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Tisztelt Hallgatók! 

Ez a szemeszterfüzet a 2016/17 tavaszi féléves tanulmányaik segítését szolgálja, 

amelyben a szakjuk alapozó és szakmai tárgyainak és követelményeinek rövid 

leírása található. 

A lehetőségekhez képest igyekeztünk egységesíteni a kurzusok tartalmát és az 

oktatók elvárásait, viszont a csoportbontások miatti egyforma tárgyak, ill. a 

füzetben nem találhatók (pl. a szabadon választhatók) esetén az Önök által 

felvett kurzus oktatójától érdemes tájékozódniuk! 

A terjedelem és kezelhetőség miatt a Gyakorlati képzés anyagát nem tettük bele 

a füzetbe, ennek leírását az Útmutató részletesen tartalmazza, ill. a gyakorlati 

képzés vezető tanára (Győri János) minden félév elején aktualizálja és elküldi. 

 

Kívánunk sok sikert tanulmányaikhoz! 

 

KRE TFK OKTATÓI 

 

  

BEVEZETÉS 
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ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIA ÉS DIDAKTIKA (TK2902) – DR. SZENCZI Á., DR. MÉSZÁROS L. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Szenczi Árpád, Dr- Mészáros László 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2. félév 

KREDITÉRTÉKE: 2 kredit 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG(EK): ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 

A tantárgy célja, hogy bevezetést nyújtson a pedagógia alapvető témaköreibe, 

résztudományainak általános fogalmaiba, valamint legfontosabb kutatási eredményeibe. Cél 

az is, hogy a tantárgy bemutassa a tanítás és tanulás tudományát, az oktatás célrendszerét, 

tartalmát, az oktatási stratégiákat és módszereket, az oktatás szervezési módjait, kereteit és 

formáit, valamint a pedagógiai értékelést.  

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

Cél, hogy a tantárgy tanulása során fejlődjenek a hallgatók pedagógiai ismeretei és az ahhoz 

kapcsolódó készségeik, képességeik, szemléletük, kultúrájuk 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

1. A pedagógia tudományos értelmezési lehetőségei; a pedagógia mint tudományos 

diszciplína. A pedagógia fogalmi meghatározásai: szocializálódás, szociális tanulás, 

enkulturáció, laikus és professzionális nevelés, egyéni és intézményes tanulás. 

2. A nevelés és oktatás fogalma, alapelvei, területei. A nevelés és oktatás lehetőségei és 

szükségessége. A nevelés és oktatás tudományos értelmezése. A nevelés színterei, társadalmi 

tényezői, feladatai. 

3. A nevelés és oktatás összefüggései: a nevelés és az oktatás teleologikus jellege, különböző 

célelméletek. A kulcskompetenciák rendszere. 

4. Az oktatás társadalmi meghatározottsága. Az oktatás funkciói. Az oktatás kultúrája. Az 

oktatási rendszer szelektív és komprehenzív formái. Az oktatás és érdeklődésre nevelés. A 

didaktika rendszere: tudás, tanterv, tanulás.  

5. A tudás értelmezése Az iskolai tudás: ismeretek, képességek. Belső és külső tudás. Tudásszint, 

kritériumszint. Az ismeretek rendszere, fajtái. 

6. A tudás pszichikus rendszere, PDP modell, Az operatív jellegű tudás, komponensrendszer, 

kompetenciák modelljei. Ismeretoperátorok. A kognitív rutinok, jártasságok, készségek, 

képességek rendszere. 

7. Az oktatás tartalma, tantervelméleti kérdések: alap- és általános műveltség, képzettség, 

műveltség. A tananyag kiválasztásának és elrendezésének szempontjai, módjai. Az általános 

iskolai tantervek: a Nemzeti Alaptanterv (NAT) struktúrája és a kerettantervek viszonya. .Az 

ÓNAP. Az intézményi pedagógiai program. 

PEDAGÓGIA MODUL 
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8. Felkészülés a professzionális nevelésre, tanításra. A tanmenet, a tematikus tervezés, az 

epochális tervezés, óravázlat (tervezet), foglalkozási terv. Diagnosztizálás, 

gyermektanulmányozás, tipikus, atipikus gyermek. 

9. A tanítás-tanulás értelmezése. A tevékenység és a pszichikus rendszer kapcsolata. .A 

pszichikus rendszer fejlesztése, érzületi-lelkületi működés. A megértés pedagógiája. A 

konstruktivista tanulásszemlélet. 

10. A pedagógiai folyamat kibernetikai rendszere A Carrol - Bloom modell. A megtanítás 

stratégiája A folyamatos fejlesztés pedagógiája – kritériumorientált fejlesztés. A differenciált 

foglalkoztatás elmélete, a képességek egyéni fejlesztése. 

11. A nevelési-oktatási stratégia kivitelezése az oktatás szervezeti és munkaformái,  

A tanóra-rendszer, tantárgyak és óramodellek, Speciális szervezési formák (tanórán kívüli 

foglalkozások, szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás, egész napos iskola, napközi stb.) 

Frontális csoport munka, páros és individualizált munka. Projekt-rendszer 

12. A tanítási – tanulási (professzionális nevelési) módszerek, módszertani szabadság helyes 

értelmezése. Direkt és indirekt módszerek harmóniája. Mérésmetodológiai követelmények. 

Értékelési modellek. Taneszközök. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 
Aktív részvétel az órákon. Kollokvium (szóbeli vizsga, írásbeli felkészüléssel) az előadó által 

megadott kritériumok alapján. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1) Zsolnai József (1996): Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest ISBN: 963-18-7073-1 

2) Falus Iván (2003, szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest ISBN: 963-19-4455-7 

3) Szenczi Árpád (2000): Neveléstani alapkérdések, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest ISBN: 

963-902-497-7 

4)Nagy József (2002): XXI. század és nevelés, Osiris Kiadó, Budapest ISBN: 978-963-37-9496-8 

5) Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémia Kiadó, Bp., 2003. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1) Kron Friedrich (2003): Pedagógia, Osiris Kiadó, Budapest ISBN: 963-389-403-4 

2) Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek. OKKER Kiadó, Budapest, 1997. 

3) Nagy Sándor: Az oktatás folyamat és módszerei. Volos Kiadó, Mogyoród, 1997. 

4) Schaffhauser Franz (2000): A nevelés alanyi feltételei, Telosz Kiadó, Budapest ISBN: 963-

8458-20-8 

5) Szenczi Árpád: Az ember természete – természetes(en) nevelés, L’Harmattan, Bp. 2012. 

(Interneten is elérhető.) 
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NEVELÉSELMÉLET II. (TK 2904) – DR. SZENCZI Á. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Szenczi Árpád 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4. félév 

KREDITÉRTÉKE: 2 kredit 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉG(EK): ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 

A tantárgy célja olyan pedagógusi kompetenciatartalmak közvetítése, beépülésének segítése, 

amelyek a professzionális nevelés hatékonyságát növelik, segítik az értelmi, érzületi, akarati 

és társas-lelkületi nevelés szakszerű kivitelezését. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

Cél, hogy a tantárgy tanulása során fejlődjenek a hallgatók pedagógiai ismeretei, attitűdjei és 

az ahhoz kapcsolódó készségeik, képességeik, szemléletük, kultúrájuk. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

1. A professzionális nevelés ismérvei. A pedagógia közvetítőművészet.  Az érdeklődésre 

nevelés. Belső késztetés, igényszint, akarati cselekvés, kitartás, felelősség. Didaktikai 

feladatok az oktatás folyamatában: motiválás, ismeretszerzés, alkalmazás, rögzítés, 

rendszerezés, készség-képességfejlesztés, ellenőrzés, értékelés. 

2. Tervezés szerepe a professzionális nevelésben. Stratégiaalkotás. 

Az ÓNOAP, a NAT, helyi programok és tantervek, ajánlott programok, központi kerettanterv. 

A tanmenet különböző fajtái, a tématervezés: tematikus terv, projektterv, epochális tervezés, 

felkészülés a foglalkozásra, tanítási órára, tervezet, óravázlat, eszközök, módszerek. 

3. Interakció és kommunikáció a pedagógiai folyamatban. Az interakció és a kommunikáció 

értelmezése, jellemzői a pedagógiai folyamatban  A verbális és nem verbális kommunikáció 

jellegzetességei a tanítási órán, foglalkozásokon. Az enkulturáció komponensei. A célszerű 

tevékenykedtetés. 

4. Értékelés a pedagógiai folyamatban, a pedagógiai diagnosztizálás, gyermektanulmányozás 

funkciói. Az értékelés funkciói. Az értékelés fajtái. Az értékelés területei és módjai. Az 

osztályozás. Az önértékelésre való megtanítás jelentősége és lehetőségei, reflektív 

gondolkodás kialakítása. 

5. A tudásbeli differenciáltság kérdései az emberi civilizáció kulturális követelményei. A 

gyermeki jogok a művelődéshez. Az iskolára való alkalmasság fogalma, jellemzői, átmenet az 

óvodából az iskolába. A kritérium-orientált fejlesztés stratégiája. A lelkiismeretes ember 

stratégiai modellje. 

6. A pedagógiai folyamat és közvetítőművészet metodikai kérdései. A gyermeki 

sajátosságokból és lelki szükségletekből kiindulás elve. A játékosság metodikája. A 

szemléletesség elvének mai kihívásai. A módszer fogalmának értelmezése; a módszerek 

megválasztásának szempontjai. A tanári és a tanulói módszerek, eljárások a tanítás-tanulás 

folyamatában. A módszerek felosztása, jellemzői, alkalmazhatóságának kritériumai. 

7. Az érzületi és a társas-lelkületi nevelési feladatok. Egyén és közösség az iskolában  A 

társas-lelkületi együttműködés nevelési elvei (Karácsony Sándor). Irányítás és fegyelmezés az 
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osztályteremben Viselkedési és magatartási nehézségek. A tanulók testi-lelki egészségét 

veszélyeztető tényezők az 5T modell tükrében. 

8. Az erkölcsi értékek és az intézményes nevelés. Az erkölcsi fejlődés szakaszai Piaget és 

Kohlberg nyomán.  Az erkölcsi nevelés folyamata. (Kiss Tihamér).  Az erkölcsi tapasztalatok, 

az erkölcsi tudat, az erkölcsi viselkedés és a magatartás viszonya. Morál és moralitás. (Kozéki 

Béla) Ökológiai értékek. A környezettudatos magatartás és az iskola. A környezettudatos 

magatartás, mint erkölcsi és esztétikai érték.  

9. Az esztétikai értékek és a professzionális nevelés. Az esztétikum értelmezése. A 

transzcendentális rend. Az esztétikai élmények forrásai, területei. Az esztétikumra való 

érzékenység növelése a befogás és a kifejezés alkalmainak biztosításával. Az óvoda/iskola 

szerepe az esztétikai értékek iránti érzékenyítésben, különös tekintettel az emberi 

magatartásban, a kapcsolatokban megjelenő esztétikumra. 

10. A közoktatási intézmény szerepe a testi-lelki egészség biztosításában. A harmonikus 

személyiségfejlődés lehetőségei gyermekkorban: játék, rajz, mese. A mese és a képzelet, a 

mese szerepe a világ megismerésében, az érzelmek feldolgozásában. A rajzolás fejlődése, az 

érzelmek és az élmények megjelenése a rajzokban. Az egészségtelen tárgyi iskolai környezet.   

11. Az óvoda- és iskolakezdés speciális kérdései, folyamatai. A társas megismerés és az 

attitűdök szerepe a pedagógiai folyamatban. Iskolai csoportok. Az osztály. Új modellek, 

struktúrák az intézményes nevelésben. Az iskolai nevelés és tanulásszervezés. Válaszok a kor 

kihívásaira. Az egész napos nevelés. Jénaplan modell. Az iskolán kívüli gyermekközösségek. 

A cserkészet pedagógiája. 

12. A pedagógus személyisége, hivatása, mestersége - A pedagógus szerep összetettsége. A 

pedagógus személye és pedagógiai képességei. A pedagógus, mint vezető, iránytó, segítő. A 

gyermek hatása a pedagógusra és a pedagógiai folyamatra. A keresztény/keresztyén 

pedagógus jellemzői. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 A tanórákon való aktív és együttműködő részvétel. 

 Egy szigorlati témakör alkotó kidolgozása, bemutatása. 

 

Kötelező irodalom: 

Szenczi Árpád: Az ember természete – természetes(en) nevelés, L’ Harmattan, Budapest, 

2012 

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések – Eötvös J. Könyvkiadó, Bp., 2000.  

Szenczi Árpád: Nevelés-lélektani alapkérdések - Eötvös József Könyvkiadó, Bp., 2004. 

 

Ajánlott irodalom: 

Bábosik István - Mezei Gyula: Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest, 1994. 

Gáspár Tamás: Stratégia Sapiens, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. 

Imre Sándor: Neveléstan; OPKM, Budapest, 1995.  

Nagy József: XXI. század és nevelés Osiris, Bp., 2000.  

Németh András - Ehrenhard Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.  

Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 
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NEVELÉSELMÉLET II. (TK2904) – DR. GOMBOS N. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Gombos Norbert 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: félévközi értékelés 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
A tantárgy célja a jelöltek pedagógiai és módszertani kultúrájának megalapozása, a bölcsődében 

és az óvodában folyó nevelői tevékenységhez kapcsolódó kérdések gyakorlatra orientált közös 

áttekintése, megbeszélése. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 Alapozza meg a hallgatók pedagógiai, neveléselméleti kultúráját, neveléstudományi 

kompetenciáit. 

