység példáján keresztül mutassa be egy új 

ismereteket feldolgozó tanítási óra felépítését! 

6. Gyakorlatorientált oktatási stratégiák alkalmazási lehetőségei a szakképzésben 

Mutassa be a kooperatív technikák és a projektmódszer lényegét, változatait, szervezésének és 

megvalósításának lényeges lépéseit! Elemezze a fent említett módszereket a mezőgazdasági 

szakképzésben való alkalmazhatóságuk szempontjából! Ismertesse ezen technikák általános 

elterjedésének korlátait! Készítsen vázlatos projekt - tervet „Gazdasági társaságok alapítása” c. 

témára. 

7. Koncentrációs lehetőségek kihasználása a gazdasági jellegű tárgyak oktatásakor 

Magyarázza el a koncentráció fogalom jelentését a műveltségtartalom összefüggései alapján! 

Nevezze meg a koncentrációs lehetőségek számba vételéhez a mérnöktanár rendelkezésére álló 

tanügyi dokumentációkat! Helyezze el a koncentrációs lehetőségek számba vételét a 

mérnöktanár felkészülési folyamatában! Ismertesse a koncentráció különböző megvalósítási 

szintjeit! Mutassa be a koncentráció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a „Kereskedelmi 

ismeretek” c. tantárgy esetében! 

8. A megszilárdítás didaktikai feladatának megvalósítása a mezőgazdasági szakképzésben 

Nevezze meg a megszilárdítás lehetőségeit az oktatási folyamat különböző szintjein! Nevezze 

meg azokat a didaktikai feladatokat, amelyeknek Ön szerint megszilárdító funkcióval is 

rendelkeznek! Ismertesse a megszilárdításhoz is alkalmazható vizuális technikákat! Ismertesse 

a megszilárdítás helyét az oktatási folyamatban, illetve megvalósításának módjait, módszereit 

a „Gazdasági társaságok jellemzése” c. téma feldolgozásában! 

9. A didaktikai feladatok és az óratípus megválasztásának sajátosságai 

Tervezzen megszilárdító-rendszerező típusú órát, „Az áruforgalom lebonyolításának személyi 

és tárgyi feltételei” c. téma keretében! 

10. Ellenőrzés, értékelés a mezőgazdasági szakképzésben 

Választott téma tematikus terve alapján mutassa be az ellenőrzés és értékelés megvalósításának 

helyét, módjait, eszközeit és lehetőségeit az oktatási folyamatban. Hasonlítsa össze a kritérium 

és a normaorientált értékelést a kompetencia alapú képzés tükrében. Értelmezze a feltáró, a 

formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés fogalmakat, és helyezze el azokat a szakképzés 

folyamatában! Mutassa be az érvényesség, a megbízhatóság és az objektivitás kritériumainak 

teljesülését, és javításuk lehetőségeit, saját pedagógiai gyakorlatának tapasztalatai alapján! 

11. Motiváció a szakmatanulásban 

Ismertesse a motiváció fogalmát és a különböző motivációs elméleteket! Vegye sorra a 

„Marketing stratégiák” c. téma feldolgozásán keresztül a szaktanár által alkalmazható 

motivációs lehetőségeket! Nevezzen meg, és ismertessen legalább egy olyan oktatási stratégiát, 

amely a tanulók természetes szükségleteire (kommunikáció, mozgás, stb.) építve önmagában is 

motiváló hatással bír! 

12. Differenciálás a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a differenciálás szintjeit az oktatási rendszeren belül! Nevezze meg a szakmai 

elméleti órákon, és gyakorlati foglalkozásokon alkalmazható munkaformákat, és azok 
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jellemzőit, a differenciálás szempontját követve. Nevezze meg az egyes szervezésmódok 

alkalmazása mellett célszerűen használható módszereket, stratégiákat (indokolja választásait)! 

Készítsen óravázlatot egy 90 perces (dupla órás) tanítási egységre, az „Üzleti terv készítése” c. 

témában (a feldolgozás módszere valamilyen kooperatív technika legyen)! 

13. A gyakorlati foglalkozások célja, eszköz és anyagigénye, személyi feltételei, színterei, 

a mérnöktanár által alkalmazható szervezési módok 

Ismertesse a mezőgazdasági szakmacsoporton belül a szakmai gyakorlatok általános 

célkitűzéseit, személyi és tárgyi feltételeit, a foglalkozások lehetséges helyszíneit! A fentebb 

sorolt szempontrendszert vonatkoztassa „Adószámítások” c. gyakorlati foglalkozás esetére! 

Ismertesse az ezen gyakorlati foglalkozáson alkalmazott szervezési módokat! 

14. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése 

Nevezze meg a gyakorlati foglalkozások tervezéséhez a mérnöktanár által használható, és az 

általa készített tanügyi dokumentációkat. Ismertesse ezek tartalmát, és szerkezeti felépítését! 

Sorolja fel és elemezze „Szakmai önéletrajzírás, hivatalos levélírás, telefonálás szabályai, 

személyes bemutatkozás” c. gyakorlati foglalkozás példáján keresztül a mérnöktanár feladatait 

a gyakorlatok előkészítésére vonatkozóan! 

15. Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése a gyakorlati foglalkozásokon belül 

Ismertesse egy gyakorlati alkalmazásra szánt tanítási óra felépítését a „Keresleti és kínálati 

függvények” c. tanítási egységen keresztül! Elemezze kiemelten a gyakorlati alkalmazást, mint 

didaktikai feladatot, illetve a gyakorlást, mint az előbbi megvalósulását segítő módszert! 

16. A módszerek megválasztása és alkalmazása 

Ismertesse a módszerfogalom megközelítéseit, és a módszerek csoportosításának lehetőségeit! 

Ismertesse röviden a leggyakrabban használt oktatási módszereket, és mutassa be a módszerek 

megválasztásának szempontrendszerét a „A vidékfejlesztés fő területei” c. tanítási egység 

feldolgozása alapján! 

17. Új ismeretek feldolgozása a szakképzés folyamatában 

Mutassa be az új ismeretek feldolgozásának megvalósítási lehetőségeit! Mondja el az új 

ismereteket feldolgozó óra célját, illetve helyét az oktatási folyamatban! Vázolja fel egy új 

ismereteket feldolgozó óra lehetséges felépítését, a „A magyar vidék helyzete” c. tanítási 

egység feldolgozásában! 

18. A tanulás támogatásának lehetséges eljárásai.  

Ismertesse az alábbi tanulástámogatási lehetőségeket: motiváció, aktivizáció, megerősítés, 

differenciálás, kooperatív munkavégzés! Elemezze a röviden a különféle tanulásszervezési 

eljárásokat, oktatási stratégiákat a fenti tényezők megvalósíthatósága szempontjából! Helyezze 

a fenti fogalmakat valóságos oktatási szituációba, „A vidéken jellemző folyamatok formálói és 

főbb sajátosságai” c. tanítási egység feldolgozásában! 

19. A szemléletesség elve a mezőgazdasági szakképzésben 

A szemléltetés mint módszer. Ismertesse a szemléltetéshez kapcsolódó hagyományos és 

modern eszközök rendszerét, fejlődésük állomásait, és az azokhoz kapcsolódó csoportosítási 

lehetőségeket! Ismertesse az eszközök és információhordozók kiválasztásának szempontjait, és 

alkalmazási lehetőségeit a „Vállalkozások megszűnése” c. tanítási egység feldolgozásában! 
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20. A tanulás tanításának módszertani sajátosságai a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a tanulás tanításának főbb elméleti irányvonalait a mezőgazdasági szakképzésben 

elsajátítandó szakmai kompetenciák tükrében. Tervezzen meg egy tanórán kívüli foglalkozást, 

amelyben a tanulás tanításának lehetőségei kapnak fő hangsúlyt! 
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Agrár-mérnöktanár (MA) szak 
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(2019) 

 

Komplex módszertan 

 

B. TÉTELSOR 

Agrármérnöktanár mesterképzés  (Kertészet és parképítés szakirány) 

 

1. Az Információs és Kommunikációs Technológiák alkalmazása a kertészeti 

szakképzésben 

Fejtse ki, miért fontos a mérnöktanárok számára az IKT eszközök ismeretére és alkalmazni 

tudására épülő tanári kompetenciák megléte! Ismertesse az IKT eszközök jelentőségét, és 

alkalmazásuk lehetőségeit egy szabadon választott, kertészeti vagy parképítési téma 

feldolgozásakor! Sorolja fel a szemléltetés módszerének alkalmazásakor figyelembe veendő 

szempontokat! 

2. A tanári felkészülés folyamata 

Ismertesse a tanári felkészülés fázisait! Magyarázza el a kétpólusú tartalmi szabályozás 

fogalmát, nevezze meg szintjeit, és az azokat szabályozó dokumentumokat! Ismertesse a tanári 

felkészülés során készülő dokumentumok formai és tartalmi követelményeit! Fejtse ki 

bővebben a tematikus terv készítésének célját, követelményeit, tartalmi vonatkozásait egy 

szőlészeti téma feldolgozásán keresztül! 

3. A cél – követelmény - tartalmi struktúra összefüggései a moduláris jellegű, kompetencia 

alapú szakképzés folyamatában 

Ismertesse a kertészet és parképítés területén zajló szakképzés általános céljait! Ismertesse a 

szakképesítések követelményrendszerének (SZVK) összefüggéseit a szakmai 

tevékenységekkel, és kompetenciákkal a Dísznövénytermesztés tevékenységrendszerén 

keresztül! Mutassa be az Országos Képzési Jegyzék fejlődéstörténetét, és a moduláris képzési 

rendszer előnyeit! Értelmezze a követelményrendszert egy szabadon választott Kerttervezési 

ismeretek c. tantárgy egy szabadon választott témájának tanításán keresztül! 

4. A kompetenciafogalom értelmezése 

Értelmezze a kompetencia fogalmát az Országos Képzési Jegyzék szemszögéből! Mutassa be 

a kompetenciák általános felosztását, és a legfontosabb kompetenciákat a Zöldségtermesztés 



15 
 
 

feladatrendszerén keresztül! Jelenítse meg a kompetenciákat egy választott tantárgy egy 

témájában! 

