Tanári mesterképzési szak etikatanár szakképzettség
képzési és kimeneti követelményei
A szakképzettség oklevélben szereplı,
− magyar nyelvő megjelölése: okleveles etikatanár (erkölcstantanár);
− angol nyelvő megjelölése: teacher of ethics.
A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsıfokú végzettség keretében szerzett
szakképzettségre, illetıleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felsıoktatásban, illetve a felnıttképzésben az etika területével kapcsolatos nevelési, oktatási,
pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori
képzésben történı folytatására való felkészítés.
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Szakterületi ismeretek:
− Etikai tradíciók. A filozófiatörténet jelentıs irányzatainak és gondolkodóinak etikaspecifikus megközelítése és ezek egy részének elmélyült feldolgozása. A nagy
világvallások írásos hagyományaiból és élı gyakorlatából levezethetı erkölcsi tanítások
átfogó ismerete. A kortárs magatartáselméletekkel és személyiségetikákkal való
ismeretség
− Etikai argumentáció. Az erkölcsi dilemmák feloldásának legfontosabb módjai. A
szándékokra és a következményekre apellálás, általánosíthatóság, alapértékek. Az erkölcs
elvek megalapozásának különféle módjai. Válaszok az erkölcsi relativizmusra.
− A mai társadalom morális kérdései. Demokratikus alapértékek, emberi jogok,
multikulturalizmus,
környezetvédelem,
a
globalizáció
kihívásai,
társadalmi
egyenlıtlenség, bioetikai és szociáletikai kérdések. Az erkölcsi hagyományok szerepe a
gyorsan változó világban.
− Alkalmazott etikák. Az egyes tevékenységi körökhöz kötıdı speciális etikai kérdésekkel
való ismeretség – orvosetika, etika és nevelés, üzleti etika.
Szakmódszertani ismeretek
− Az etika tanításának módszertana: Az etikatanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati
ismeretei.
− Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Csoportos vita kialakítása és mederben
tartása. Multimediális tanítási ismeretek. Differenciált munkaformák (egyéni munka,
pármunka, csoportmunka, frontális munka), tantervek, tanmenetek, tematikus tervek,
óratervezetek, óravázlatok készítésének módszertana.
− Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás
jellemzıi, a csoportdinamika szerepe az etikaoktatásban.
− Felkészülés a tanítási gyakorlatra.
Sajátos kompetenciák:
Az etikatanár
− Naprakész ismeretekkel rendelkezik gyorsan változó világunkról és az egyén életvezetését
befolyásoló társadalmi-gazdasági folyamatokról. Képes régi és új ismereteit folyamatosan
szintetizálni, s az így kialakult személyes- és szakmai értékeit – kongruens módon –
tanítványai erkölcsi fejlesztésére fordítani. Tudatosan segíti a közös gondolkodást és a
szabadon kibontakozó termékeny morális kommunikációt.

− Hangsúlyozottan tájékozott a modern nevelési- és oktatási koncepciók területén, valamint
kiemelkedıen jártas a kooperatív-, kommunikatív- és interaktív pedagógiai módszerek és
a konfliktuskezelı eljárások használatában. Ismeri az egyén és a társadalom életének
etikai szempontból hangsúlyos területeit és képes ezeket megjeleníteni a tanulók sajátos
világában. Az erkölcsi fejlıdés különbözı szakaszaiban járó növendékeinek adekvát
irányítást és/vagy támogatást tud adni személyes értékrendjük és konstruktív életvezetésük
kialakításához.

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok
A tanári mesterképzési szak etikatanár szakképzettségére vonatkozó adatok:
a) A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület
b) Szakirányok: c) Megszerezhetı szakképzettség: okleveles etikatanár
d) A képzés nyelve: magyar
e) A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
f) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/3021-4/2008. sz. határozat jogerıre emelkedése
g) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév
h) A meghirdetés utolsó tanéve: i) Képzési együttmőködések: j) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: k) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: l) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• Szenátus 305/2008. sz. határozata (2008. július 21.)
• MAB 2008/8/V/70. sz. határozat
m) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Hell Judit, 72131956700