 Mélyítse a hallgatók neveléselméleti ismereteit, alapozza meg tudásukat a bölcsődei, 

óvodai értékszocializációról, a nevelési folyamat felépítéséről, a nevelés módszertanáról. 

 Váljanak alkalmassá a hallgatók gyakorlati nevelési helyzetek tervezésére, szervezésére, 

irányítására, értékelésére, pedagógiai szituációk értelmezésére. 

 Legyenek képesek a hallgatók a neveléselméleti ismereteiket szakszerűen kifejteni, 

illetve a gyakorlatban alkalmazni. 

 Ismerjék az iskoláskor előtti pedagógiai gyakorlat feladatait, tevékenységi rendszerét, a 

kisgyermekkor jellemzőit, sajátosságait. 

 Legyenek tájékozottak a család és a nevelési-oktatási intézmény által preferált értékek 

rendszerében, legyenek képesek az értékek átadására a nevelési folyamatban. 

 Ismerjék az intézményi kommunikáció sajátosságait, legyenek képesek az eredményes 

kommunikációra, a gyermekcsoporttal, kollégákkal való kapcsolatteremtésre.   

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A pedagógia tudományos rendszere. A nevelés fogalma, nevelés és szocializáció 

kapcsolatrendszere. A nevelés és oktatás kapcsolatrendszere. A gyermekkép történeti 

változásai. 

2. Nevelési célok, nevelési értékek. A nevelési cél és érték kapcsolata. A bölcsőde és 

óvoda sajátos nevelési céljai. 

3.A nevelés folyamata. Értékközvetítés és képességfejlesztés. Nevelés a bölcsődében 

és az óvodában. 

4. Nevelési feladatok. Erkölcsi nevelés és jellemformálás. A bölcsőde és óvoda sajátos 

nevelési feladatai. 

5. A nevelés módszerei. A személyiségformálás közvetlen és közvetett módszerei. A 

módszerek csoportosítása a személyiségformáló funkció szerint. A jutalmazás és 

büntetés szerepe a nevelési folyamatban. 

6. A nevelés színterei I. A család a nevelési folyamatban. Nevelési stílusok. A család 

és az intézmény kapcsolata. 
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7. A nevelés színterei II. Az intézményes szocializáció sajátosságai. A bölcsőde és 

óvoda sajátos szerepe.  

8. A gyermek a nevelési folyamatban. A gyermeki személyiség megismerése. A 

különleges pedagógiai bánásmódot igénylő gyermek. Az integráció és inkluzív 

nevelés a bölcsődében és óvodában.   

9. A pedagógus szerepe a nevelési folyamatban. A pedagógus kompetenciái. Nevelői 

magatartás és stílus. Pedagógus szerepek a bölcsődében és óvodában. A 

pedagóguspálya etikai követelményei. 

10. A pedagógus kommunikációja. Az eredményes kommunikáció feltételei. 

Kommunikációs folyamatok a nevelőmunka során. A rejtett tantervi hatásrendszer a 

kisgyermeknevelés folyamatában. 

11. Konfliktusok a nevelőmunkában. Konfliktusok típusai, fokozatai. A 

konfliktuskezelés folyamata. Konfliktusok a bölcsődében és az óvodában. 

12. A nevelési folyamat tervezése, a tervezés szintjei. A bölcsődei, óvodai 

tervezőmunka sajátosságai. Tervezési dokumentumok megismerése, készítése.  

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 A tanórákon való aktív és együttműködő részvétel. 

 Egy házi dolgozat elkészítése és benyújtása. 

 A házi dolgozat leadásának határideje a félév utolsó előtti órája. A papír alapon leadott 

dolgozat tartalmazza a hallgató e-mail elérhetőségét, és elégtelen érdemjegy esetén az 

oktató a leadást követő 3 napon belül értesíti. Ebben az esetben javító dolgozat 

leadására a félév utolsó tanóráján van lehetőség. 

 Az osztályzat kialakításának szempontja az órai részvétel aktivitása, valamint a házi 

dolgozat minősége. 

 Az oktató e-mailben reflexiót küld a hallgató számára a házi dolgozatról. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Szenczi Árpád (2000): Neveléstani alapkérdések. Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 

 Szenczi Árpád (2014): Professzionális nevelés. (Digitális kézirat) Nagykőrös 

 Bábosik István (2007): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp. 

 Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Bp. 

 Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.) (1999): A pedagógusok pedagógiája. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Szenczi Árpád (2012): Az ember természete – természetes(en) nevelés. L’Harmattan, 

Bp. 

 Rakaczkiné Tóth Katalin (2012): Neveléstan. SZIE GTK Tanárképző Intézet 

Kiadványai. SZIE GTK, Gödöllő 

 Imre Sándor (1995): Neveléstan. OPKM, Bp. 
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NEVELÉSELMÉLET II. (TK2904) – DR. GOLYÁN SZ. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA: Dr. Golyán Szilvia 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: IV. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

Olyan pedagógusi kompetenciatartalmak közvetítése, beépülésének segítése, amelyek a 

professzionális nevelés hatékonyságát növelik, segítik az értelmi, érzületi, akarati és társas-

lelkületi nevelés szakszerű kivitelezését. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

A hallgató 

- megérti a nevelés hatásrendszerét; a tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az 

adott életkori sajátosságok figyelembevételével a célok, tartalmak és tevékenységek, 

folyamatok, valamint egyéni tanulási utak tervezésére; 

- tisztában van az értékelés funkcióival és módszereivel;  

- rendszerben látja a nevelés tartalom- és folyamatközpontú tervezésének és az 

eredményesség megállapításának összefüggéseit;  

- a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat képes a gyerekek személyiségére, 

szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan tervezni;  

- látja az összefüggéseket az országos szintű és helyi szintű tartalmi szabályozók 

rendszerében;  

- képes a pedagógiai munkára irányadó szakmai, etikai és jogi szabályozókhoz munkája 

során igazodni, a szabályozók változtatásához javaslatokat előterjeszteni; 

- tevékenységére szakszerűen reflektál;  

- igényli az önreflexiót, a nevelési folyamat és saját tevékenysége több szempontú 

elemzését, értékelését;  

- felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában.  

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A professzionális nevelés ismérvei. 

2. Tervezés szerepe a professzionális nevelésben. 

3. Interakció és kommunikáció a pedagógiai folyamatban. 

4. Értékelés a pedagógiai folyamatban. 

5. A tudásbeli differenciáltság kérdései az emberi civilizáció kulturális követelményei. 

6. A pedagógiai folyamat és közvetítőművészet metodikai kérdései. 

7. Az érzületi és a társas-lelkületi nevelési feladatok. 

8. Az erkölcsi értékek és az intézményes nevelés. 

9. Az esztétikai értékek és a professzionális nevelés. 

10. A köznevelési intézmény szerepe a testi-lelki egészség biztosításában. 

11. Az óvoda- és iskolakezdés speciális kérdései, folyamatai. 
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12. A pedagógus személyisége, hivatása, mestersége. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Kiscsoportos prezentációk (2 alkalom) sikeres megtartása és a diasorok (2 db) és 

rezümék (2 db) határidőre történő leadása (ez minden esetben az adott prezentáció 

időpontjával azonos határidő). 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. Szenczi Árpád (2012): Az ember természete – természetes(en) nevelés: A 

reformpedagógia egy lehetséges reformja. L’ Harmattan Kiadó, Budapest.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-

0006_tfk_szenczi_szenczi_arpad_az_ember_termeszete/szenczi_arpad_-

_az_ember_termeszete_2_2.html (2017.01.13.) 

2. Szenczi Árpád (2000): Neveléstani alapkérdések. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.  

3. Szenczi Árpád (2004): Nevelés-lélektani alapkérdések. Az érzületi és a társas-lelkületi 

képességek kiművelése. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Gáspár Tamás (2012): Strategia Sapiens. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

2. Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 

  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0006_tfk_szenczi_szenczi_arpad_az_ember_termeszete/szenczi_arpad_-_az_ember_termeszete_2_2.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0006_tfk_szenczi_szenczi_arpad_az_ember_termeszete/szenczi_arpad_-_az_ember_termeszete_2_2.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop422b/2010-0006_tfk_szenczi_szenczi_arpad_az_ember_termeszete/szenczi_arpad_-_az_ember_termeszete_2_2.html
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ÓVODAPEDAGÓGIA II. (TO0102) – DR. GOLYÁN SZ., DR. SZARKA J. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szarka Júlia 

TANTÁRGY ELŐADÓJA: Dr. Golyán Szilvia / Dr. Szarka Júlia 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: IV. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

Alapozza meg a hallgató elméleti és módszertani kultúráját és pedagógiai kompetenciáját, 

hogy alkalmassá váljon az óvodáskorú gyermekek nevelésére, a családi nevelés folytatására, 

kiegészítésére.  

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

A hallgató 

- megérti az óvodai tanulás sajátos céljait, motívumait, tartalmát, folyamatát és szervezési 

feladatait;  

- tájékozott a gyermekek megismerésének, nevelésének sajátos óvodai módszereinek, 

eszközeinek tekintetében, ismeri az egyéni bánásmód érvényesítésére irányuló eljárásokat;  

- tisztában van a hazai minősített óvodai programok főbb jellemzőivel, sajátosságaival, 

képes azok interpretálására, elemzésére és értékelésére;  

- pedagógiai ismereteit az óvodai nevelés gyakorlatában adaptív módon, a gyermek és a 

gyermekcsoport életkori jellemzőit, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait 

figyelembe véve alkalmazza;  

- hitelesen és tudatosan képviseli az alapvető értékeket az óvodai gyakorlatban;  

- igénye van az óvodai nevelési folyamat több szempontú elemzésére-értékelésére, és az 

eredmények tükrében a jövőbeni tervek és tevékenységek átgondolására, módosítására;  

- elkötelezett képviseli a gyermekek minden felett álló érdekének érvényesítését az óvodai 

nevelésben;  

- felelősséget vállal a gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus kibontakoztatásáért, 

az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges személyi, tárgyi környezet 

megteremtéséért.  

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

Nappali: 

1. A professzionális nevelés színtere: az óvoda. Törvényszerűségek, alapelvek az óvodai 

nevelésben. Az óvodai nevelési folyamat sajátosságai. 

2. Alternativitás az óvodapedagógiában. Az óvodák helyi nevelési programjainak elemzése 

nevelésfilozófiájuk, óvodaképük és helyi sajátosságaik alapján.  

3. A nemzeti, etnikai hagyományok megjelenítésének lehetőségei az óvodai nevelési 

folyamatban. 

4. A szocializáció és a nevelés hatásrendszere, a pedagógiai folyamat és hatás modellje, 

óvodapedagógiai sajátosságai. A társas kapcsolatok fejlesztése, értékeinek átadása és az 

egyéni bánásmód metodikája az óvodai nevelésben.  
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5. A nevelés individuális és közösségi jellege a befogadás, a gondozás, a szokásalakítás 

folyamatában.  

6. Az egészséges életmódra nevelés feladatai, objektív és szubjektív feltételrendszere az 

óvodai nevelés folyamatában. 

7. Az esztétikai és az erkölcsi nevelés összefonódása, kapcsolata, az esztétikai élmények 

forrásai, az esztétikum megjelenése az óvodai tevékenységrendszerben. 

8. Iskolakészültség, az óvoda az iskola közötti átmenet kérdései. Diagnosztikai eljárások, 

módszerek – az iskolára való készültség megállapítása. 

9. A magyar óvodapedagógiában alkalmazott kísérleti eljárások főbb sajátosságai. 

10. A komplex pedagógiai folyamat elemzéséhez és értékeléséhez szükséges ismeretek. Az 

óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése és a fejlődés segítése. 

11. A sztenderdek alapján értékelhető óvodapedagógusi munka (önreflexió, önértékelés, 

fejlesztő értékelés).  

12. Felkészülés a pedagógus portfólió készítésére. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 A zárthelyi dolgozat időpontjának egyeztetése az első órán történik. A dolgozat 

megírása nem kötelező. Mulasztás vagy elégtelen érdemjegy esetén a pót/javító 

dolgozat időpontját az érintettek egyeztetik az oktatóval. 

 A zárthelyi dolgozat alapján megajánlott kollokviumi jegy vagy a kollokviumon elért 

teljesítmény alapján megszerzett érdemjegy. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. Bakonyi Anna – Karczewicz Ágnes (2016): Az óvodapedagógusok NAGYKÖNYVE – 

Az ismerettől a megvalósításig. Neteducatio Kft., Budapest. 

2. Hét aranyalma (2012). Módszertani gyűjtemény óvodapedagógusoknak. Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt., Budapest. 

http://www.kulhoniovodak.hu/images/letoltes/konyvek/het_aranyalma.pdf 

3. Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. OKKER, Budapest. 

4. Podráczky Judit (2012, szerk.): Szövetségben. Tanulmányok a család és az 

intézményes nevelés kapcsolatáról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

http://mek.oszk.hu/11300/11368/11368.pdf  

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Nagy József – Józsa Krisztián – Vidákovich Tibor – Fazekasné Fenyvesi Margit 

(2004): DIFER Programcsomag: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló kritériumorientált 

fejlesztő rendszer 4-8 évesek számára. Mozaik Kiadó, Szeged. 