5. Az oktatási folyamat szerkezete a kertészeti szakképzésben 

Ismertesse a folyamat minden szintjén a megvalósítandó didaktikai feladatok struktúráját! 

Magyarázza el az elvégzendő didaktikai feladatok, és a tanítási órák/gyakorlati foglalkozások 

típusai között! Mutassa be egy új ismereteket feldolgozó tanítási óra felépítését a „Parképítés 

és fenntartás” c. téma egy tanítási egységén keresztül,   

6. Gyakorlatorientált oktatási stratégiák alkalmazási lehetőségei a szakképzésben 

Mutassa be a kooperatív technikák és a projektmódszer lényegét, változatait, szervezésének és 

megvalósításának lényeges lépéseit! Elemezze a fent említett módszereket a kertészeti 

szakképzésben való alkalmazhatóságuk szempontjából! Ismertesse ezen technikák általános 

elterjedésének korlátait! Készítsen vázlatos projekt-tervet egy örökzöld növényfaj 

termesztésére vonatkozóan! 

7. Koncentrációs lehetőségek kihasználása a kertészeti szakképzésben 

Magyarázza el a koncentráció-fogalom jelentését a műveltségtartalmak összefüggései alapján! 

Nevezze meg a koncentrációs lehetőségek számba vételéhez a mérnöktanár rendelkezésére álló 

tanügyi dokumentációkat! Helyezze el a koncentrációs lehetőségek számba vételét a 

mérnöktanár felkészülési folyamatában! Ismertesse a koncentráció különböző megvalósítási 

szintjeit! Mutassa be a koncentráció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit az „Integrált 

növényvédelem” c. téma feldolgozásakor! 

8. A megszilárdítás didaktikai feladatának megvalósítása a kertészeti szakképzésben 

Nevezze meg a megszilárdítás lehetőségeit az oktatási folyamat különböző szintjein! Nevezze 

meg azokat a didaktikai feladatokat, amelyeknek Ön szerint megszilárdító funkcióval is 

rendelkeznek! Ismertesse a megszilárdításhoz is alkalmazható vizuális technikákat! Ismertesse 

a megszilárdítás helyét az oktatási folyamatban, illetve megvalósításának módjait, módszereit 

a „Dísznövéytermesztés” c. tantárgy egy félévének feldolgozásában! 

9. A környezettudatosság jelentősége, a környezeti nevelés lehetőségei a kertészeti 

szakképzésben 

Fenntarthatóság, életmód és környezettudatosság. Ismertesse a környezeti nevelés jelentőségét, 

területeit és megvalósítási lehetőségeit a szakmai alapozás, illetve a szakmatanulás 

szakaszaiban, a kertészet és parképítés területén! Mutassa be a konkrét környezeti nevelési 

lehetőségeket egy szabadon választott gyümölcstermesztési téma feldolgozásának keretében! 

10. Ellenőrzés, értékelés a kertészeti szakképzésben 

Egy szabadon választott téma tematikus terve alapján mutassa be az ellenőrzés és értékelés 

megvalósításának helyét, módjait, eszközeit és lehetőségeit az oktatási folyamatban. Hasonlítsa 

össze a kritérium és a normaorientált értékelést a kompetencia alapú képzés tükrében. 

Értelmezze a feltáró, a formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés fogalmakat, és helyezze 

el azokat a szakképzés folyamatában! Mutassa be az érvényesség, a megbízhatóság és az 

objektivitás kritériumainak teljesülését, és javításuk lehetőségeit, saját pedagógiai 

gyakorlatának tapasztalatai alapján! 

11. Motiváció a szakmatanulásban 

Ismertesse a motiváció fogalmát és a különböző motivációs elméleteket! Vegye sorra az „A 

szőlő telepítése” c. téma feldolgozásán keresztül a szaktanár által alkalmazható motivációs 
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lehetőségeket! Nevezzen meg, és ismertessen legalább egy olyan oktatási stratégiát, amely a 

tanulók természetes szükségleteire (kommunikáció, mozgás, stb.) építve önmagában is 

motiváló hatással bír! 

12. Differenciálás a kertészeti szakképzésben 

Ismertesse a differenciálás szintjeit az oktatási rendszeren belül! Nevezze meg a szakmai 

elméleti órákon, és gyakorlati foglalkozásokon alkalmazható munkaformákat, és azok 

jellemzőit, a differenciálás szempontját követve. Nevezze meg az egyes szervezésmódok 

alkalmazása mellett célszerűen használható módszereket, stratégiákat (indokolja választásait)! 

Készítsen óravázlatot egy 90 perces (dupla órás) tanítási egységre, „A virágágyi dísznövények 

növényvédelme” c. témában (a feldolgozás módszere valamilyen kooperatív technika legyen)! 

13. A gyakorlati foglalkozások célja, eszköz és anyagigénye, személyi feltételei, színterei, 

a mérnöktanár által alkalmazható szervezési módok 

Ismertesse a kertészeti és parképítési szakmacsoporton belül a szakmai gyakorlatok általános 

célkitűzéseit, személyi és tárgyi feltételeit, a foglalkozások lehetséges helyszíneit! A fentebb 

sorolt szempontrendszert vonatkoztassa „A termőkorú őszibarack fák metszése” c. gyakorlati 

foglalkozás esetére! Ismertesse az ezen gyakorlati foglalkozáson alkalmazott szervezési 

módokat! 

14. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése 

Nevezze meg a gyakorlati foglalkozások tervezéséhez a mérnöktanár által használható, és az 

általa készített tanügyi dokumentációkat. Ismertesse ezek tartalmát, és szerkezeti felépítését! 

Sorolja fel és elemezze egy Ön által tartott gyakorlati foglalkozás példáján keresztül a 

mérnöktanár feladatait, a gyakorlatok előkészítésére vonatkozóan! 

15. Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése a gyakorlati foglalkozásokon belül 

Ismertesse egy szakmai feladat-orientált, új jártasságok és készségek elsajátíttatására szolgáló 

gyakorlati foglalkozás felépítését a kompetenciák tükrében, „A szőlő metszése” c. tanítási 

egységen keresztül! Elemezze kiemelten a gyakorlati alkalmazást, mint didaktikai feladatot, 

illetve a gyakorlást, mint az előbbi megvalósulását segítő módszert! 

16. A módszerek megválasztása és alkalmazása 

Ismertesse a módszerfogalom megközelítéseit, és a módszerek csoportosításának lehetőségeit! 

Ismertesse röviden a leggyakrabban használt oktatási módszereket, és mutassa be a módszerek 

megválasztásának szempontrendszerét a „Házikertek tagolása” c. téma egy tanítási egységének 

feldolgozása alapján! 

17. Új ismeretek feldolgozása a szakképzés folyamatában 

Mutassa be az új ismeretek feldolgozásának megvalósítási lehetőségeit! Mondja el az új 

ismereteket feldolgozó óra célját, illetve helyét az oktatási folyamatban! Vázolja fel egy új 

ismereteket feldolgozó óra lehetséges felépítését, egy a Zöldségtermesztésből vett tanítási 

egység feldolgozásában! 

18. A tanulás támogatásának lehetséges eljárásai.  

Ismertesse az alábbi tanulástámogatási lehetőségeket: motiváció, aktivizáció, megerősítés, 

differenciálás, kooperatív munkavégzés! Elemezze a röviden a különféle tanulásszervezési 

eljárásokat, oktatási stratégiákat a fenti tényezők megvalósíthatósága szempontjából! Helyezze 

a fenti fogalmakat valóságos oktatási szituációba, egy a Szőlőtermesztés c. témából vett tanítási 

egység feldolgozásában! 
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19. A szemléletesség elve a kertészeti szakképzésben 

A szemléltetés mint módszer. Ismertesse a szemléltetéshez kapcsolódó hagyományos és 

modern eszközök rendszerét, fejlődésük állomásait, és az azokhoz kapcsolódó csoportosítási 

lehetőségeket! Ismertesse az eszközök és információhordozók kiválasztásának szempontjait, és 

alkalmazási lehetőségeit egy dísznövényalkalmazási témájú tanítási egység feldolgozásában! 

20. A tanulás tanításának módszertani sajátosságai a kertészeti szakképzésben 

Ismertesse a tanulás tanításának főbb elméleti irányvonalait a mezőgazdasági szakképzésben 

elsajátítandó szakmai kompetenciák tükrében. Tervezzen meg egy osztályfőnöki órát, 

amelyben a tanulás tanításának lehetőségei kapnak fő hangsúlyt! 
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Agrár-mérnöktanár (MA) szak 

Záróvizsga témakörök 

(2019) 

 

Komplex módszertan 

 

B. TÉTELSOR 

Agrármérnöktanár mesterképzés  (Mezőgazdaság szakirány) 

 

1. Az Információs és Kommunikációs Technológiák alkalmazása a mezőgazdasági 

szakképzésben 

Fejtse ki, miért fontos a mérnöktanárok számára az IKT eszközök ismeretére és alkalmazni 

tudására épülő tanári kompetenciák megléte! Ismertesse az IKT eszközök jelentőségét, és 

alkalmazásuk lehetőségeit a „Gabonafélék növényvédelme” c. téma feldolgozásakor! Sorolja 

fel a szemléltetés módszerének alkalmazásakor figyelembe veendő szempontokat! 

2. A tanári felkészülés folyamata 

Ismertesse a tanári felkészülés fázisait! Magyarázza el a kétpólusú tartalmi szabályozás 

fogalmát, nevezze meg szintjeit, és az azokat szabályozó dokumentumokat! Ismertesse a tanári 

felkészülés során készülő dokumentumok formai és tartalmi követelményeit! Fejtse ki 

bővebben a tematikus terv készítésének célját, követelményeit, tartalmi vonatkozásait az 

Állattenyésztés tantárgy egy témájának feldolgozásán keresztül! 

3. A cél – követelmény - tartalmi struktúra összefüggései a moduláris jellegű, kompetencia 

alapú szakképzés folyamatában 

Ismertesse a mezőgazdasági szakképzés általános céljait! Ismertesse a szakképesítések 

követelményrendszerének (SZVK) összefüggéseit a szakmai tevékenységekkel, és 

kompetenciákkal a Növénytermesztés tevékenységrendszerén keresztül! Mutassa be az 

Országos Képzési Jegyzék fejlődéstörténetét, és a moduláris képzési rendszer előnyeit! 

