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A kurzus célja
A kultúra és művelődés fogalmi világ önálló interpretálási készségének kialakítása, a hallgatók
probléma-felismerő és elemző gondolkodásának fejlesztése. Egy tudásanyag számítástechnikai
eszközökkel feldolgozott, komplex, tömör, önálló és célirányos kifejtésének kompetencia-szintű
elsajátítása.

A gyakorlat célja: megismertetni a ha1lgatókkal a kultúraelmélet alapjait, a kultúrával
kapcsolatos diszciplínák összefüggéseit. Elemezniük kell a befogadó-közvetítő viszony
alakulását, a magyar és az európai kultúra kapcsolódási pontjait, különös tekintettel a
tudományok közötti átjárásra és összefüggésekre. Elemzési követelmény a kultúraközvetítés
interdiszciplináris megközelítése, a civilizáció és kultúra-fogalom fogalmi viszonyainak
helyes használata, a kultúra koncepciók, a kultúra és a művelődés je1legzetessegeinek és
történelmi változásainak figyelembe vétele.
tanulás eredmények, kompetenciák terén
az andragógus hallgatók
ismerjék meg:
– az andragógia területéhez kapcsolódó ismeretrendszert;
– a vonatkozó ismeretszerzési módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák
több szempontú megközelítésének, a megoldások értékelésének elveit és módszereit;
– a szervezetek, intézmények működése, illetve működésük értékelésének, elemzésének elemi
módszereit
legyenek alkalmasak:
– a gazdasági-társadalmi folyamatok és a kultúra jelenségvilága közötti összefüggések
differenciált és rendszerszemléletű értelmezésére;
– megfelelő technikák birtokában információk összegyűjtésére és kritikus elemzésére;
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rendelkezzenek egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal;
a minőség iránti elkötelezettséggel.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek:
- önálló, vetítettképes kiselőadások elkészítése és megtartása, kölcsönös meghallgatása, aktív
részvétel, értékelés, önértékelés és megbeszélés
- az önálló kiselőadás módszertanának megismertetése, a kérdés-válaszok útján történő
kifejtés kompetenciájának fejlesztése, e-learning felület kialakítása, e-learninges olvasmányok
biztosítása, e-learninges interaktív fórumok használata
A kurzus tartalmai, témakörei
AZ ANDB-734 kurzus szakterületeinek megfelelő előadások elkészítése, megtartása és megvitatása.

Szakirodalom:
- Jared Diamond: Összeomlás – tanulságok a társadalmak továbbéléséhez, Typotex, 2007
- A felhasználható tananyag további része interneten elérhető az ANDB-734 előadás tematikánál.

Értékelés , a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele:
- a gyakorlatokon való részvétel
- egy 5-7 tartalmi képes vetített prezentáció, melyet a félév során előre egyeztetett tárgyban és
időpontban lehet teljesíteni, a megadott tematikából kiválasztott anyagból – saját nézőponttal
kiegészítve (megfelelő nyelvhelyességgel)
- értékelés 1 (elégtelen), 2 (elégséges), 3 (közepes), 4 (jó), 5 (példás) érdemjegyekkel
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