
Tantárgy neve: Neveléstörténet  
Kód: G085 Kreditszáma: 2 

Tantárgy angol neve: Education History 

A tanóra típusa: ea. és száma: 1 

A számonkérés módja: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Cél: A neveléstörténet tárgya annak vizsgálata, hogyan történt a tudás, az ismeretek 
átadása a történelem korszakaiban. Ez egyrészt iskolatörténeti, másrészt problématörténeti 
vizsgálódásokat jelent, valamint egyes korok nevelési (ember-)eszményeinek a 
megismerését. A neveléstörténetnek nem csupán a múltbéli események feltárása a célja, 
hanem az, hogy korunk embere jobban megértse napjaink pedagógiáját, a mai oktatás és 
nevelés gyökereit és értelmét. A neveléstörténet segítségével lehetővé válik a tudásátadás 
jövőbeni formáinak kidolgozása és a bölcsesség lényegének a megértése. (Kéri Katalin) 

Tematika 
A neveléstörténet tudományterülete 
Nevelés az ókori keleten 
Az antik görög és római nevelés 
A keresztyén nevelés gyökerei 
Középkor és reneszánsz nevelése 
A reformáció kora a nevelésről 
A protestáns kollégiumi nevelés 
Az újkori nevelés irányzatai és nagy személyiségei 
A felvilágosodás hatása a pedagógiára 
A magyar neveléstudomány fejlődése 
Reformpedagógiák 
Magyar református iskolaügy és pedagógia 1945-től napjainkig 
Reformpedagógiák 
Magyar református iskolaügy és pedagógia 1945-től napjainkig 
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