Értelmezze a követelményrendszert a Szántóföldi növénytermesztés c. tantárgy egy szabadon 

választott témájának tanításán keresztül! 

4. A kompetenciafogalom értelmezése 

Értelmezze a kompetencia fogalmat az Országos Képzési Jegyzék szemszögéből! Mutassa be 

a kompetenciák általános felosztását, és a legfontosabb kompetenciákat az Állattenyésztés 
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feladatrendszerén keresztül! Jelenítse meg a kompetenciákat egy választott tantárgy egy 

témájában! 

5. Az oktatási folyamat szerkezete a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a folyamat minden szintjén a megvalósítandó didaktikai feladatok struktúráját! 

Magyarázza el az elvégzendő didaktikai feladatok, és a tanítási órák/gyakorlati foglalkozások 

típusai között! Mutassa be egy új ismereteket feldolgozó tanítási óra felépítését a „Gabonafélék 

növényvédelme” c. téma egy tanítási egységén keresztül   

6. Gyakorlatorientált oktatási stratégiák alkalmazási lehetőségei a szakképzésben 

Mutassa be a kooperatív technikák és a projektmódszer lényegét, változatait, szervezésének és 

megvalósításának lényeges lépéseit! Elemezze a fent említett módszereket a mezőgazdasági 

szakképzésben való alkalmazhatóságuk szempontjából! Ismertesse ezen technikák általános 

elterjedésének korlátait! Készítsen vázlatos projekt - tervet egy növényfaj termesztésére, vagy 

állatfaj tenyésztésére vonatkozóan! 

7. Koncentrációs lehetőségek kihasználása a mezőgazdasági szakképzésben 

Magyarázza el a koncentráció fogalom jelentését a műveltségtartalmak összefüggései alapján! 

Nevezze meg a koncentrációs lehetőségek számba vételéhez a mérnöktanár rendelkezésére álló 

tanügyi dokumentációkat! Helyezze el a koncentrációs lehetőségek számba vételét a 

mérnöktanár felkészülési folyamatában! Ismertesse a koncentráció különböző megvalósítási 

szintjeit! Mutassa be a koncentráció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit az „Integrált 

növényvédelem” c. téma feldolgozásakor! 

8. A megszilárdítás didaktikai feladatának megvalósítása a mezőgazdasági szakképzésben 

Nevezze meg a megszilárdítás lehetőségeit az oktatási folyamat különböző szintjein! Nevezze 

meg azokat a didaktikai feladatokat, amelyeknek Ön szerint megszilárdító funkcióval is 

rendelkeznek! Ismertesse a megszilárdításhoz is alkalmazható vizuális technikákat! Ismertesse 

a megszilárdítás helyét az oktatási folyamatban, illetve megvalósításának módjait, módszereit 

a „Mezőgazdasági szakmacsoportos alapozó ismeretek” c. tantárgy egy félévének 

feldolgozásában! 

9. A környezettudatosság jelentősége, a környezeti nevelés lehetőségei a mezőgazdasági 

szakképzésben 

Fenntarthatóság, életmód és környezettudatosság. Ismertesse a környezeti nevelés jelentőségét, 

területeit és megvalósítási lehetőségeit a szakmai alapozás, illetve a szakmatanulás 

szakaszaiban, a mezőgazdasági szakképzésben! Mutassa be a konkrét környezeti nevelési 

lehetőségeket a „Az ipari növények termesztése és növényvédelme” c. téma keretében! 

10. Ellenőrzés, értékelés a mezőgazdasági szakképzésben 

Választott téma tematikus terve alapján mutassa be az ellenőrzés és értékelés megvalósításának 

helyét, módjait, eszközeit és lehetőségeit az oktatási folyamatban. Hasonlítsa össze a kritérium 

és a normaorientált értékelést a kompetencia alapú képzés tükrében. Értelmezze a feltáró, a 

formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés fogalmakat, és helyezze el azokat a szakképzés 

folyamatában! Mutassa be az érvényesség, a megbízhatóság és az objektivitás kritériumainak 

teljesülését, és javításuk lehetőségeit, saját pedagógiai gyakorlatának tapasztalatai alapján! 
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11. Motiváció a szakmatanulásban 

Ismertesse a motiváció fogalmát és a különböző motivációs elméleteket! Vegye sorra a 

„Növényvédelmi előrejelzés” c. téma feldolgozásán keresztül a szaktanár által alkalmazható 

motivációs lehetőségeket! Nevezzen meg, és ismertessen legalább egy olyan oktatási stratégiát, 

amely a tanulók természetes szükségleteire (kommunikáció, mozgás, stb.) építve önmagában is 

motiváló hatással bír! 

12. Differenciálás a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a differenciálás szintjeit az oktatási rendszeren belül! Nevezze meg a szakmai 

elméleti órákon, és gyakorlati foglalkozásokon alkalmazható munkaformákat, és azok 

jellemzőit, a differenciálás szempontját követve. Nevezze meg az egyes szervezésmódok 

alkalmazása mellett célszerűen használható módszereket, stratégiákat (indokolja választásait)! 

