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Bemutatkozás

ELTE PPK oktatási rektorhelyettese: Dr. Rónay Zoltán

Neveléstudományi Intézet igazgatója: Dr. Fehérvári Anikó

Pedagógia BA szakfelelőse: Dr. Vincze Beatrix

ELTE PPK NI Titkárság vezető: Dr. Csányi Kinga

Oktatásszervező: 

Peszlen Réka, peszelen.reka@ppk.elte.hu, 

valamint nevelestudomany@ppk.elte.hu

Tanulmányi Hivatal: 

Danczák Judit tanulmányi ügyintéző

Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3831

E-mail: danczak.judit@ppk.elte.hu,

Ügyintézés: online

Bemutatkozás
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Szakképzettség 
megnevezése:

• Pedagógia 
alapszakos 
bölcsész 

• Philologist in 
Pedagogy

• Erasmus –
ösztöndíj:

3. félévben 
(ajánlott)

Specializációkból 
egy évfolyamon 
(3.) kettőt indítunk.Törzsképzés

Specializáció

Oktatásszervező-
fejlesztő pedagógiai 

asszisztens 
specializáció

Gyerek- és 
diákcsoportok 

pedagógiai 
asszisztens 

specializáció

Neveléstudományi 
MA

Más MAMunka világa

Neveléstudományi Doktori 
Iskola

Más doktori iskola

A pedagógia alapszak képzési szerkezete

Képzési
idő: 6 félév

Képzési
idő: 4 félév

Képzési
idő: 2+2 év

Digitális pedagógiai

asszisztens



• Gyakorlatorientált

• Kompetencialapú képzés

• Lehetőségek ad a 
továbbtanulásra

• Kapcsolat a pedagógiai 
intézményekkel

• Kutatásmódszertani 
alapismeretek

• IKT – a pedagógiában

Tudományos 
élet

Munka világa

A felsőoktatási képzés - munkaerőképzés
A pedagógia alapszak a tudomány és a munka világában

Tájékozódás: https://www.ppk.elte.hu/alapkepzesek/pedagogia-ba/program-tanterv



Alapozás

Módszertani alapismeretek

Pedagógiai nézetek, intézménylátogatás

Törzsképzés

IKT az oktatásban

Terepmunka

A nevelés és oktatás elmélete, 
gyakorlata, története

Pszichológiai tárgyak (pl. fejlődéslélektan)

Csoportépítő tréning

Műhelymunka, projekt

Innovatív fejlesztések, projektek

A pedagógia szak tantárgyai és tantárgycsoportjai

1.

Inkluzív pedagógia



Online és offline 
tananyagfejlesztés

Ifjúság- és 
gyermekvédelem

Oktatásjog, 
oktatáspolitika

Szabadidő-szervezés

Pedagógiai 

támogatás

Szervezet- és 
vezetéselmélet

Gyerek- és diákcsoportok 
pedagógiai asszisztens 

specializáció

Oktatásszervező-fejlesztő 
pedagógiai asszisztens 

specializáció

A specializációk tartalma és tantárgyai 2.

Projekt
Vállalkozói 

kompetencia-
fejlesztés

Kommunikáci
ó a 

partnerekkel 

Modern eszközök, 
IKT az oktatásban

Nemzetközi 
oktatási 
trendek

Osztálytermi 
kutatás

Online tanulás-
szervezés

Oktatás-
marketing

Digitális pedagógiai

asszisztens
Digitális pedagógiai 

asszisztens



Mérföldkövek
• Kollokviumok, írásbeli és szóbeli vizsgák, beadandók

• Határidők!, TVSZ (Tanulmányi- és vizsgaszabályzat, ELTE)

• 2. évfolyamon végén (4. szemeszter): komplex vizsga
• Portfólió (írásbeli munka)

• Írásbeli (teszt)

• Szóbeli: a portfólió védése

• Specializáció választása: 4. szemeszter vége

• Kutatásetikai alapelvek betartás, https://www.ppk.elte.hu/keb,

• Plagizálás teljes mellőzése, hivatkozások 

• 6. szemeszterben szakdolgozat, szóbeli záróvizsga
• Szakdolgozati témák, TDK-dolgozat, projektek

• Gyakorlatok 

https://www.ppk.elte.hu/keb


tréning

Mind map/ 
fogalomtérkép

gyakorlat

vita

A pedagógia alapszak tanulási-tanítási módszerei



szeminárium/
webinárium

projek
t

előadás

terepmunka,
szakmai 
gyakorlat



Milyen a hallgatói élet a pedagógia szakon?