2. Kovács György – Bakosi Éva (2004): Óvodapedagógia I. Debrecen. 

3. Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége, Budapest. 

http://tehetseg.hu/sites/default/files/04_kotet_net.pdf 

  

http://www.kulhoniovodak.hu/images/letoltes/konyvek/het_aranyalma.pdf
http://mek.oszk.hu/11300/11368/11368.pdf
http://tehetseg.hu/sites/default/files/04_kotet_net.pdf
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SZEMÉLYISÉGLÉLEKTAN (TK6302) – PAP E. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Pap Erika 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szem. 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: aláírás / évközi jegy  

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2. 

KREDITÉRTÉKE: 3 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 
Korszerű, tudományos igényű pszichológiai ismeretek nyújtásával toleráns, empatikus 

pszichológiai szemléletmód formálása. Biztosítson rálátást az ember lelki működésének és 

viselkedésének alapvető törvényszerűségeire. Fejlessze a hallgatókban a gyermekek pszichés 

szükségletei iránti érzékenységet. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

 A hallgatók ismerjék meg a tematikában felsorolt személyiségelméleteket, a normál 

személyiség felépítését és működését.  

 A tárgy elsajátítása segítse elő a pedagógiai tevékenységhez szükséges érett 

személyiség kialakulását, járuljon hozzá a hallgatók gyermekcentrikus szemléletének, 

pedagógiai képességeinek formálásához, és nyújtson korszerű, a pedagógiai 

gyakorlatban alkalmazható pszichológiai ismereteket.  

 Az ön-és társismeret fejlesztése révén fokozza a társas interakciókban mutatott 

hatékonyságot. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

 

1. A személyiség fogalma. A személyiségpszichológia kialakulása, tárgya, kutatási 

módszerei. Irányzatok és nézőpontok a személyiségpszichológiában. 

2. A személyiség diszpozícionális megközelítése. Típustanok. Cattel faktoranalitikus 

vonáselmélete. Eysenck és G.W. Allport vonáselmélete. Big Five és a CPI  

3. Biológiai elméletek (Gray és Cloninger). A szükségletek és motívumok: Murray. 

Specifikus szükségletek.  

4. Behaviorizmus és tanuláselméletek: klasszikus kondicionálás, instrumentális 

kondicionálás. 

5.  ZH. Szociális tanuláselmélet, utánzás, modellkövetés, Bandura.  

6. Pszichoanalitikus nézőpont; pszichoszexuális fejlődés (Freud)  

7. Pszichoanalitikus nézőpont; (Jung), neoanalitikus teóriák. 

PSZICHOLÓGIA MODUL 
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8. A kognitív nézőpont a személyiségpszichológiában. Beck és Ellis kognitív modelljei.  

9. Fenomenológiai nézőpont; humanisztikus nézőpontok (Carl Rogers). 

10. Bevezetés a transzperszonális pszichológiába, valláslélektani alapismeretek. 

11. Stressz, pszichoszomatika és megküzdés. Személyiség, énkép, önismeret és ezek 

kapcsolata. 

12.  ZH 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Évközbeni ZH teljesítése.  

 Témafeldolgozás ajánlás alapján, melyet március 10-éig jelöl ki a tantárgy oktatója. 

Ennek hiányában nem kaphat jegyet senki. 

 Írásbeli zárthelyi dolgozat az utolsó órán. (Számonkérés a tematika és az órai anyag 

alapján). 

Levelező tagozaton órai referátumok vannak, amit az oktatóval a hallgatók az első órán 

beszélnek meg. Ennek teljesítése kötelező, ez váltja ki a ZH-át. Aki ezt nem teljesíti, annak 

zárthelyi dolgozatot kell írnia a félév utolsó hetében. 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK: 

Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

a) a foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

Az évközi jegy megszerzésének egyik feltétele az előadások rendszeres látogatása, a 

témafeldolgozás és a két zárthelyi dolgozat teljesítése. Ezek hiányában jegy nem szerezhető. 

b) a félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) tervezett száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

 A félév során egy zárthelyi dolgozat van évközvben, a tematikában megjelenő első 

négy órai anyagból. (napp.: márc. 7.) 

 A félévközi ZH pótlása, javítása: igazolás felmutatásával, indokolt esetben a 

rákövetkező órán szóban. 

 Témafeldolgozás leadási határideje május 5. A témát az oktató az első órán jelöli meg. 

A papír alapon leadott beadandó tartalmazza a hallgató neve, szakja mellett e-mail 

elérhetőségét, neptun kódját.  

 A félév végére tervezett ZH pótlására csak kiemelten indokolt esetben van lehetőség, 

mivel a tárgy évközi jeggyel zárul. A tematikában szereplő összes téma, a kötelező 

szakirodalom alapján, valamint a hallgatóknak eljuttatott disasorok ismeretével 

teljesíthető.  

c) az osztályzat kialakításának módja: 

Az évközi ZH pontszámai beleszámítanak az év végi jegybe. A vizsga jegyét a résztételekre 

(zárthelyi és vizsgadolgozat valamint a beadandó) adott pontszámok együttes értéke adja.  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM: 

Atkinson –Hilgard –Smith –Nolen (2005, szerk.): Pszichológia. Osiris-Századvég Kiadó, Bp. 

Carver, C. S. –Scheier, M. F. (2006): Személyiségpszichológia, Osiris Kiadó, Bp. 

Mirnics Zsuzsanna (2006): A személyiség építőkövei. Egyetemi jegyzet, HEFOP, Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

Allport, G.W.: A személyiség alakulása.Gondolat, 1980.Bereczkei Tamás: Humánetológia és 

szociobiológia.in: Barkóczi I.-László J.: A pszichológia alapjai, Tertia Kiadó, Budapest, 1994. 

Gyökössy Endre: Nem lehet elég korán kezdeni, Szt Gellért Egyházi Kiadó, Budapest, 1994. 
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PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA (TK2907) – PAP E. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Pap Erika 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: ea. 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy/aláírás 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 
Elméleti és gyakorlati ismeretek szerzése a pedagógiai fejlesztési folyamatokban 

alkalmazható társas szempontok érvényesítéséről. 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

 Ismerje az óvodai nevelőmunkához szükséges módszertani anyagot. 

 Kooperatív technikák alkalmazásának megismerése, hogy a különféle pedagógiai 

szakterületet tanuló hallgatók között pozitív kapcsolatok alakuljanak ki.  

 A tréninggyakorlatok, referátumok alkalmazásával, a kooperatív technikák egyes 

feladatainak végrehajtásával kialakítható és megerősíthető legyen bennük az 

integrációs (inkluziós) szemlélet. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A pedagógiai szociálpszichológia alapvető ismereteinek, kutatási irányzatainak és 

vizsgálati módszereinek a bemutatása. febr.17. A pedagógiai szociálpszichológia 

fogalma, tárgya, területei, módszerei. A szocializáció fogalma, folyamata. Családi 

szocializáció. Intézmények szerepe a gyermeknevelésben. 

2. Az iskola felépítése, környezeti és emberi meghatározói. Értékek és kultúra: az iskola 

értékközvetítő funkciója. Az iskolai szocializáció. Attitűdök szerepe a nevelésben. A 

média szerepe a szocializációs folyamatban. 

3. A tanulói személyiség megismerésének lehetséges módszerei. A humanisztikus 

pszichológia képviselői: C. Rogers elmélete, Maslow elmélete. A hatékony tanítás 

modellje: Gordon.  

4. A pedagógus szerep szerepelvárásai. A hatalom és tekintély problémái. Nevelői típusok 

és stílusok. 

5. Az interakció szintjei. A társadalmi interakció fogalma, szabályozása, a szerepek 

sajátosságai. Tanár-diák interakció: kommunikáció, dominancia. Személyközi 

kommunikáció. A verbális és a nonverbális kommunikáció sajátosságai. 

6. Az iskolai fegyelem pszichológiai kérdései. Magatartási zavarokkal küzdő tanulók 

pszichológiai problémái. Szocializációs-alkalmazkodási nehézségek. Válsághelyzetek a 

gyermekek életében. A szeretet meghatározó szerepe a nevelésben: E. Fromm. 
7. A csoport fogalma, fajtái. Csoportok az iskolában. Az osztály mérhető 

csoporttulajdonságai: szociometria.  

8. Egyén és csoport viszonya, csoportjelenségek, a gyermekcsoportok hatása a 

személyiségfejlődésre és a szociális viselkedésre. Nemek kérdése az iskolában. Társas 

kapcsolatok, személyközi vonzalom. 
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9. Vélemény, nézet, nézetrendszer, szociális attitűd, érték. Sztereotípiák, előítéletek. 

Társadalmi identitás. Szociális befolyásolás. Attribúció és önigazolás.  

10. Hátrányos helyzet. Az integráció gátjai. Megoldási lehetőségek a hátrányos helyzet 

csökkentésére. Pódiumvita a szegregált oktatásról. 

11. Versengés, együttműködés, konfliktus, agresszió, altruizmus. A kooperáció és a 

versengés az osztályban.  

12. Az empátia fogalma, szintjei, befolyásoló tényezői. A tanulási teljesítmény mérésének, 

ellenőrzésének pszichológiai problémái. 
 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 az órákon való részvétel 

 A házi dolgozat leadásának határideje a félév utolsó előtti órája. A papír alapon leadott 

dolgozat tartalmazza a hallgató e-mail elérhetőségét, és elégtelen érdemjegy esetén az oktató a 

leadást követő 3 napon belül értesíti. Ebben az esetben javító dolgozat leadására a félév utolsó 

tanóráján van lehetőség. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
- Smith, E. R. – Mackie, D. E. (2001): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. ISBN: 

978 963 226 238 3 

- N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk. 2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 

Budapest. ISBN: 963-389-672-X.; 13- 17. fejezet (279 – 392. o.) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 058 

628 3 (1. és 4-8. fejezetek) 

 Fiske, S. T. (2006): Társas alapmotívumok. Osiris, Budapest. ISBN: 963-389-829-3 

 Forgács J. (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN: 

9639137715 
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PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA (TK2907) – DANÓCZI L. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Danóczi Levente 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: ea 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 
Olyan alapvető szociálpszichológiai ismeretek elsajátítása, melyek segítségével a hallgatók 

képesek meglátni és megérteni az egyének és csoportok viselkedését befolyásoló társas 

hatásokat, tudják azokat értelmezni az iskola jelenségvilágában. 

Kiemelt cél, hogy a csoportműködés jellemzőinek tudatosítása révén a hallgatók könnyebben 

felismerjék az egyes tanulókra ható és a tanítás hatékonyságát befolyásoló 

csoportfolyamatokat. Ez hozzájárul ahhoz, hogy majdan hatékonyabb eszközöket találjanak a 

közösség fejlesztéséhez, a gyermekek közötti proszociális viselkedés támogatásához, és ki 

tudják használni a kortárshatások pozitív lehetőségeit. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE)  

Az iskola mint szociálpszichológiai terep 

- A tanári dominancia buktatói 

- Kognitív disszonancia és az elégtelen jutalom 

- Jutalmazás pszichológiája 

- A fegyelmezés preventív eszközei 

- Az énkép összefüggése az iskolai teljesítménnyel 

- A szociális megismerés alapjelenségei 

- A nemek szerepe az iskolában 

- Tanári elvárások és ezekre adott reakciók 

- A társas kapcsolatok fejlődése; A csoport fejlődése 

- Normák az osztályban 

- Kooperáció 

- Versengés 

- A társas összehasonlítás 

- Iskolai konfliktusok 

- Társadalomkép és értékvilág 

- Az értékfelfogás alakulása 

- Pedagógusok nézetei az oktatásról 

- A tanár mint vezető, tanárszerep, hatás; A hatékony tanár 

- Az osztály csoportszerkezete – szociometria 

- Kommunikációfejlesztés 

- Tranzakcióanalízis a pedagógiában 

- Játszmák az oktatásban 

- Szervezeti kultúra óvodában és iskolában 

- Óvoda és iskolapszichológussal való együttműködés 

- A szocializáció és színterei  
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- A család szerepe a személyiség formálásában  

- Intézmények szerepe a gyermeknevelésben: bölcsőde, óvoda, iskola  

- Kortársak és médiahatások  

- Értékek rendszere, attitűdök, meggyőzés és befolyásolás  

- Vélemények, nézetek, értékek; Meggyőzés, befolyásolás, manipuláció  

- Az attitűdök szerepe a nevelésben 

- Mások jelenléte, együttműködés 

- Normák és konformitás, a csoportfejlődés fázisai, a csoportgondolkodás  

- Előítélet és sztereotípia, fogalmak és meghatározások 

- Integráció és inklúzió az oktatásban  

- Kisebbség és többség nézőpontjai 

- A személypercepció fogalma, folyamata 

- Személyészlelési torzítások, pygmalion-effektus 

- A tanulói személyiség megismerésének lehetséges módszerei  

- Az interperszonális kommunikáció. Szerep 

- A kommunikáció fogalmai, formái; Kommunikáció az osztályban 

- Szerepek meghatározása, formái, szerepviselkedések 

- Proszociális viselkedés, agresszió, iskolai agresszió  

- Bántalmazás, aszociális viselkedés  

- Szorongás, autoagresszió  

- Szeretet meghatározó szerepe a nevelésben 

- Hátrányos helyzet  

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

A félév teljesítése után szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról a hallgatók. 

zh-k száma: 1 

témaköre: A tankönyv első 6 fejezetének alapfogalmai 

időpont: 2017 április 

pótlás és javítás lehetősége: a zh megírása utáni órán 

Értékelés: az órákon való részvétel alapján. + A zh és a szóbeli vizsga alapján. A zh egy 

osztályzatnak számít, a szóbeli vizsga eredménye négynek, az ebből kapott átlag lesz a félévi 

érdemjegy. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

- Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, Szerkesztő: Mészáros Aranka, Elte 

Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. 
- Smith, E. R. – Mackie, D. E. (2001): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest. ISBN: 

978 963 226 238 3 

- N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk. 2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 

Budapest. ISBN: 963-389-672-X.; 13- 17. fejezet (279 – 392. o.) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Aronson, E. (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 058 

628 3 (1. és 4-8. fejezetek) 

 Fiske, S. T. (2006): Társas alapmotívumok. Osiris, Budapest. ISBN: 963-389-829-3 

 Forgács J. (2002): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN: 

9639137715 
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NYELVÉSZETI ALAPISMERETEK (TO0201) – DR. ERDÉLYI E., DR. TÓTH ETELKA 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi Ferenc 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: ea. 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 3 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

 A hallgatók nyelvészeti ismereteinek bővítése mellett a helyesírási szabályszerűségek 

áttekintése és az egyén helyesírási készségének fejlesztése az anyanyelvi nevelés terén 

végzendő munkához kíván alapot biztosítani.  