Készítsen óravázlatot egy 90 perces (dupla órás) tanítási egységre, „Az őszi búza 

növényvédelme” c. témában (a feldolgozás módszere valamilyen kooperatív technika legyen)! 

13. A gyakorlati foglalkozások célja, eszköz és anyagigénye, személyi feltételei, színterei, 

a mérnöktanár által alkalmazható szervezési módok 

Ismertesse a mezőgazdasági szakmacsoporton belül a szakmai gyakorlatok általános 

célkitűzéseit, személyi és tárgyi feltételeit, a foglalkozások lehetséges helyszíneit! A fentebb 

sorolt szempontrendszert vonatkoztassa „A gabonafélék szemtermésének mintavételi eljárásai, 

és laboratóriumi minősítése” c. gyakorlati foglalkozás esetére! Ismertesse az ezen gyakorlati 

foglalkozáson alkalmazott szervezési módokat! 

14. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése 

Nevezze meg a gyakorlati foglalkozások tervezéséhez a mérnöktanár által használható, és az 

általa készített tanügyi dokumentációkat. Ismertesse ezek tartalmát, és szerkezeti felépítését! 

Sorolja fel és elemezze egy Ön által tartott gyakorlati foglalkozás példáján keresztül a 

mérnöktanár feladatait, a gyakorlatok előkészítésére vonatkozóan! 

15. Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése a gyakorlati foglalkozásokon belül 

Ismertesse egy szakmai feladat-orientált, új jártasságok és készségek elsajátíttatására szolgáló 

gyakorlati foglalkozás felépítését a kompetenciák tükrében, „A szőlő metszése” c. tanítási 

egységen keresztül! Elemezze kiemelten a gyakorlati alkalmazást, mint didaktikai feladatot, 

illetve a gyakorlást, mint az előbbi megvalósulását segítő módszert! 

16. A módszerek megválasztása és alkalmazása 

Ismertesse a módszerfogalom megközelítéseit, és a módszerek csoportosításának lehetőségeit! 

Ismertesse röviden a leggyakrabban használt oktatási módszereket, és mutassa be a módszerek 

megválasztásának szempontrendszerét a „Zöldségnövények termesztése” c. téma egy tanítási 

egységének feldolgozása alapján! 

17. Új ismeretek feldolgozása a szakképzés folyamatában 

Mutassa be az új ismeretek feldolgozásának megvalósítási lehetőségeit! Mondja el az új 

ismereteket feldolgozó óra célját, illetve helyét az oktatási folyamatban! Vázolja fel egy új 

ismereteket feldolgozó óra lehetséges felépítését, egy az Állattenyésztésből vett tanítási egység 

feldolgozásában! 
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18. A tanulás támogatásának lehetséges eljárásai 

Ismertesse az alábbi tanulástámogatási lehetőségeket: motiváció, aktivizáció, megerősítés, 

differenciálás, kooperatív munkavégzés! Elemezze a röviden a különféle tanulásszervezési 

eljárásokat, oktatási stratégiákat a fenti tényezők megvalósíthatósága szempontjából! Helyezze 

a fenti fogalmakat valóságos oktatási szituációba, egy a szántóföldi növénytermesztés c. 

témából vett tanítási egység feldolgozásában! 

19. A szemléletesség elve a mezőgazdasági szakképzésben 

A szemléltetés mint módszer. Ismertesse a szemléltetéshez kapcsolódó hagyományos és 

modern eszközök rendszerét, fejlődésük állomásait, és az azokhoz kapcsolódó csoportosítási 

lehetőségeket! Ismertesse az eszközök és információhordozók kiválasztásának szempontjait, és 

alkalmazási lehetőségeit egy mezőgazdasági témájú tanítási egység feldolgozásában! 

20. A tanulás tanításának módszertani sajátosságai a mezőgazdasági szakképzésben 

Ismertesse a tanulás tanításának főbb elméleti irányvonalait a mezőgazdasági szakképzésben 

elsajátítandó szakmai kompetenciák tükrében. Tervezzen meg egy osztályfőnöki órát, 

amelyben a tanulás tanításának lehetőségei kapnak fő hangsúlyt! 
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Agrármérnöktanár mesterképzés [élelmiszeripar] 
  

1. Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az élelmiszeripari 

szakképzésben 

Fejtse ki, miért fontos a mérnöktanárok számára az IKT eszközök ismeretére és alkalmazni 

tudására épülő tanári kompetenciák megléte! Ismertesse az IKT eszközök jelentőségét, és 

alkalmazásuk lehetőségeit az "Árukezelés technológiája" c. téma (Postharvest, Árukezelés 

feladata, Árukezelés megvalósítása, Kertészeti termékek tárolhatóságát befolyásoló tényezők) 

feldolgozásakor!  

Sorolja fel a szemléltetés módszerének alkalmazásakor figyelembe veendő szempontokat! 