Kik az oktatók?



Ki tanulja a szakot? 

Akit érdekel...
• a nevelés és képzés,
• a pszichológia, az emberi kapcsolatok és a személyiségfejlődés,
• a kommunikáció,  kultúra és a tanulás,
• a nevelés és oktatás kutatása, fejlesztése.

Aki szívesen dolgozna...
• pedagógiai munkát segítő szakemberként oktatási-nevelési 

intézményekben (pl. óvoda, iskola, kollégium, felsőoktatási intézmény),
• oktatási profilú cégnél, állami hivatalnál, digitális/online tartalmakkal,
• oktatási asszisztensként, projektasszisztensként, 
• kutatóintézetben vagy oktatásigazgatásban,
• családsegítő és gyermekjóléti központban, nevelési tanácsadóban,
• nevelőotthonban, tanodában, egyházi intézményekben,
• karrierirodában, karriertanácsadóként, HR-szakemberként. 



1. Képes nevelési-oktatási tevékenységek tervezésére, szervezésére, végzésére és az 
iskolában folyó nevelő-oktató munka segítésére,

2. Folyamatosan fejleszti szakmai kompetenciáit,

3. Átlátja a nevelés rendszerében mutatkozó tendenciákat és problémákat,

4. Sikeresen közreműködik oktatási intézmények, tananyag, módszertani megoldások 
fejlesztésében ,

5. Magas fokú együttműködési és kommunikációs készséggel rendelkezik,

6. Képes a pedagógiai jelenségeket elemezni, kutatásokban részt venni,

7. Hatékony konfliktuskezelési technikákat alkalmaz,

8. Empatikus, nyitott, kreatív, értékorientált, felelősségteljes.

Mit tud egy végzett pedagógia szakos?
A végzett pedagógia alapszakos bölcsész néhány fontos kompetenciája



Mire figyeljünk?
• Neptun (hozzárendel Teams, ill. 

Canvas csoportokhoz)

• Microsoft Teams letöltése, 365 
(online tanulás), student.elte.hu

• Üzenetek követése (Neptun, e-mail)

• TI (Tanulmányi Iroda) – online!

• Tematikák, követelmények

• Évfolyamfelelős és tanulmányi 
összekötő az oktatásszervezővel

• Járvány miatt: 1,5 méter távolság 
tartása, maszkviselet kötelező

• Erasmus ösztöndíj

• Angol nyelvű kurzusok

Tanév rendje: I. (őszi) félév

• Beiratkozás: 2021. augusztus 25. –
szeptember 2.

• Regisztrációs időszak: 2020. szeptember 5–
6.-ig

• Unesco Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
(tanítási szünet): 2021. szeptember 20. 
(hétfő)

Szorgalmi időszak:

• Első nap: 2021. szeptember 6. (hétfő)

• Őszi szünet: 2021. október 25–30.  
(hétfő–szombat)

• Utolsó tanítási nap: 2021. december 11. 
(szombat)

• Vizsgaidőszak: 2021. december 13- január 
29. 

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tanev_
rendje

https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tanev_rendje


vincze.beatrix@ppk.elte.hu

Kérdések előtt

Programajánló: Kutatók éjszakája, 2021.09.24. 18:00, 

Tetőterasz, KAZY,
Életreform/vegetarianizmus és jóga.

Elérhetőségek

https://www.ppk.elte.hu/
https://nevtud.ppk.elte.hu/

https://www.ppk.elte.hu/alapkepzesek/pedagogia-ba

https://www.facebook.com/nevtudintezet
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