 A hallgatók személyes, társas és szakmai kompetenciáinak, gyakorlati készségeinek 

fejlesztése, attitűdformálás. 

 Olyan pedagógusok képzése, akik képesek a kisgyermekek célszerű, igényes, 

kontrollképes nyelvhasználatának, helyes beszédmódjának megalapozására, 

fejlesztésére; 

 mindezek révén nyelvi ízlésük, kreativitásuk, magatartásuk formálására, a kapcsolódó 

kulcskompetenciáik fejlesztésére. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 Az alapvető helyesírási és nyelvhasználati ismeretek rögzítése  

 A nyelvhelyesség elveinek megismerése, terminológiájának elsajátítása. 

 Biztos eligazodás nyelvpolitikai- és stratégiai kérdésekben, az új nyelvi jelenségek 

megítélésben.  

 Az alkalmazás szintjén megnyilvánuló kompetenciák. 

 A nyelvi hibajavítás gyakorlatának megszerzése.  

 Elemzési minták kreatív-analógiás alkalmazásának képessége. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

NAPPALI MUNKARENDBEN: 

1. Helyesírási felmérés. A tanári beszéd jellemzői.  

2. Nyelvi babonák. Helyesírásunk. Betűrendbe sorolás. A kiejtés elve. 

3. A nyelv és a beszéd. A szóelemzés elve. 

4. Idegen szavak használata. 

5. Kommunikációs modellek. A szóbeli és írásbeli kommunikáció különbségei. Az 

egyszerűsítés és a hagyomány elve.  

6. A szóalkotás és a toldalékolás hibalehetőségei. Egybe- és különírás. 

ANYANYELVI - IRODALMI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA MODUL 
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7. A nem verbális jelek a beszédben és írásban.  

8. Állandó szókapcsolatok használatának gyakori hibái.  

9. A légzés és a hangindítás. A szupraszegmentális tényezők. A vonatkozó névmások 

használatának hibái. Tulajdonneveink helyesírása.  

10. Ejtéshibák, beszédhibák. Leggyakoribb írásjeleink. Rövidítések.  

11. A nyelvi norma vagy a szleng témakörében készült házi dolgozat beadása.  

12. Javítási, pótlási lehetőség. 

 

LEVELEZŐ MUNKARENDEN: 

1. A tanári beszéd jellemzői. A nem verbális jelek a beszédben és írásban. Helyesírásunk. 

Betűrendbe sorolás. A kiejtés és szóelemzés elve. Idegen szavak használata.  

2. A légzés és a hangindítás. A szupraszegmentális tényezők. Ejtéshibák, beszédhibák. A 

hagyomány és az egyszerűsítés elve.  

3. A nyelv és a beszéd. Kommunikációs modellek. A szóbeli és írásbeli kommunikáció 

különbségei. Nyelvi babonák. Egybe- és különírás. A tulajdonneveink helyesírása.  

4. Állandó szókapcsolatok és a vonatkozó névmások használatának gyakori hibái. A 

nyelvi norma vagy A szleng témakörében készült házi dolgozat beadása.  

5. A szóalkotás és a toldalékolás hibalehetőségei. Leggyakoribb írásjeleink. Rövidítések. 

Javítási, pótlási lehetőség.  
 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Házi dolgozat az aláírásért. Témája a nyelvi norma vagy a szleng témaköréből 

választható. A házi dolgozat leadásának határideje a félév utolsó előtti órája.  

 Írásbeli vizsga. Az elméleti anyagot és a helyesírási tudnivalókat összefoglaló 

zárthelyi dolgozat. 
 Az osztályzat kialakításának módja: Az írásbeli vizsga érdemjegye.  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. A magyar helyesírás szabályai (2015) 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp.  

2. Buda Béla (1988): A nem verbális csatornák. In: A közvetlen emberi 

kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp. 94–

120. 

3. Buvári Márta (2008): Nyelvművelés – elmélet. Értékelvű nyelvművelés. Bárczi 

Géza Kiejtési Alapítvány, Budapest. Letölthető: 

http://nyelvmuveles.hu/nyelvmuveles/2014/05/buvari-nyelvmuv-

antiqua_vegl2.pdf 

4. Fercsik Erzsébet (2000): Helyesírási kalauz I. Krónika Nova Kiadó, Bp.  

5. Grétsy László–Kemény Gábor (1996): Nyelvművelő kéziszótár. Auktor Kiadó, Bp. 
6. Grétsy László (2014): Anyanyelvi séták. Tinta Könyvkiadó. Bp.  

7. Magyar helyesírási szótár (1999). (Szerk. Deme László–Fábián Pál–Tóth Etelka) Akadémiai 

Kiadó, Bp. 

8. Montágh Imre (1989): Elméleti alapok, fogalmak tisztázása felnőtteknek. In: Nyelvművesség. A 

beszéd művészete. Múzsák, Bp. 9–28. o. 

9. Nyelvi illemtan. (1987) (Szerk. Deme László, Grétsy László, Wacha Imre) Ifjúsági Lap- és 

könyvkiadó. Bp. 59–149. o.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Crystal, David (2006): A nyelv enciklopédiája, Osiris, Bp. 

2. Jobbágyné András Katalin (1996): Magyar nyelv I.: hangtan, szótan. Calibra, Bp. 
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3. Balázs Géza és Grétsy László (szerk., 2001): Szójátékos anyanyelvünk. NKÖM, 

Bp.  

4. Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban (1995). (Szerk. Sugárné 
Kádár Júlia). Akadémiai Kiadó, Bp.  

5. Erdélyi Erzsébet (2015): Káromkodásból – katedrális? In: Nagykőrösi Kalendárium 2016. Fraxinus 

Egyesület. Nagykőrös. 93–101.  

6. Fercsik Erzsébet–Raátz Judit (1995): Kommunikáció szóban és írásban. Korona Kiadó, Bp. 

7. Grétsy László (1999., 2002): Anyanyelvi őrjárat 1, 2. Szabad Föld Lap- és Könyvkiadó Rt. Bp.  

8. Grétsy László–Vágó István (1991): Álljunk meg egy szóra. IKVA, Bp.  

9. Hernádi Sándor (1985): Beszédművelés. Tankönyvkiadó, Bp. 

10. Kugler Nóra–Tolcsvay Nagy Gábor (2000): Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Bp.  

11. Montágh Imre (2002): Gyakori beszédhibák a gyerekkorban. Holnap, Bp.  

12. Nyelvművelő kézikönyv. (1980–1985) (Főszerk.: Grétsy László és Kovalovszky Miklós) Akadémiai 

Kiadó. Feldolgozandó címszavak: beszédhibák / célszerűség és nyelvi norma / idegen szavak / 

idegen szavak kiejtése és alakváltozatai / logika és nyelvi norma / nyelvművelés / nyelvművelésünk 

módszere / nyelvművelő babonák / nyelvszokások és nyelvi norma.  

13. Pease, Allan (2012): Testbeszéd. Park Könyvkiadó Kft. Bp.  

14. Sinkó Judit (2005): Anyanyelvi fejlesztés játékokkal. In: Kommunikáció, nyelv, művészet. ELTE 

TÓFK Tudományos Közlemények XXVIII. Trezor Kiadó, Bp.  

15. Szálkáné Gyapay Márta (1999): Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.  

16. Szűts László (1998): Szójátéktár. Ciceró Könyvkiadó, Bp.  

17. Tóth Beatrix (2003. szerk.): A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. Módszertani 

gyűjtemény tanító szakos hallgatók számára. ELTE TÓFK, Bp. 
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ÓVODAI ANYANYELVI-IRODALMI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA I. (TO0202) – KOVÁCS T. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi Ferenc 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Kovács Tibor Attila 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 3 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

 A hallgató legyen képes esztétikai szempontok szerint kiválasztani az életkornak 

megfelelő irodalmi anyagot.  

 Szerezzen magyar gyermekirodalmi kánonra vonatkozó ismereteket a 0-6 éves 

korosztállyal kapcsolatban.  

 Legyen áttekintése a gyermekirodalmi alkotásokról, az élményalapú irodalomközvetítés 

formáinak elsajátításáról. 

 Ismerje meg azokat a didaktikai módszereket, amelyek segítségével a kisgyermekek 

mondókázásra, versmondásra/hallgatásra, mesebefogadásra motiválása megteremthető. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 A hallgató rendelkezzen rendszerszintű ismeretekkel az óvodai anyanyelvi-irodalmi 

nevelés alapjairól. 

 Ismerje meg a 0-6 éves korú gyermekek nyelvelsajátítási folyamatával, különös 

tekintettel a nyelvi-kommunikációs készségek és képességek fejlesztő módszereire és 

eljárásaira. 

 Ismerje meg a 0-6 éves gyermek személyiségének kibontakoztatásához, az életkori 

sajátosságoknak és az egyéni fejlődési ütemnek megfelelő differenciált stratégiákat és 

módszereket, ezek kiválasztásának és alkalmazásának szempontjait, lehetőségeit. 

(beszéd- és játéktevékenység, mese, vers) 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. Bevezetés az óvodai irodalmi-anyanyelvi nevelés módszertanába. A két fejlesztési 

terület kapcsolódási pontjai.  

2. Az anyanyelv elsajátításának folyamata, a gyermek beszédészlelésének és 

beszédmegértésének játékos fejlesztése.  

3. Az irodalmi és anyanyelvi szakmódszertan alapjai és határterületei.  

4. Az irodalom szerepe a kisgyermekek esztétikai nevelésében.  

5. A gyermekirodalom fogalma, műfajai. A gyermekfolklór. Kisepikai prózaműfajok.  

6. A gyermekversek formai, tematikus, világképi jellemzői. Klasszikus és kortárs 

alkotók. 

???Az évkör jeles napjaihoz kötődő népköltészeti alkotások.  

7. A népmesekutatás útjai. A mesefajták csoportosításának lehetőségei. A népmese és 

a műmese jellemző jegyeinek áttekintése. Verses mesék. 

8. A gyermekirodalmi művek kiválasztásának kritériumai. Az óvodai élet 

élményalapú tevékenységformáinak szerepe az anyanyelvi-irodalmi nevelésben.  
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9. Az óvodapedagógus beszédprodukciója mint követendő minta. Versek közvetítése, 

mesereprodukciós formák. Szöveg és illusztráció kapcsolata a gyerekkönyvekben. 

10. A memoriterek meghallgatása.  

11. A memoriterek meghallgatása. Zárthelyi dolgozat megírása. A tervezetvázlat 

beadása. 

12. A memoriterek meghallgatása. (Javító dolgozatok megírása) 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

Az utolsó konzultáción:  

Zárthelyi dolgozat megírása. A memoriterek meghallgatása. A tervezetvázlat beadása. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az órák rendszeres látogatása, 2 alkalommal lehet távol maradni. Kettőnél több 

(betegség) hiányzás esetén többletfeladatot kaphat a hallgató. 

 A szemináriumon való aktív részvétel. 

 3 mese, 5 vers, 10 mondóka megtanulása és élményszerű elmondása a félév utolsó 

három órájának valamelyikén.  

 Zárthelyi dolgozat megírása a félév utolsó előtti óráján. 

 Egy mese vagy vers tervezetvázlat készítése 2-3 oldal terjedelemben.  

Leadásának határideje a félév utolsó előtti órája. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Mérei Ferenc -V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.  

 Komáromi Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon K., 2001. 

 Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 

2000.  

 Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 2004. 

 Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémiai K., 2004. 

 Gósy Mária: Pszicholingvisztika, Osiris, Bp., 2005. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Bajzáth Mária (szerk.) Itt vagyok, ragyogok! Legkisebbek népmeséi. Kolibri K., 2014. 

 Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye I. - Pedagógusoknak. Kolibri K., 

2015. 

 Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 

 Első lépések a művészetek felé (szerk. Gyöngy Kinga), Dialó Campus K., 2014. 

 Gróh Ilona: Ringató. Kolibri K., 2013. 

 J. Kovács Judit: Kerekítő, Móra K., 2014. 

 Kádár Annamária: Mesepszichológia. Kulcslyuk Kiadó 2013. 
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ÓVODAI ANYANYELVI-IRODALMI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA I. (TO0202) – BERECZKINÉ DR. Z.A. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi Ferenc 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Bereczkiné dr. Záluszki Anna 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 3 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

 A 3-7 éves korú gyermekek nyelvelsajátítási folyamatának megismerése, különös 

tekintettel a nyelvi-kommunikációs készségek és képességek fejlesztő módszereire és 

eljárásaira.  