2. A tanári felkészülés folyamata 
Ismertesse a tanári felkészülés fázisait! Magyarázza el a kétpólusú tartalmi szabályozás 

fogalmát, nevezze meg szintjeit, és az azokat szabályozó dokumentumokat! Ismertesse a tanári 

felkészülés során készülő dokumentumok formai és tartalmi követelményeit! Fejtse ki 

bővebben a tematikus terv készítésének célját, követelményeit, tartalmi vonatkozásait az 

Élelmiszeripari anyagismeret tantárgy egy témájának feldolgozásán keresztül! 

3. A cél – követelmény - tartalmi struktúra összefüggései a moduláris jellegű, kompetencia 

alapú szakképzés folyamatában 
Ismertesse az élelmiszeripari szakképzés általános céljait! Ismertesse a szakképesítések 

követelményrendszerének (SZVK) összefüggéseit a szakmai tevékenységekkel, és 

kompetenciákkal a Cukrászat tevékenységrendszerén keresztül! Mutassa be az Országos 

Képzési Jegyzék fejlődéstörténetét, és a moduláris képzési rendszer előnyeit! Értelmezze a 

követelményrendszert a Cukrász szakmai ismeretek c. tantárgy egy szabadon választott 

témájának tanításán keresztül! 

4. A kompetenciafogalom értelmezése 
Értelmezze a kompetencia fogalmát az Országos Képzési Jegyzék szemszögéből! Mutassa be 

a kompetenciák általános felosztását, és a legfontosabb kompetenciákat a Húsipari 

termékgyártó feladatrendszerén keresztül! Jelenítse meg a kompetenciákat egy választott 

tantárgy egy témájában! 
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5. Az oktatási folyamat szerkezete az élelmiszeripari szakképzésben 
Ismertesse a folyamat minden szintjén a megvalósítandó didaktikai feladatok struktúráját! 

Magyarázza el az elvégzendő didaktikai feladatok, és a tanítási órák/gyakorlati foglalkozások 

típusai között! Mutassa be egy új ismereteket feldolgozó tanítási óra felépítését 

a „Tartósítóipar” c. téma egy tanítási egységén keresztül! 

6. Gyakorlatorientált oktatási stratégiák alkalmazási lehetőségei a szakképzésben 
Mutassa be a kooperatív technikák és a projektmódszer lényegét, változatait, szervezésének és 

megvalósításának lényeges lépéseit! Elemezze a fent említett módszereket a mezőgazdasági 

szakképzésben való alkalmazhatóságuk szempontjából! Ismertesse ezen technikák általános 

elterjedésének korlátait! Készítsen vázlatos projektet - tervet egy élelmiszeripari termék 

előállítására vonatkozóan! 

7. Koncentrációs lehetőségek kihasználása az élelmiszeripari szakképzésben 
Magyarázza el a koncentráció fogalom jelentését a műveltségtartalmak összefüggései alapján! 

Nevezze meg a koncentrációs lehetőségek számba vételéhez a mérnöktanár rendelkezésére álló 

tanügyi dokumentációkat! Helyezze el a koncentrációs lehetőségek számba vételét a 

mérnöktanár felkészülési folyamatában! Ismertesse a koncentráció különböző megvalósítási 

szintjeit! Mutassa be a koncentráció gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a 

„Tésztakészítés gépei” c. téma feldolgozásakor! 

8. A megszilárdítás didaktikai feladatának megvalósítása az élelmiszeripari 

szakképzésben 
Nevezze meg a megszilárdítás lehetőségeit az oktatási folyamat különböző szintjein! Nevezze 

meg azokat a didaktikai feladatokat, amelyek Ön szerint megszilárdító funkcióval is 

rendelkeznek! Ismertesse a megszilárdításhoz is alkalmazható vizuális technikákat! Ismertesse 

a megszilárdítás helyét az oktatási folyamatban, illetve megvalósításának módjait, módszereit 

az „Élelmiszeripari műveletek és technológiák” c. tantárgy feldolgozásában! 

9. A környezettudatosság jelentősége, a környezeti nevelés lehetőségei az élelmiszeripari 

szakképzésben 
Fenntarthatóság, életmód és környezettudatosság. Ismertesse a környezeti nevelés jelentőségét, 

területeit és megvalósítási lehetőségeit a szakmai alapozás, illetve a szakmatanulás 

szakaszaiban, a élelmiszeripari szakképzésben! Mutassa be a konkrét környezeti nevelési 

lehetőségeket az „Élelmiszeripar környezete” c. téma keretében! 

10. Ellenőrzés, értékelés az élelmiszeripari szakképzésben 
Választott téma tematikus terve alapján mutassa be az ellenőrzés és értékelés megvalósításának 

helyét, módjait, eszközeit és lehetőségeit az oktatási folyamatban. Hasonlítsa össze a kritérium 

és a normaorientált értékelést a kompetencia alapú képzés tükrében. Értelmezze a feltáró, a 

formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés fogalmakat, és helyezze el azokat a szakképzés 

folyamatában! Mutassa be az érvényesség, a megbízhatóság és az objektivitás kritériumainak 

teljesülését, és javításuk lehetőségeit, saját pedagógiai gyakorlatának tapasztalatai alapján! 

