
 

Tantárgy neve: 
Műhelymunka 

Jellege: 
kötelező 

Kreditek: 
4 

Tantárgykód: 
WPEDO107, WPEDT107 

Tantárgyfelelős: 
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, egy. docens 

Munkaforma: 
projektmunka + 
szeminárium 

Óraszám: 
N: 30 / L: 12 
 

Értékelés:  
gyakorlati jegy 

A tantárgy oktatásának célja:  
A műhelymunka lehetőséget biztosít arra, hogy hallgatóink a neveléstudományi tanszékhez kötődő szakmai 
projektekben aktív szerepet vállaljanak, az oktatók munkájába betekintést nyerve a neveléstudomány területén 
végzett K+F tevékenységekről gyakorlati tapasztalatokra tehessenek szert. A projekteket a hallgatók az ún. 
műhelynapok keretében ismerhetik meg. A projektekben való részvételt a projektvezetők irányítása mellett már a 6. 
szemeszter előtt el lehet kezdeni, és az elvégzett munkáról folyamatosan lehet a projektvezetőtől teljesítési igazolást 
kérni. A 6. szemeszterben meghirdetett kurzus célja az, hogy a hallgatók az elvégzett feladatukról 
beszámolhassanak, visszajelzést és javaslatokat fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy ez a belső gyakorlat 
minél sikeresebb és hatékonyabb legyen az ő számukra is. 
 
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
Ismeretek: a pedagógiai kutatások és fejlesztések módszerei; képességek: kreatív problémamegoldás, 
szervezőkészség, kommunikációs készség, kritikai reflexió és önreflexió; attitűd: felelősségvállalás a saját feladatok 
minőségéért, a projekt céljainak megvalósulásáért, együttműködés, alkalmazkodás; autonómia: a saját szakmai 
kompetencia határainak pontos kijelölése. 
 
Kötelező irodalom: 
A kurzus jellegéből adódóan – kutatási/fejlesztési projektekhez kapcsolt gyakorlat – nem határozunk meg  
egységes irodalmat, mivel minden egyes projekthez más és más elméleti ismeretanyag tartozik. 
 
Ajánlott irodalom: 
Az aktuális oktatásügyi problémák, kutatások megismerése érdekében ajánlott követni a következő (interneten is  
elérhető) neveléstudományi folyóiratok szakmai diskurzusait: Magyar Pedagógia, Educatio, Iskolakultúra, Új  
Pedagógiai Szemle, Taní-tani, Neveléstudomány, valamint az OktpolCafé Facebook csoportot. 
 
Kurzustematika:  
A műhelymunkához tartozó szemináriumon mindenkinek lehetősége lesz saját beszámoló elkészítésére és  
prezentálására az általa elvégzett feladatokról. A prezentációkban ki kell térni a következő kérdésekre: 

- Mi volt a választott projekt célja? 
- Milyen feladatokat vállalhattak hallgatók? 
- Milyen konkrét feladatokat vállalt? Miért éppen azt? 
- Mennyire volt jól szervezett a projekt?  
- Milyen volt a kommunikáció a projekttagok között és a vezetővel? 
- Milyen eredménnyel zárult a munkája? 
- Min változtatna a műhelymunka szervezésében? 

 
Követelmények, értékelés: 
A gyakorlati jegy odaítélésének két feltétele van:  

- a 30 óra gyakorlat teljesítéséről szóló igazolásokat le kell adni a projektvezető(k) aláírásával; 
- a szemináriumon be kell számolni szóban (a fenti kérdésekre válaszolva) a gyakorlat elvégzéséről. 

A gyakorlati jegyet a projektvezető(k) és a szemináriumvezető(k) együttesen állapítják meg. 
 
Kurzus hirdetője: 
WJLF Neveléstudományi tanszék 

Félév: 
2020/21. tavasz 
 

Oktató:  
Biró Zsuzsanna Hanna, PhD, egy. docens 
Tóth Tamás, PhD, egy. adjunktus 
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