 Az élményalapú irodalomközvetítés formáinak elsajátítása. 

 A magyar gyermekirodalmi kánonra vonatkozó ismeretek megszerzése. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 A hallgató legyen képes esztétikai- és fejlődéslélektani szempontok szerint 

kiválasztani az életkornak megfelelő irodalmi anyagot.  

 A hallgató legyen képes az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelés alapjainak 

rendszerezése. 

 Ismerje meg azokat a didaktikai módszereket, amelyekkel élmény alapú 

irodalomközvetítésre lesz képes. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A nyelvelsajátítási folyamattal összefüggő készség- és képességfejlesztés területei, játékos 

anyanyelvi gyakorlatok. 

2. Az irodalom szerepe a 3-7 éves korú gyermekek esztétikai nevelésében. 

Az irodalmi és anyanyelvi szakmódszertan alapjai és határterületei 

3.. A gyermekirodalom fogalma, műfajai. A gyermekfolklór. A népi mondókák archaikus 

elemei. 

4. A gyermekirodalmi művek kiválasztásának kritériumai. 

5. Az óvodai élet élményalapú tevékenységformáinak szerepe az anyanyelvi és az irodalmi 

nevelésben. 

6. Az évkör jeles napjaihoz kötődő népköltészeti alkotások.  

7. A gyermekversek formai, tematikus, világképi jellemzői. Klasszikus és kortárs alkotók. 

Verses mesék. 

8. A népmesekutatás útjai. A népmesék fajtái, szerkezeti és stiláris elemei 

9. A népmese és a műmese jellemző jegyeinek áttekintése.   

10. Gyerekkönyvek a magyar könyvpiacon. Szöveg és illusztráció kapcsolata a 

gyerekkönyvekben és a mediális műfajokban. 

11. Zárthelyi dolgozat írása. 

12. Összegzés, zárás. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 
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A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az órákon való aktív részvétel 

 Kiselőadás tartása gyermekirodalmi témakörből. 

 Memoriterek felmondása (négy mese, négy vers, tíz mondóka a klasszikus és a kortárs 

gyerekirodalomból). 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Komáromi Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon K., 2001. 

 Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 

2000.  

 Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 2004. 

 Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémiai K., 2004. 

 Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Mérei Ferenc -V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.  

 Gálné Gróh Ilona: Ringató. Kolibri K., 2013. 

 J. Kovács Judit: Kerekítő, Móra K., 2014. 

 Bajzáth Mária (szerk.) Itt vagyok, ragyogok! Legkisebbek népmeséi. Kolibri K., 2014. 

 Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye I. - Pedagógusoknak. Kolibri K., 

2015. 
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ÓVODAI ANYANYELVI-IRODALMI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA III. (TO0204) – BERECZKINÉ DR. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi Ferenc 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Bereczkiné dr. Záluszki Anna 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 
A hallgatók felkészítése az óvodai anyanyelvi-irodalmi foglalkozásokkal összefüggő elméleti és 

módszertani alapismeretekre. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 Ismerje az óvodai mese-vers foglalkozások tervezéséhez szükséges irodalmi 

anyagválasztás megfelelő kritériumait. 

 Legyen képes az óvodai anyanyelvi-irodalmi nevelés alapjainak rendszerezésére 

 Legyen képes az irodalmi nevelés alapelveinek megfelelő gyakorlatok megtervezésére 

és az adott korosztálynak megfelelő módszerek alkalmazására.  

 Legyen képes a nyelvi-kommunikációs fejlesztés elveinek gyakorlatba való átültetésére. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

 1. Magyarországi és határon túli magyar gyermekirodalom.  

 2. Klasszikus és kortárs szerzők művei. 

 3.A gyermekirodalmi alkotások kiválasztása a megfelelő életkorok szerint.  

 4. Hagyományos és újszerű meseközvetítési formák. 

 5. Az élményalapú irodalomközvetítés módszerei. 

 6. Verselés, mondókázás tervezése az óvodában. 

 7.Mesefoglalkozás tervezése a különböző óvodai csoportokban. 

 8. Mesepedagógiai törekvések Magyarországon, mesepszichológia.  

 9. Integrációs lehetőségek az irodalmi nevelésben. 

 10. Mesék dramatizálása. Drámapedagógia az óvodában. 

 11. Zárthelyi dolgozat írása. A memoriterek elmondása.  

 12. Értékelés, összegzés. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az órákon való aktív részvétel 

 Kiselőadás tartása gyermekirodalmi témakörből. 

 Memoriterek felmondása (két mese, két vers, két mondóka a klasszikus és a kortárs 

gyerekirodalomból). 
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KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Dankó Ervinné: Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 

2000.  

 Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Okker Kiadó, Budapest, 2004. 

 Lovász Andrea (szerk.): Felnőtt gyerekirodalom - Tanulmányok, kritikák és majdnem 

lexikon, Cerkabella Könyvkiadó, 2015. 

 Közelítések a meséhez. A mese értelmezhetőségei / szerk. Bálint Péter. Debrecen: 

Didakt, 2004. 

 A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és meseírók / szerk. Bálint Péter. 

Debrecen: Didakt, 2003. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM:  

 Kádár Annamária: Mesepszichológia. Kulcslyuk Kiadó 2013. 

 Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. – Bp.: Gondolat, 

1988. 

 Boldizsár Ildikó: Meseterápia. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2010.  

 Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, Motívumok. JAK, 

Kijárat Kiadó, 1997. 

 Gabnai Katalin: Drámajátékok. Marczibányi téri Művelődési központ, Bp. 1993. 

  

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Lovasz_Andrea_szerk_Felnott_gyerekirodalom_Tanulmanyok_kritikak_es_majdnem_lexikon&id=278109&type=22&ca=CATEGORY
https://bookline.hu/product/home.action?_v=Lovasz_Andrea_szerk_Felnott_gyerekirodalom_Tanulmanyok_kritikak_es_majdnem_lexikon&id=278109&type=22&ca=CATEGORY
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MATEMATIKAI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA II. (TO0207) – DR. GOMBOS, DR. SZŰCS 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Köves Gabriella 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Gombos Norbert/Dr. Szűcs János 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: ea.  

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: aláírás, vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

Óvodapedagógusok képzése, akik rendelkeznek olyan matematikai alapműveltséggel, 

problémamegoldó képességgel, módszertani kultúrával, amelynek birtokában képessé válnak 

az óvodai matematikai nevelés komplex rendszerének megvalósítására, a matematikai 

tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtésére, a gyermeki tevékenység tudatos szervezésére, 

irányítására, értékelésére az egészséges gyermekek körében.  

Megismertetni a hallgatót azon módszertani ismeretekkel, melyek alapján az egyes 

matematikai tartalmaknak megfelelő tevékenységformákat képesek lesznek tudatosan 

megválasztani, valamint egészséges gyermekek számára közvetíteni.  

Bemutatni az óvodáskorban megalapozott matematikai ismeretek további építésének 

lehetőségeit az első osztályban, a matematikai fogalmak alakításának folyamatát, a tanulásban 

betöltött szerepét, azokat a matematika módszertani ismereteket, amelyek szükségesek az 

óvodai tevékenység szervezéséhez, irányításához. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

Az óvodai matematikai tevékenységeknek megfelelő háttérismereteket sajátít el a hallgató, 

amelyek segítségével fejleszthető a megfigyelőképesség, problémamegoldó gondolkodás, 

térbeli tájékozódás, stb. 

Témakörök:  

A természetes szám fogalma, struktúrája, a számelmélet elemei. Halmazok ekvivalenciája, 

számossága, a természetes számok, mint a véges halmazok számossága.  

Kombinatorikai alapismeretek, Véges halmaz elemeiből készített sorozatok száma, 

részhalmazainak száma. Binomiális együtthatók és néhány tulajdonságaik, binomiális tétel, 

pascal háromszög. Ismétlés nélküli és ismétléses permutáció, variáció fogalma, az ismétlés 

nélküli kombináció fogalma. Kombinatorika a matematika más témaköreiben (logika, algebra, 

stb.). A témakörökhöz kapcsolódó alapozó óvodai feladatok elemzése, megoldása. 

Geometriai fogalmak, összefüggések. A síkidom fogalma, adott tulajdonságú ponthalmazok. 

Geometriai transzformációk. A mérés fogalma (kimérés, megmérés összemérés). Óvodai 

feladatlapok. általános iskolai alsó tagozatos feladatok megoldása az adott témakörben: 

alakzatok szimmetriaviszonyainak vizsgálata. A témakörökhöz kapcsolódó alapozó óvodai 

feladatok elemzése, megoldása. 

MATEMATIKAI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA MODUL 
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A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A természetes szám fogalma, a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. 

2. A természetes szám fogalma, a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. Foglalkozás terv készítése. 

3. Kombinatorika, a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, megoldása. 

4. Kombinatorika, a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, megoldása. 

Foglalkozás terv készítése. 

5. 1. témazáró zárthelyi dolgozat 

6. Geometriai fogalmak, összefüggések a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. 

7. Geometriai fogalmak, összefüggések a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. Foglalkozás terv készítése. 

8. Geometriai fogalmak, összefüggések a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. 

9. Geometriai fogalmak, összefüggések a témakörökhöz kapcsolódó feladatok elemzése, 

megoldása. Foglalkozás terv készítése. 

10. 2. témazáró zárthelyi dolgozat 

11. Foglalkozásterv készítése. 

12. Foglalkozásterv készítése. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

A félév folyamán a hallgató 2 házi dolgozatot és 2 zárthelyi dolgozatot ír. Az 1. házidolgozat 

beadási határideje az 1., a 2. házidolgozat beadási határideje a 2. zárthelyi időpontja. 

Az aláírás feltétele az órákon végzett aktív és eredményes munka, legalább megfelelt szintű 

zárthelyi és házi dolgozatok. A vizsga a Matematikai nevelés és módszertana I–II. tananyagát 

öleli fel. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. Pappné dr. Ádám Gyöngyi (szerkesztő) (2004): Matematika az általános 

képzéshez a tanítóképző főiskolák számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. A 

témakörökhöz kapcsolódó fejezeteinek az oktató által meghatározott részletei. 

2. Zsámboki Károlyné (2003): Óvodai matematikai nevelés. Sopron  

További kijelölt cikkek pl. az Óvodai nevelésből.  
 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Zsámboki Károlyné – Horváthné Szigligeti Adél (1993): Matematika kézzel, fejjel, 

szívvel. Fabula Stúdió  

2. Zsámboki Károlyné, 2001. Bence világot tanul. Sopron  

3. Villányi Györgyné, 1993. Játék a matematika? Tárogató, Budapest  
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KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA II. (TO0209) – DR. BÁRDI Á. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Bárdi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Bárdi Árpád 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsga 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Olyan környezettudat kialakítása, amely felkészíti a hallgatókat a környezettel való tudatos 

együttélésre, a környezetbarát életvitelre, és annak közvetítésére. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A hallgató ismerje az óvodai nevelőmunkához szükséges módszertani anyagot. Tudjon 

alkalmazói szinten tevékenységeket, feladatokat különböző fejlettségű gyermekeknek 

megalkotni. Legyen képes az óvodai környezeti nevelés feladatainak színvonalas ellátására. 

Olyan környezettudat kialakítása, amely felkészíti a hallgatókat a környezettel való tudatos 

együttélésre, a környezetbarát életvitelre, és annak közvetítésére:  

- Alakítson ökológiai szemléleten alapuló, korszerű környezeti világképet és kultúrát, egy 

új értékrendszer kialakításán keresztül. 

- Értsék meg és becsüljék a hallgatók a környezeti rendszereket, és aktívan vegyenek részt 

azok fenntartásában.  

- Alakítsa ki a társadalom és a környezet iránti elkötelezettséget, személyes 

felelősségérzetet.  

- Alakítson ki a gyerekkori környezettel való ismerkedés során emocionális kapcsolatokat, 

s formáljon környezetbarát szokásokat. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

1. A környezeti nevelés témakörei: A víz 

2-3. A levegő és a talaj 

4. Az óvoda és a lakóhely természeti környezete 

5. A lakóhely és az óvoda társadalmi és információs környezete 

6. Bevezetés a helyi környezeti nevelési program elkészítésébe 

7. Eszközök az óvodai környezeti nevelésben  

8. Az óvodai környezeti nevelés módszerei és munkaformái 

9-10.  Óvodai környezeti nevelést segítő szervezetek, intézmények  

11. Az óvodai környezeti nevelés helyszínei  

12. A Zöld Óvodai Kritériumrendszer 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA MODUL  
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1. Alkalom 

1-3. Óra 

A környezeti nevelés témakörei: levegő, víz, 

talaj  

2. Alkalom 

4-6. óra 

Eszközök, módszerek és munkaformák az 

óvodai környezeti nevelésben 

3. Alkalom 

7-10. óra 

Az óvodai környezeti nevelést segítő 

szervezetek, intézmények; a Zöld Óvoda 

hálózat 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az aláírás feltétele: kiadott a csoportos feladatban való dokumentált részvétel. 

