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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Változó iskola – változó társadalom (TKO1105) 

Oktató: Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika 
1. hét: Félévindítás: ismerkedés a kurzus követelményeivel 
2. hét: Szakirodalom-keresés, hivatkozások ismérvei 
3. hét: Reformáció és iskola 
4. hét: Eötvös József és Trefort Ágoston szerepe a XIX. század oktatásügyében 
5. hét: Klebelsberg Kunó és Hóman Bálint szerepe a XX. század oktatásügyében 
6. hét: Az iskolatípusok változása 1945 és 2018 között 
7. hét: Az egyházi iskolák működése és szerepe 1945 és 2018 között 
8. hét: Alternatív iskolák a XIX. század fordulóján és a XX. században 
9. hét: Nemzetiségi és kéttannyelvű iskolák jellemzői 
10. hét: Egy iskola vonzó ereje 
11. hét: Bessenyei György élete és munkássága 
12. hét: Tanárképzés ma Magyarországon 
13. hét: Saját életpályatervek bemutatása; Félévértékelés 
 

A foglalkozásokon történő részvétel: 
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek 
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 
Félévi követelmény: gyakorlati jegy 
 

Az értékelés módja, ütemezése: 
- A hallgatók az általuk választott témát szabadon egy PPT prezentációs és további 

választott eszközök segítségével interaktív formában, 20 perc időtartamban mutatják be a 
hallgatótársaiknak. Az elhangzottakról rövid vázlatot is kell készíteniük, amivel 
megkönnyítik a csoporttársaik számára az információk feldolgozását és elsajátítását. A 
PPT-ben és a vázlatban is szükséges hivatkozni a feltüntetett információkat, valamint 
mindkettő végén hivatkozott irodalomjegyzéket kérek feltüntetni. Az irodalomjegyzék 
legalább 5 tételből álljon. A PPT-t, az órán elhangzottak maximum két oldalas vázlatát és 
minden egyéb felhasznált anyagot (ábra, kép, videó, egyéb eszközök, stb.) kérek 

feltölteni a moodle kurzusba legkésőbb az órát megelőző vasárnap 23:55-ig! Ezt 
követően a rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

Formai követelmények: 
1. A dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és egy, a dokumentum 
tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Változó iskola feladat. 
2. Ha szöveget írnak, az legyen sorkizárt, Times New Roman betűtípus, 12 nagyság, 
1,5 pt, PDF formátum! 

 
A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A tantárgy jellege folyamatos készülést igényel, így a hallgatók folyamatosan 
feladatot kapnak: fénykép keresése, kielőadás készítése, reflexióírás, stb. 
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Az érdemjegy kialakításának módja: 
- A félévi gyakorlati jegyet a félév során elkészített feladatokra kapott érdemjegyek 

átlaga adja. Elégtelen gyakorlati jegy javítása, a tantárgy gyakorlati jellege miatt 
nem lehetséges. 
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