Az ismeretkör Bevezetés a társadalomtudományba
Kredittartománya:9 kr.
Tantárgyai: 1)Filozófiatörténet
2)Társadalmi alapismeretek
3.)Bevezetés a kereszténységbe
4.) Bevezetés az etikába

Tantárgy neve: Bevezetés a kereszténységbe TAN szak
Tantárgykód: HFALTANB092, HFALTALB092

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”100 %
elmélet
A tanóratípusa: előadás és óraszáma: 2 ea/hét 30 óra az adott félévben, levelezőn 10 óra
/félév
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye: 3. félév
Előtanulmányi feltételek: nincsenek
Tantárgyleírás:

A Bevezetés a kereszténységbe c. tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a
kereszténység alapvető gondolataival, tanításaival, a szentírás fő iránymutatásával,
valamint a legfontosabb dogmatikai, egyháztörténelmi és liturgikus ismeretekkel. A
tantárgy további célja, hogy a hallgatók képesek legyenek eligazodni a keresztény tanítás
és kultúra legfontosabb elemeiben, megismerhessék annak alapjait, tájékozottságuk
mélyülhessen a keresztény értékekben, a keresztény nevelési módszerek értékátadásának
hátterében. E szemlélet hozzájárulhat ahhoz, hogy eredményesebben foglalkozzanak a
keresztény értékeket képviselő családok gyermekeivel, valamint a keresztény iskolák
oktató-nevelő munkájába hatékonyabban kapcsolódhassanak be. A kurzus során érintjük a
digitális kompetenciával kapcsolatos ismereteket, (pl.: jogi szabályozás, elektronikus
kommunikáció, információtárolás és infomációkezelés); készségeket (pl.: információ
létrehozása, bemutatása, értelmezése, információkeresés- feldolgozás) és az attitűdöket
(kritikus gondolkodás, kreativitás, innováció, biztonságos használat).
Kötelező és ajánlott irodalom:

1) A katolikus egyház katekizmusa. Szent István Társulat, Budapest, 1994. ISBN:
963 360 776 0
2) Paul Poupard (2001): A katolikus hit. Szent István Társulat, Budapest. ISBN:
963 361 253 5
3) Szuromi Szabolcs Anzelm (2007): Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. Szent István
Tátsulat, Budapest. ISBN: 963 361 9612
4) Joseph Ratzinger (1976): A keresztény hit. Verlag, Wien. ISBN nélküli
5) Pierre André Liégé (1973): Krisztusi élet. Verlag, Wien. ISBN nélküli
Előírt szakmai kompetenciák, kompetenciaelemek,amelyek kialakításához a tantárgy
jellemzően, érdemben hozzájárul
a a)

tudása

- Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét,
tájékozott az irányadó nemzeti és európai értékek körében.
- Ismeri a 6-12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó
tudományos elméleteket, az első hat iskolaévnek a személyiség formálódásában és az
élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben betöltött szerepét.
- Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az
őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani
tudással.
- Ismeri a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának,
kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat iskolaévben
alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket.
- Ismeri az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának lehetőségeit
- Ismeri szakterületének digitális ismeretszerzési eszközeit, IKT-technikáit és
problémamegoldási módszereit
b) képességei
- A nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat képes a 6-12 éves gyerekek
személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel,
differenciáltan tervezni.
- Épít a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, kreativitására,
a közös munkát szakszerűen irányítja, elemzi és értékeli.
- Képes változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel
elősegíti a gyermek önértékelési képességének alakulását.
- Támogató tanulási környezetet biztosít.
- A szakmai-tudományos kritériumokat érvényesítve választja meg a szakirodalmi
könyvtári és elektronikus források körét, és munkájában azokat kreatív módon
hasznosítja.
- A gyerekek családjával kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot alakít ki,
szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál, képes a nevelést érintő kérdésekben
a családokat támogatni.
- Együttműködik a nevelési folyamat többi szereplőivel, képes elgondolásait előadni és
megvitatni, eredményeit, javaslatait szóban és írásban hitelesen és szakszerűen közreadni.
- Képes a tanítói munkára irányadó szakmai, etikai és jogi szabályozókhoz munkája
során igazodni, a szabályozók változtatásához javaslatokat előterjeszteni.
- Tevékenységére szakszerűen reflektál.
c) attitűdje
- Tevékenységét a 6-12 éves gyerekek fejlődésének támogatása iránti elkötelezettség
irányítja.
- Elkötelezett a 6-12 éves gyerekek teljes körű egészségfejlesztése iránt.
- Tevékenysége során inkluzív, befogadó szemléletet képvisel, törekszik a családok
kulturális hagyományainak tiszteletben tartására.
- Tanítói tevékenysége minden területén elkötelezett a különböző szociokulturális
környezetből érkező, a sajátos nevelési igényű, illetve a fogyatékos gyerekek közösségbe
történő beilleszkedésének támogatása iránt.
- Igényli az önreflexiót, a nevelési folyamat és saját tevékenysége több szempontú
elemzését, értékelését.
- Igénye van a folyamatos önfejlesztésre, szakmai megújulásra.
Tantárgy felelőse: Dr. Sánta János főiskolai docens PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Nemes György óraadó oktató PhD