Ennek témája: a környezeti nevelés megjelenése a gyakorló intézmény(ek)ben az 

ÓNOAP szempontrendszere alapján. A munka három részből tevődik össze (bemutató 

tabló, írásbeli összefoglaló, bemutató film), amely a pedagógiai kutatás 

módszertanának sokszínű felhasználásával készül, dokumentáltan jól elhatárolható 

feladatmegosztásban, a pedagógiai tudományosság igényével. A csoportbeosztás az 

első kontaktóra alkalmával történik.  

 Leadási határidő: (amely egyben a bemutatás ideje is) Nappali: május 3. ; Levelező: 

május 12.   

 A kurzus vizsgával zárul, amely – a beadott csoportos feladat magas színvonalú 

teljesítése esetén - az oktató egyéni szakmai megítélése nyomán kiváltható 

megajánlott jeggyel. 

  Egyéb kérdésekben az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Dr. Kuti István és dr. Kuti Istvánné: KÖRLÁNC környezeti nevelés az óvodában, 

Kecskemét, KETIF. 1996. 

 Bihariné dr. Krekó Ilona (szerk.) Az óvodai környezeti nevelés módszertana, ELTE-

TÓFK, 2006. 

 Villányi Györgyné (2006): A környezeti nevelés alakulása az óvodai nevelésben – 

úton a zöld óvoda felé [online]. (2009.02.05)  

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=TF-Villanyi-Zold 

 Valkó, K. (Szerk.). (2010). Környezettudatosság az óvodában -„Apró lépés az óvodásnak, 

nagy lépés a világnak!“,Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl 

óvopedagógusoknak. Letöltés dátuma: 2014. december 12, forrás: Zöld-Híd Alapítvány 

website: http://zold-hid.hu/ovisok_es_a_kornyezet.pdf 

 Vásárhelyi, J. (Szerk.). (2010). Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia. Letöltés dátuma: 2014. 

december 10, forrás: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület website: 

http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Adorján Rita: Magonc – természetismereti játékok az erdőben, Mecsek Erdészeti Rt, 

Pécs, 1998. 

 Dr. Kuti István és dr. Kuti Istvánné: KÖRLÁNC környezeti nevelés választható 

óvodai programja, Kecskemét, KETIF. 1998. 

 Kanczler Gyuláné (szerk.) (2002.): Óvodai környezeti nevelés – óvopedagógusok felkészülését 
segítő művek – ajánló bibliográfia [online]. (2009.02.04.) 
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/bibliografia_ovoda.pdf 

 Óvónők kincsestára – RAABE   

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=TF-Villanyi-Zold
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/bibliografia_ovoda.pdf
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TERMÉSZETISMERET ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM II.(TK0507) – DR. BÁRDI Á. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Bárdi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Bárdi Árpád 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsga 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 3 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Olyan alapok nyújtása, amely felkészíti a hallgatókat a környezetismeret tantárgy, valamint a 

környezeti nevelési foglalkozás szakmai tartalmainak sikeres közvetítésére.  

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

Legyen képes természettudományi kérdések, problémák magyarázatára, feldolgozására. 

Rendelkezzen a természettudományok oktatásához korszerű ismeretrendszerrel, valamint az 

egészséges életmód kialakításához szükséges ismeretekkel. A természetismeret tantárgy 

azokat a természettudományos ismereteket tartalmazza, amelyeket a NAT meghatároz, mint 

az ember és természet műveltségterület tartalmi elemeit. Valamint tartalmazza a 

természettudomány eredményeinek, illetve azoknak a gyakorlati élethez való kapcsolatának 

vizsgálatát, a pedagógiai látókör, a szakműveltség, a pedagógiai képesség és mesterségtudás 

elemeit, a pedagógiai önképzéshez szükséges képességek fejlesztését.  

 

A kurzus félévi alkalmai és témakörei:  

1. Csillagászati alapok 

2. Az idő; magyar népi kalendárium 

3. Természetföldrajzi alapok I: tájékozódás, a földfelszín formakincsei 

4. Természetföldrajzi alapok II: időjárás, éghajlat 

5. Fizikai alapok– környezetünkben előforduló anyagok tulajdonságai 

6. A víz  

7. Kémiai alapok – keverékek, oldatok, égés 

8. Környezetünk néhány fontos anyaga (papír, üveg, kerámia…) 

9. Vegyszerek a háztartásban 

10. Energiaforrások, fűtőberendezések, közlekedés  

11. Magyarország földrajzi alapismeretei I.: természeti nevezetességek 

12. Magyarország földrajzi alapismeretei II.: társadalmi, kulturális nevezetességek 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

1. Alkalom 

1-3. Óra 

Csillagászati és természetföldrajzi 

alapismeretek  

2. Alkalom 

4-6. óra 

Fizikai és kémiai alapismeretek 

3. Alkalom 

7-10. óra 

Magyarország földrajzi alapismeretei 
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A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (Az 

osztályzat kialakításának módja): 

 Aláírás feltétele: Rövid zárthelyi dolgozatok (rzh) többségének (Nappali tagozaton 

5/3; levelező tagozaton 2/1) teljesítése.  

 A rövid zárthelyi dolgozatok előre összeállított tesztsorok, amelyek kivetített 

formában, rögzített időkeretben kerülnek megírásra. 

 Az aktuális rzh pontos témája az azt megelőző előadásokon kerül ismertetésre. 

 Az rzh időpontjai: Nappali tagozaton: március 1., március 22. , április 19., május 3., 

május 17.;  Levelező tagozaton: április 28., május 12.   

 A kurzus vizsgával zárul, amely – a megírt rzh dolgozatok  magas színvonalú 

teljesítése esetén - kiváltható megajánlott jeggyel.  

 Egyéb kérdésekben az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Dr. Siposné Dr. Kedves É., Horváth B., Péntek L.: Kémiai alapismeretek, Mozaik, 

Szeged, 2015. 

 Első Atlaszom – Cartographia 2009. 

 Jónás I., Dr. Kovács Lászlóné, Szöllősy L., Vízvári Albertné: Kozmikus és 

természetföldrajzi környezetünk, Mozaik, Szeged, 2015.  

 Dr. Endrédi Lajos: Földrajzi ismeretek, Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 

 Népi magyar naptár: (Bálint S.: Ünnepi kalendárium, Budapest, Neumann Kht, 2004.) 

-alapján összeállított (letöltés: 2016-02-11) 

http://www.hungarotheka.hu/kalendarium.html; valamint Néprajzi ünnepek és 

szokások, Sulinet Tudásbázis website (letöltés: 2016-02-11)  

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-

nepszokasok 

 

AJÁNLOTT IRODALOM:  

 NAT és a Kerettanterv vonatkozó fejezetei Az aktuális Nemzet Alaptanterv és a 

környezetismeret tantárgy kerettanterve: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR; 

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html  

 Nemerkényi–Sárfalvi: Általános természetföldrajz, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2001. 

 Bora – Nemerkényi: Magyarország földrajza, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2013. 

 

  

http://www.hungarotheka.hu/kalendarium.html
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR
http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html
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ÉNEK-ZENEI NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA MODUL 

 
ÉNEK-ZENE ÉS MÓDSZERTANA II. (TO0211) – DR. KINCZLER ZS. VARRÓ-SASI I. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szarka Júlia 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Wulfné dr. Kinczler Zsuzsanna, Varró-Sasi 

Ildikó, Berkesi Boglárka 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Az óvodai/kisgyermekkori zenei neveléshez szükséges ismeretek és készségek megalapozása, 

a módszertan elméleti áttekintése, a kapcsolódó zenei ismeretek tanítása: ritmikai, dallami, 

hangsortani, formai, együtthangzási, hangszertechnikai alapismeretek elsajátítása, az alapvető 

zenei olvasás-írási, furulyajáték-alapkészségek kialakítása. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  
- az óvodai zenei nevelés alapelvei és módszertana; 

- alapvető ritmikai, dallami, formai, hangköz- és hangsortani ismeretek; 

- dalismeret: az óvodai zenei nevelés kezdő szakaszának megfelelő szemelvények (ld. lista) 

- hangszerjáték: C szoprán-furulya alaphangsora és fisz, bé fogásmódja (C’-D”) 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

Nappali 

1. Kodály és Forrai zenepedagógiai elvei – az előző félév zenei szemelvényeinek 

ismétlése, gyakorlása (filmek elemzése) 

2. Az óvodai zenei nevelést megelőző és követő időszak (filmek elemzése) 

3. A tiszta éneklés segítése az óvodában – a mellékelt dallista megfelelő szemelvényein 

4. A ritmusérzék fejlesztése az óvodában 

5. A zenei hallás (akusztikus) fejlesztésének feladatai óvodában – a mellékelt dallista 

megfelelő szemelvényein 

6. A belső hallás fejlesztésének óvodai lehetőségei – a mellékelt dallista megfelelő 

szemelvényein 

7. A zenei alkotókedv kialakításának és fejlesztésének óvodai lehetőségei – hallgatói 

gyakorlatok 

8. A zenehallgatóvá nevelés feladatai az óvodában (Törzsök könyv alapján) 

9. Az ÓNOAP zenei nevelése, a Helyi és Minősített programok, zenei reformpedagógiák. 

10. A tervezés és a felkészülés alapelvei, a zenei nevelés távlati tervezése, a foglalkozások 

értékelése – ütemterv, éves terv, tervezet, foglalkozásvázlat, értékelési szempontok  

11. A dallista gyakorlása, konzultáció a szóbeli tételekhez 

12. A dallista gyakorlása, konzultáció a szóbeli tételekhez 
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A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

Alkalom 

1-4. óra oktatói tájékoztató és a félév 

beosztása 

A 10 tétel és filmes anyagok megbeszélése, 

zenei anyag gyakorlása 

Alkalom 

5-6. óra 

Konzultáció a tételekkel kapcsolatban, a 

dallista gyakorlása 

Alkalom 

7-10. óra 

Konzultáció a tételekkel kapcsolatban, a 

dallista gyakorlása 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 40 db mondóka memoriter hangoztatása 

 40 db gyerekdal (különböző hangkészletekből): szöveggel valamint szolmizálva 

 különböző hangkészletekből egy-egy furulyázva is emlékezetből 

 15 db népdal élményszerű előadása 

 ebből 5 db népdal furulyázva (fisz, B-s, C-dúr) emlékezetből 

 2 db többszólamú dal szabadon választva 

Aláírás feltétele az órai részvétel. 

Egyéb kérdésekben az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
Forrai 

Törzsök 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

I félév ÉNÓ / Forrai 

Népi gyerekdalok:  

-65 Fussunk, szaladjunk,-63 Csiga-biga…,-

71 Zsipp-zsupp  

-64 Én kis kertet… 

-73 Hinta palinta… 

-81 Éliás, Tóbiás… 

-82 Aki nem lép… 

-111 Borsót főztem 

-112 Csett pá-pára… 

-114 Fehér liliom szál 

-115 Kis kacsa fürdik… 

-116 Lopják az úr… 

-83 Hold, hold… 

-202 Lipem-lopom… 

-203 Mackó, mackó… 

-189 Gólya bácsi… 

-192 Hej, meszelő… 

-88 Hej, a sályi… 

-100 Koszorú, Koszorú 

-157 Ég a gyertya… 

-96 Jön a róka… 

II félév ÉNÓ / Forrai 

Népi gyerekdalok:  

86 Elvesztettem zsebkendőmet… 

95 Ennek a kislánynak… 

99 Komatálat hoztam… 

125 Erzsébet asszony… 

139 Hej vára, vára… 

143 Itt ül egy kis kosárba… 

147 Ántán tilitom… 

152 Bújj, bújj zöld ág… 

171 Hopp mókuska… 

178 Nyisd ki asszony… 

195 Hogy a csibe… 

188 Fecskét látok 

212 Aludj kicsi… 

213 Elvesztettem páromat… 

214 János úr készül… 

314 Kinyílt a rózsa… 

143 Itt ül egy kis kosárba 

150 Benn a bárány… 

178 Nyisd ki asszony… 

171 Hopp mókuska… 
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Elméleti rész 

1. A zenei nevelés általános alapelvei (kodályi gondolatok), az óvodai nevelés zenei céljai és feladatai 

2. A zenei nevelés óvoda előtt és után (magzat-újszülött-csecsemő-kisgyermek és a család, zenei átmenetek 

a bölcsőde-óvoda és az óvoda-iskola között) 

3. Tiszta éneklési képesség fejlesztése az óvodában (az óvónői modell, a zenei anyag kiválasztásának 

szempontjai, a megfelelő hangmagasság, a „morgó gyermek) 

4. Ritmikai képesség fejlesztése az óvodában (egyenletes lüktetés, ritmus kiemelése, a kettő 

összekapcsolásának lehetőségei, tempóérzék) 

5. Az akusztikus hallás képességeinek fejlesztése az óvodában (magasabb-mélyebb, halkabb-hangosabb, 

hangszínek és hangirányok) 

6. A belső hallás fejlesztése az óvodában (dallam-ritmus felismertetése, dallambújtatás, a zenei visszhang- és 

kérdés-felelet játékai) 

7. A zenei alkotókedv kialakításának és fejlesztésének óvodai lehetőségei 

8. A zenehallgatóvá nevelés feladatai az óvodában (Törzsök könyv alapján) 

9. Az ÓNOAP zenei nevelése, az óvoda zenei anyaga. Helyi programok, zenei reformpedagógiák. (Szarka 

Júlia cikkei alapján) 

10. A tervezés és a felkészülés alapelvei, a zenei nevelés távlati tervezése, a foglalkozások értékelése – 

ütemterv, éves terv, tervezet, foglalkozásvázlat, értékelési szempontok  

Gyakorlati rész: 

 40 db mondóka memoriter hangoztatása 

 40 db gyerekdal (különböző hangkészletekből): szöveggel valamint szolmizálva 

 különböző hangkészletekből egy-egy furulyázva is emlékezetből 

 15 db népdal élményszerű előadása 

 ebből 5 db népdal furulyázva (fisz, B-s, C-dúr) emlékezetből 

 2 db többszólamú dal szabadon választva 

  

-135 Szita, szita… 

-99 Komatálat hoztam… 

Komponált gyerekdalok: 

-220 Tekereg a szél… 

-225 De jó a dió… 

-230 Jön a kocsi… 

-234 Suttog a fenyves… 

-235 Télapó itt van… 

-272 Árkot ugrott… 

-274 Hosszú az erdő… 

-292 Fut, szalad… 

-245 Ezüst fenyő… 

Népdalok: ZHÓ /Törzsök 

-96 Erdő, erdő, erdő, Marosszéki… 

-66 Kelj fel juhász… 

-80 A jó lovas… (kánon is) 

-65 Hej dunáról… 

-48 Érik a szőlő… 

-26 A kassai szőlőhegyen… 

-93 Erdő, erdő de magas… 

-15 A kapuba… 

21 Már megjöttünk estére… 

31 Cickom, cickom… 

Többszólamúság (Törzsök vagy egyéb) 

Pl. 290 Este van már, 8 óra…, 295 Egy 

boszorka van…stb. 