11. Motiváció a szakmatanulásban 
Ismertesse a motiváció fogalmát és a különböző motivációs elméleteket! Vegye sorra a 

„Teasütemények” c. téma feldolgozásán keresztül a szaktanár által alkalmazható 

motivációs lehetőségeket! Nevezzen meg, és ismertessen legalább egy olyan oktatási 

stratégiát, amely a tanulók természetes szükségleteire (kommunikáció, mozgás, stb.) építve 

önmagában is motiváló hatással bír! 
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12. Differenciálás az élelmiszeripari szakképzésben 
Ismertesse a differenciálás szintjeit az oktatási rendszeren belül! Nevezze meg a szakmai 

elméleti órákon, és gyakorlati foglalkozásokon alkalmazható munkaformákat, és azok 

jellemzőit, a differenciálás szempontját követve. Nevezze meg az egyes szervezésmódok 

alkalmazása mellett célszerűen használható módszereket, stratégiákat (indokolja 

választásait)! Készítsen óravázlatot egy 90 perces (dupla órás) tanítási egységre, 

„Anyagnorma számítások” c. témában (a feldolgozás módszere valamilyen kooperatív 

technika legyen)! 

13. A gyakorlati foglalkozások célja, eszköz és anyagigénye, személyi feltételei, színterei, 

a mérnöktanár által alkalmazható szervezési módok 
Ismertesse az élelmiszeripari szakmacsoporton belül a szakmai gyakorlatok általános 

célkitűzéseit, személyi és tárgyi feltételeit, a foglalkozások lehetséges helyszíneit! A fentebb 

sorolt szempontrendszert vonatkoztassa „Érzékszervi, reológiai vizsgálatok” c. gyakorlati 

foglalkozás esetére! Ismertesse az ezen gyakorlati foglalkozáson alkalmazott szervezési 

módokat! 

14. A gyakorlati foglalkozások tervezése, előkészítése 
Nevezze meg a gyakorlati foglalkozások tervezéséhez a mérnöktanár által használható, és az 

általa készített tanügyi dokumentációkat. Ismertesse ezek tartalmát, és szerkezeti felépítését! 

Sorolja fel és elemezze egy Ön által tartott gyakorlati foglalkozás példáján keresztül a 

mérnöktanár feladatait, a gyakorlatok előkészítésére vonatkozóan! 

15. Az oktatási folyamat szerkezeti felépítése a gyakorlati foglalkozásokon belül 
Ismertesse egy szakmai feladat-orientált, új jártasságok és készségek elsajátíttatására szolgáló 

gyakorlati foglalkozás felépítését a kompetenciák tükrében, „A Tisztítás, fertőtlenítés 

gyakorlata” c. tanítási egységen keresztül! Elemezze kiemelten a gyakorlati alkalmazást, 

mint didaktikai feladatot, illetve a gyakorlást, mint az előbbi megvalósulását segítő módszert! 

16. A módszerek megválasztása és alkalmazása 
Ismertesse a módszerfogalom megközelítéseit, és a módszerek csoportosításának lehetőségeit! 

Ismertesse röviden a leggyakrabban használt oktatási módszereket, és mutassa be a módszerek 

megválasztásának szempontrendszerét a „Tésztakészítés” c. téma egy tanítási egységének 

feldolgozása alapján! 

17. Új ismeretek feldolgozása a szakképzés folyamatában 
Mutassa be az új ismeretek feldolgozásának megvalósítási lehetőségeit! Mondja el az új 

ismereteket feldolgozó óra célját, illetve helyét az oktatási folyamatban! Vázolja fel egy új 

ismereteket feldolgozó óra lehetséges felépítését, egy az Édesiparból vett tanítási egység 

feldolgozásában! 

18. A tanulás támogatásának lehetséges eljárásai 
Ismertesse az alábbi tanulástámogatási lehetőségeket: motiváció, aktivizáció, megerősítés, 

differenciálás, kooperatív munkavégzés! Elemezze röviden a különféle tanulásszervezési 

eljárásokat, oktatási stratégiákat a fenti tényezők megvalósíthatósága szempontjából! Helyezze 

a fenti fogalmakat valóságos oktatási szituációba, egy a Nyersanyagismeret c. témából vett 

tanítási egység feldolgozásában! 

19. A szemléletesség elve az élelmiszeripari szakképzésben 
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A szemléltetés, mint módszer. Ismertesse a szemléltetéshez kapcsolódó hagyományos és 

modern eszközök rendszerét, fejlődésük állomásait, és az azokhoz kapcsolódó csoportosítási 

lehetőségeket! Ismertesse az eszközök és információhordozók kiválasztásának szempontjait, és 

alkalmazási lehetőségeit egy Élelmiszeripari témájú tanítási egység feldolgozásában! 

20. A tanulás tanításának módszertani sajátosságai az élelmiszeripari szakképzésben 
Ismertesse a tanulás tanításának főbb elméleti irányvonalait az Élelmiszeripari szakképzésben 

elsajátítandó szakmai kompetenciák tükrében. Tervezzen meg egy osztályfőnöki órát, 

amelyben a tanulás tanításának lehetőségei kapnak fő hangsúlyt! 

 

 

 

Gödöllő, 2019. április 24. 


