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Miért éppen tanár?
Tanárnak lenni lélekemelő hivatás, a fiatal generációk műveltségének, értékrendszerének és világnézetének formálása a szellemi és érzelmi személyiségjegyekkel összhangban. Tanárnak lenni egyéni és
közösségi felelősségvállalás, alázat és szolgálat. A jövő generációiba vetett hit és remény, hogy képesek
lesznek az elődök tudását alkotó módon továbbfejleszteni, és a korábbi hibáit orvosolni, a szebb és boldogabb emberi lét kiteljesedésének reményében.
Mit tud az agrármérnöktanár?
• objektív tudományos megismerésre illetve az alapvető emberi értékre épülő és a természettel harmonizáló világnézetet közvetít;
• aktuális tudományos eredményekre alapozott, lényegi és részletbeli ok – okozati összefüggéseket
feltáró szaktudást biztosít;
• inter- és transzdiszciplináris ösztönző szemléletet nyújt;
• összekapcsolja az intelligens szakosodást és a komplex személyiség fejlesztést;
• hatékonyan támogatja a tanulók személyiségvonásainak, értelmi és érzelmi intelligenciájának, kreativitásának, az egyéni és közösségi magatartásainak fejlődését;
• innovációs és önreflexiós magatartása révén folyamatosan szélesíti az oktatás módszertani eszköztárát;
• a tanulói csoportok és közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, az esélyteremtés, a nyitottság,
az integráció jegyében;
• szorgalmazza a tanár-tanuló- iskola-szülő partnerség hálózati rendszerének hatékony működését;
• a specifikus gazdaságágazatra jellemző humánerő kompetens irányítása és fejlesztése.

A DE agrármérnöktanár mesterképzés tematikájának szakmai modulja a szakirányoknak megfelelően, egyfelől az agrármérnök, míg másfelől az élelmiszermérnök alapképzési szakokra épül, és a
kurrens tudományos ismereteket nyújtja. Ezt követi a pedagógiai modul, amely oktatás módszertani, pszichológiai és tanítási gyakorlat részeket tartalmaz.
A DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma, gimnáziumként és szakgimnáziumként is működik és biztosítja az agrármérnöktanár képzésének gyakorlati helyét. Az iskola jelmondata „A
föld szeretete - hazaszeretet” kiválóan fémjelzi a tanári kollektíva értékrendjének kompetens szellemiséget
és alkalmasságát a jövendő tanárok képzése terén is.
Miért válaszd az agrármérnöktanár szakot?
• növekszik a tanári hivatás társadalmi elismertsége;
• a tanári életpálya modell egyre vonzóbb perspektívát kínál a pályakezdők vagy a pálya módosításban
érdekeltek számára;
• növelhető a munkaerő piaci elhelyezkedés esélyei;
• amennyiben további tanári végzettség megszerzése lenne a cél, a már meglévő tanári MSc mellé,
már csak újabb tudományterületi BSc-re lesz szükség, ami az esetek többségében levelezős szakon is
elvégezhető;
• egyre nagyobb szükség van az olyan szakemberekre, akik érhetően ismertetik a tudás-alapú társadalom és gazdaság, illetve a fenntartható fejlődés jelentőségét.
Az agrármérnöktanár mesterképzésbe történő belépésnél előzményként valamennyi az agrár
képzési területhez tartozó alap- és mesterszak elfogadott. A szak levelező formában 2, 3, illetve 4
félévéves formában kerül indításra.
MSc szinten tanulhatod a mezőgazdaság és élelmiszertudományos oktatásának elméleti és gyakorlati
aspektusait! Szakmai tudások doktorképzésben is fejlesztheted! Légy a természetért felelősen gondolkodó
hallgatói közösség tagja, jelentkezz hozzánk! Magyarország gazdag természeti értékekben. Ezek védelme
a Te feladatod is lehet!