Komponált gyerekdalok: 

221 Szól a nóta… 

229 Hegedül a kisegér… 

258 Száll a madár… 

260 Sándor napján… 

280 Kellene szép kert… 

287 Jön a tavasz… 

304 Bidres-bodros bárány… 

305 Brumm, brumm… 

308 Csizmám kopogó… 

313 Itt a farsang… 

Népdalok: ZHÓ / Törzsök 

17 Hol jártál báránykám?... 

23 Sárga csikó, csengő rajta… 

25 A part alatt… 

29 Á-bé-cé-dé… 

30 Hopp Juliska… 

54 Udvarom, udvarom… 

77 Házasodik a tücsök… 

97 Gábor Áron…(kánon is) 

297 Zöld levél…(kánon is) 

118 Kossuth Lajos azt üzente… 

Többszólamúság (Törzsök vagy egyéb, 

szabadon válogatva) 

Pl. Mély erdőn…, Zöld erdőben…Amikor a 

mutató… Pál, Kata, Péter, Ég a város stb. 
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ÉNEK-ZENE ÉS MÓDSZERTANA IV. (TO0211) DR. KINCZLER ZS., VARRÓ-SASI I., BERKESI B. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Wulfné dr. Kinczler Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Wulfné dr. Kinczler Zsuzsanna, Varró-Sasi 

Ildikó, Berkesi Boglárka 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szem. 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Az óvodai/kisgyermekkori zenei neveléshez szükséges ismeretek és készségek megalapozása, 

a módszertan gyakorlati alkalmazása. Előző félévek gyerekdalai+játékai, mondókái, ill. 

módszertanának ismétlése, bővítése az óvodai gyakorlat tapasztalatai alapján. 

 Népzenei ismeretek a népdalokhoz kapcsolódóan 

 Lapról olvasás, kottaolvasás Forrai végén levő komponált gyerekdalokból 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  
- alapvető ritmikai, dallami, formai, hangköz- és hangsortani ismeretek; 

- dalismeret: az óvodai zenei nevelés kezdő szakaszának megfelelő szemelvények (ld. lista) 

- együtthangzási ismeretek (kánonok, biciniumok) 

- hangszerjáték: C szoprán-furulya alaphangsora és fisz, bé fogásmódja (C’-D”) 

 

KÖVETELMÉNYEK: 

- Jelenlét az órák 75%-án = 3xmásfél óra hiányzás (pl. hospitálás is beszámít!) 

- 10 új mondóka 

- 10 új gyerekdal  

- 10 magyar népdal (különböző stílusú és hangulatú) 

- 5 más népek dala 

- 15 furulyamű hangoztatása, ebből 5 db kotta nélkül 

- 2 szabadon választott többszólamú (kánon) szemelvény éneklése társsal 

 

Dallista / ZENEI ANYAG 

Mondóka: 
10 új (Forraiban nem található) mondóka önálló gyűjtése, módszertani elemzése 

Javasolt gyerekdalok (ÉNÓ): 

1. Bársony ibolyácska… 149 / l-d 

2. Fehérvári kapitány…  159 / l-d 

3. Jöjj ki napocska…  218 / m-r-d 

4. Eresz alól…   228 / s-m-r-d 

5. Reggeli harmat…  232 / s-m-r-d 

6. Én kicsike vagyok…  237/238 / s-f-m-r-d 

7. Kösd fel Örzse…  239/ 240 / s-f-m-r-d  

8. Egy kis malac…  243/244 / l-s-m-r-d 

9. Mi szél hozott…  252/253/ l-s-m-r-d 

10. Kicsi őz…   284/288 / r-d-l,-s, 

11. Tarka kutya…   292/299 / m-r-d-l, 
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12. Vígan dalol a madár  294/302 / m-r-d-t,-l, 

13. Csend ül a tájon…  -/307 

14. Ültem ringó…  -/236 

Javasolt magyar népdalok (Törzsök): 

1. Bel, bel, bel (altató, hexakord) T/3 

2. Elment a madárka (szabad ritmus, parlando, bánat) T/6 

3. Énekeljünk, énekeljünk (nyújtott ritmus, guzsajas/fonó) T/10 

4. S a te fejed akkora (csúfoló, Gisz, szinkópa) T/24 

5. Szomorú fűzfának (nyújtott ritmus, bánat, fríges zárlat) T/35 

6. Bús a kis gerlice madár (eol, díszítések, bánat) T/41 

7. Hopp ide tisztán (3/8, lakodalmas, dór) T/44 

8. Két szál pünkösdrózsa (dór, karakter, pünkösd zh.) T/51 

9. Fürjecském, fürjecském (párosító, szerelem, eol, hangközök) T/53 

10. Csipkefa bimbója (éles ritmus, szerelem) T/57 

11. Elmentem a piacra (szinkópa, nyolcad szünet, rögtönzési lehetőség, történet) T/63 

12. Két esztendeje vagy három (= A Vidróczki...) (szabad ritmus, dór) T/67 

13. A macskának négy a  lába (dere de de) (játékos szavak, Moldva) T/69 

14. A karádi faluvégen (tizenhatodok, csúfoló) T/73 

15. Jánoshídi vásártéren (váltakozó ütem, leány-legényvásár) T/91 

Javasolt más népek dalai (Törzsök): 

1. Édes fülmile (tatár, pentaton) T/138 

2. Ág, ág kicsi ág (mari-cseremisz, pentaton) T/141 

3. Duda megnyikkan (angol, fi, felütés, hangszerek) T/153 

4. Lepke, te kedves (bolgár, tizenhatod) T/158 

5. Parton ül a kis nyúl (lengyel) T/167 

6. Szállongó szél (német) T/172 

7. A bundám szőrös (svájci, 6/8, felütéses kezdés) T/190 

8. Hegytövi fák (szlovák) T/198 

Javasolt furulya-anyag: 

5 gyerekdal (különböző hangkészletekből) 

5 más népek dala 

2 magyar népdal a IV. félév anyagából 

Danza - 16. sz. (fisz és bé) T/248 

Mozart: Burleszk (tizenhatod) T/255 

Beethoven: Dal (6/8-os ütem) T/256 

Többszólamúság (pl. népdalkánonok): 

Ism.sz.: A nap leszáll T/302 

Caldara: Erdei vigasság T/303 

Bárdos: Hétfő, kedd T/316 

Schubert: Májusi dal T/326 

Bárdos: Kis kacsa T/334 
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VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA I. (TO0215) – DR. SOMODI I. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Somodi Ildikó 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Somodi Ildikó 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsgajegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 
A vizuális nevelés céljainak, eszközeinek, módszereinek megismerése. 

A gyermekek képi kifejezései, az életkori sajátosságoknak megfelelő vizuális nevelés 

feladatainak megismerése. 

A vizuális kifejezés képességrendszerének, a képesség és készségfejlesztés módszereinek 

megismertetése. 

A vizuális tevékenységek sajátosságai, a vizuális nevelés területi specifikumai. 

A vizuális foglalkozások tervezése, a fejlesztés tartalmai, felépítése, differenciálás. 

Az egyénre szabott vizuális képességfejlesztés módszerei. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 rendezett ismeretek útján feltárja a vizuális műveltség pedagógiájának alapjait. 

 Ismereteket nyújt az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaink megfelelő 

vizuális nevelői kompetenciák, attitűd kialakításához. 

 Elsajátíttatja a vizuális műveltség pedagógiájának alapjait, módszertani lehetőségeit, a 

vizuális nevelés tevékenységi területeinek óvodapedagógiában alkalmazható 

lehetőségeit. 

 Megalapozza a vizuális műveltséganyag közvetítésével és tevékenységekben való 

elmélyítésével az esztétikum iránti fogékonyság és helyes értékítélet kialakulását. 

 Megismerteti a gyermeki képi ábrázolás sajátosságait és kibontakozásának 

lehetőségeit és feltételeit. Ismerteti a gyermek vizuális tevékenységének fejlődését 

különös tekintettel a kifejezőkészség fejlődésének menetére. 

 Felkészít a gyermek képi kifejezését, közlését, tárgyalkotó tevékenységét irányító, 

produktumait értelmező, értő – elemző, személyiségformáló nevelésre. 

 Ismereteket nyújt a vizuális tevékenységek tartalmainak tervezéséhez és 

közvetítéséhez,a differenciált módszertani gyakorlati eljárások alkalmazásához.  

 Megismerteti az esztétikus környezetalakítás összetevőit, megteremti a harmonikus és 

ingergazdag érzelmi nevelés alapfeltételeit.  

 

VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA MODUL 
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A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

Nappali munkarend: 

1. A vizuális nevelés célja, területei és helye az óvodai nevelés folyamatában. 

2. A vizuális nevelés területei, célja, és szerepe a fejlesztés folyamatában. 

3. Gyermekalkotások elemzése, értelmezése. A gyermek kifejezőképességének fejlődése, 

fejlődés-lélektani sajátosságok. 

4. A gyermek képi ábrázolásának fejlődése és pedagógiai vonzatai. A korszerű szakmai 

ismeretanyag megismerése. 

5.  A vizuális képességek óvodai fejlesztése. Gyakorlatok elemzése, problémák 

értelmezése. 

6. Tervezés összetevőinek megismerése. A tevékenységek és foglalkozások vizuális 

tartalma, módszerei, eszközei. A vizuális tevékenységek alkalmazási lehetősége az 

óvodai nevelésben.  

7. Technikák, eljárások, anyagok, és alkalmazási lehetőségek. Gyermeki alkotások 

elemzése, értelmezése. A képzőművészet és a gyermek kifejezőeszközei. 

8. A gyermek kifejezőképességének fejlődése, differenciáló fejlesztésének lehetőségei. 

9. A projektmódszer lehetőségei az óvodában, a differenciálás lehetőségei, az integráció 

lehetőségei.  

10. Az inspiráció lehetőségei és szerepe a komplex tevékenységek programozásában. 

Komplex foglalkozások tervezése, gyakorlása. 

11. Gyakorlatok tervezése, elemzése, bemutatása.  

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Kollokvium: Szóbeli beszámoló a módszertani szakirodalom és az előadások anyaga 

alapján. 

 A házi dolgozat értékelése és megbeszélése a kollokvium alkalmával. A házi dolgozat 

leadásának határideje a félév utolsó előtti órája. A papír alapon leadott dolgozat 

tartalmazza a hallgató e-mail elérhetőségét, és elégtelen érdemjegy esetén az oktató a 

leadást követő 3 napon belül értesíti. Ebben az esetben javító dolgozat leadására a 

félév utolsó tanóráján van lehetőség 

 A dolgozat témája: Egy komplex foglalkozástervezet a megbeszélt téma alapján. 

 A kollokvium érdemjegye és a beadandó tervezetek érdemjegyének számtani átlaga. 

 Feladat:  

1. A választott témakörhöz feladattartamot, feladatsort rendelni és 

foglalkozásvázlatba illeszteni, megadott szempontok alapján. 

2. A választott téma szemléltetése; a feladatok vizuális nyelvi anyagának, 

technikáinak szemléltetése.  

3. A feladat mintadarabjának saját variációi, a problémamegoldó gondolkodást segítő 

lehetőségek bemutatása.   

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, Bp., 2012. 

2. Bakos-Bálványos-Preizinger-Sándor: Vizuális nevelés pedagógiája, Balassi Kiadó, 

Bp., 2000. 

3. Kárpáti Andrea: Firkák, formák, figurák, Dialóg Kiadó Bp., 2001. 
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4. Aszalai-Horváth: Amit az óvónőnek észre kell venni, Flaccus Kiadó, Bp., 2007 

5. Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? Alex Typo,1992 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Bálványos H: Esztétikai művészeti ismeretekre nevelés, Balassi Kiadó Bp., 1997. 

2. Bálványos H.:-Sánta L.: Vizuális megismerés, kommunikáció, Balassi Kiadó Bp., 

1997. 

3. Porkolábné Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában, Alex typo,1998. 

4. Gerő Zsuzsa: Gyermekrajzok esztétikuma, Akadémiai Kiadó Bp., 1974. 
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VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS MÓDSZERTANA III. NÉPMŰVÉSZET (TO0217) – DR. SOMODI I. 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Somodi Ildikó 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Somodi Ildikó 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szem. 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

 A hagyományos ábrázolási és alakítási módok elsajátítása, a hagyományos anyagok, 

eljárásokat és funkciók megismerése. A népművészet tárgykultúrájának esztétikuma 

iránti fogékonyság formálása. 

 Komponálás, tárgykészítés formában, színben, anyagban és különböző nem 

hagyományos technikákban a hagyományos formakincs inspirációit, tartalmait 

felhasználva. 

 Az anyagszerűség és stílusegység, az anyagok alakíthatósága és a forma és funkció 

összefüggései. 

 A hagyományos tárgykultúra minőségeit, értékeit megismerve, formakincsének 

díszítményeinek, beépítése az óvodai nevelőmunkába.   

 A népművészet szerepe az esztétikum iránti fogékonyság formálásában, a 

hagyományos értékek közvetítésében. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 Szerezzenek alapvető jártasságot a népművészeti és iparművészeti alkotások alapvető 

stílusjegyeinek felismerésében. 

 Ismerjék meg a legjelentősebb magyar népművészeti ágakat, területeket és 

technikákat. Rendelkezzenek történeti ismeretekkel, különböző tájegységek és népek 

tárgy és környezeti kultúrájáról, melyek segítik a kollektív és a személyes identitást 

kifejező közlések lehetőségeit és elősegítik a korszerű ismeretek befogadását. 

 Fejleszteni a hallgató esztétikai értékszemléletét, a hagyományos tárgy és 

környezetkultúra iránti fogékonyságát.  

 A hagyományos értékek beépítésének elsajátíttatása az óvodai vizuális tevékenységek 

gyakorlatába.  

Legyen tájékozott lakókörnyezetében és az ország nagyobb múzeumaiban található 

gyűjtemények anyagában. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

NAPPALI 

1. A népművészet fogalma, területei. 

2. Népi tárgyalkotás. Mesterségek, anyagok, technikák – eljárások megismerése. 

3. A népi játékok sajátosságai, anyagok, technikák megismerése. 

4. A díszítmény kérdése. Hagyományos díszítmények esztétikája és szimbolikája. 

5. Tárgy és környezet kultúra. A hagyományos forma és funkció összefüggéseinek 

elemzése. 
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6. Népi építészet. Funkciók, anyagok, technikák. 

7. A népművészet helye az óvodai nevelésben 

8. A vizuális esztétikai képességek óvodai fejlesztése a népművészet értékeinek 

hatásával. 

9. Vizuális fejlesztő komplex tevékenységek tervezése népi motívumok alkalmazásával. 

10. A tervezés mozzanatainak megismerése – motívumok és mintázatok, vizuális játékok.  

Játékos vizuális tevékenységek alkalmazási lehetősége az óvodai nevelésben. 

11. Technikák, eljárások, anyagok, és alkalmazási lehetőségek. Gyakorlatok tervezése, 

elemezése. 

 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Az órai tevékenység és a házi dolgozat értékelése. 

 A házi dolgozat témája: Magyarország tájegységeinek népi kultúrája, népművészeti 

gyűjtés és feldolgozása óvodai tevékenységek anyagában.  

 A házi dolgozat leadásának határideje a félév utolsó előtti órája. A papír alapon leadott 

dolgozat tartalmazza a hallgató e-mail elérhetőségét, és elégtelen érdemjegy esetén az 

oktató a leadást követő 3 napon belül értesíti. Ebben az esetben javító dolgozat 

leadására a félév utolsó tanóráján van lehetőség. 

 Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka alapján meghatározott jegy és a 

beadandó dolgozat érdemjegyének számtani átlaga. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Domanovszky György: A magyar nép díszítőművészete Akadémiai Kiadó Bp., 1981. 

 Hofer T.- Fél E.: Magyar Népművészet Corvina Kiadó Bp., 1975. 

 Tarján Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet. Tankönyvkiadó, Bp. 1991. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Ortutay Gyula: Magyar néprajzi lexikon I-V. Akadémiai Kiadó Bp., 1980. 

 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete I-V. Helikon Kiadó Bp., 1984. 

 Tarján Gábor: Mindennapi hagyomány. Néprajzi ismeretek mai használatra. 

Mezőgazdasági Kiadó,Bp. 1984. 

 Nagy Mari-Vidák István: Fűben, fában játék, Jelenlévő Múlt sorozat, Planétás Kiadó, 

Bp. 1998. 

 Zelnik József (szerk.): Gyermeki játékok, Bp. 1997. 

 Horváthné Csapucha Klára: Kreativitásfejlesztés játékosan, Flaccus Kiadó, Győr,  
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JÁTÉK PEDAGÓGIÁJA ÉS MÓDSZERTANA II. (TO023) – DR. BÁRDI, DR. KEMÉNY, DR. SZARKA 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Bárdi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Bárdi Árpád / Dr. Kemény Gabriella / Dr. 

Szarka Júlia 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 30/10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

Segítséget nyújt a hallgatóknak a 0-14 éves korú gyermekek játékának hatékony 

megszervezéséhez és felkészíti őket a pedagógiai megfigyelés egyik formájára, a gyermek 

játékának vizsgálatára és szakszerű elemzésére. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A hallgatók ismerjék:  

 a 0-14 éves korosztály játéktevékenységének jellemzőit, a játékfolyamatot elindító 

lelki szükségleteket;  

 a köznevelés alapdokumentumainak (BOAP, ÓNOAP, NAT) játékra vonatkozó 

részeit, értelmezzék annak tartalmát a gyakorlatban; 

 a klasszikus és hagyományokon alapuló gyermekjátékok témaköreit, képesek legyenek 

kiválasztani az életkorhoz igazodó játékokat. Legyenek jártasak a spontán, valamint az 

irányított játékok feltételeinek megteremtésében, megszervezésében és vezetésében.  

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

NAPPALI MUNKARENDBEN: 

1. Játékkutatás módszertani kérdései (oktató) 

2. Játéktörténeti kutatások, napjaink játékai 

3. Játéktípusok a különböző dokumentumokban  

4. Gyakorló és konstruáló játékok a különböző életkorokban 

5. Szerepjáték megjelenése a különböző életkorokban 

6. Szabályjáték megjelenése a különböző életkorokban 

7. Gondozási feladatok és a játék összefüggései 

8. Étkezéssel, táplálkozással, öltözködéssel összefüggő játékpedagógiai kérdések 

9. Egészségmegőrzéssel összefüggő pedagógiai kérdések 

10. Játék a családban 

JÁTÉK PEDAGÓGIÁJA ÉS MÓDSZERTANA MODUL 
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11. Játék a szabadban 

12. Média és játék 
 

A levelező munkarenden a témakörök a képzési rendnek megfelelően strukturálódnak. 

 
Alkalom 

1-3. óra oktatói tájékoztató és a félév 

beosztása 

A játékpedagógia kutatási lehetőségei. 

Játéktípusok. Játék és gondozás – egészség. 

Alkalom 

4-6. óra 

Játékpedagógiai kutatások bemutatása 

Alkalom 

7-10. óra 

Játékpedagógiai kutatások bemutatása 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az aláírás feltétele: az órákon való részvétel, valamint a rezümé 2017. március 31-ig 

való feltöltése.   

 A kurzus évközi jeggyel zárul, amelynek kialakítása egy saját – páros munkában 

megvalósuló - empirikus játékpedagógiai kutatás tudományos jellegű elvégzése, 

dokumentálása és csoport előtti bemutatása alapján történik.  

Ennek formai követelményei:  

a. 10-12000 karakteres kutatási beszámoló (szemináriumi dolgozat) elkészítése – min. 5 

szakirodalmi hivatkozással - a főiskola honlapján elérhető (a Pedagógiai Intézet számára 

kidolgozott) szakdolgozati útmutató alapján és stílusban. 

b. 10-12 perces bemutató készítése (digitális formátumban), és csoport előtti bemutatása 

egyénileg egyeztetett időpontban.  

c. A kutatásról egy rövid szakmai összefoglaló (rezümé) készítése – egy oldalas, 500-2500 

karakter terjedelemben 

A kutatásról készült dokumentáció pontos formai követelményrendszerét és ennek bemutatási 

módját, idejét a kurzus oktatója az első kurzus alkalmával közli a hallgatókkal. 

 

 Egyéb kérdésekben az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 
 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Einon, D.: kreatív játékok. Alexandra kiadó, pécs, 2004. 

 Maszler irén: játékpedagógia. Comenius bt, pécs 2002. 

 Stöckert károlyné (szerk): játékpszichológia /szöveggyűjtemény/. Eötvös józsef 

könyvkiadó, budapest, 1995. 

 B. Lakatos margit (szerk.): játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus 

hallgatóknak. Elte tók, bp. 2001. 

 Falus (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki könyvkiadó, 

Budapest, 2000.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Kovács György-Bakosi Éva: A játék elmélete és pedagógiája. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 

 Farmosi I.: Mozgásfejlődés. Dialóg Campus, Pécs, 1999. 

 Susanna Millar: Játékpszichológia. Mecénás Kiskönyvtár, Budapest, 1997. 
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A Szakmai gyakorlati modul kurzusainak összegzését az erről szóló tájékoztató füzetben lehet 

megtekinteni (Útmutató). 

A gyakorlati képzés vezetője – Győri János – által kiküldött, az aktualizált kurzusokat és 

követelményeket a félév elején elektronikus formában is megkapják a hallgatók. 

 

 

 

  

SZAKMAI GYAKORLATI MODULOK- GYŐRI JÁNOS 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODULOK 

PEDAGÓGUS ETIKA, VISELKEDÉS ÉS ILLEMTAN (TK0517) – DR. VÁRADI-KUSZTOS GYÖRGYI 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi-Kusztos Györgyi 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Dr. Váradi-Kusztos Györgyi 

MUNKAREND: levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 10 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

Az etikát nem lehet saját történetétől függetlenítve vizsgálni, hiszen korábbi korok etikái nem 

válnak érvénytelenné újabb korok etikái miatt. Így az alapvető etikatörténeti ismeretek 

nélkülözhetetlenek az etikai témák átfogó és módszeres vizsgálatához. A pedagógusszerep 

történeti változásainak, az egyén és a szerep viszonyának, a pedagógusszerep jelenlegi 

jellemzőinek áttekintését követően körüljárjuk a következő kérdést: segíthet-e − és ha igen, 

miben − a pedagógusok számára készült szakmai etikai kódex? Mindezt pedagógiai 

esetleírások elemzése kíséri. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

 A hallgatók ismerjék meg és/vagy elevenítsék fel az etika alapvető fogalmait, 

irányzatait (elsősorban a normatív etikák: az erény-etikák, kötelesség-etikák, 

következmény-etikák jellemzőit).  

 Váljanak képessé a legidőszerűbb, továbbá a pedagógus pályán leggyakoribb etikai 

problémák több szempontú megvilágítására, reflektáljanak az európai 

művelődéstörténet egyik alappillérét jelentő keresztyénség etikai belátásaira. 

 A pedagógiai esetleírások elemzése segíthet a saját etikai álláspont tisztázásában, 

árnyalt megfogalmazásában.  

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

Levelező munkarend: 

4. Alkalom 

1-3. Óra 

Bevezetés, a követelmények ismertetése, a 

félév feladatainak áttekintése. 

Az etika tárgyának, alapfogalmainak 

tisztázása; etikai irányzatok. 

5. Alkalom 

4-6. óra 

Etika, pedagógia. "Szempontok egy 

pedagógusetikához". (Pedagógus etikai 

kódexek bemutatása.) 

Pedagógiai esetleírások elemzése I. 

6. Alkalom 

7-10. óra 

Pedagógiai esetleírások elemzése II. 

Zárthelyi dolgozat. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 
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 Az órákon való részvétel tekintetében az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Levelező munkarenden: évközi jegy az órai munka és egy zárthelyi dolgozat alapján.  

A zárthelyi dolgozat megírására az utolsó alkalommal kerül sor.  

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Az órán elhangzottak. 

 Szakmai etikai kódex pedagógusoknak, Hoffmann Rózsa (szerk.), Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Bp., 2003.  

 A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe, 2015.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Scott B. Rae: Erkölcsi döntések, Harmat, Bp., 2015.  

 Szebeni Rita: A kompetencia alapú oktatás pedagógus személyiség háttere, PhD 

értekezés, Debrecen, 2010. 

 Fáyné Dr. Dombi Alice: Pedagógusképzés, pedagógus pálya, kiterjesztett pedagógus 

szerep, (oktatási segédanyag), Szeged, 2011. 

 Bertók Rózsa: Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába, Virágmandula Kft., 

2013. 
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NEMZETI ÉRTÉKEINK (TK0515) – TRAJTLER DÓRA 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Váradi Ferenc 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Trajtler Dóra Ágnes 

MUNKAREND: nappali / lev. 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L):  

TANTÁRGY TÍPUSA: előadás 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: vizsga 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

 Magyarország értékeinek bemutatása, különös tekintettel a koronára, koronázási 

ékszerekre, a főváros középületeire, köztéri szobraira, a világörökség részeire.  

 Az állam jelképei, címere, régi címerei, a korona és a koronázási ékszerek részletes 

megismerése után a hallgatók virtuális „történelmi sétákat” tesznek Budapesten; az 

épületek, szobrok, múzeumok révén a magyar történelem kiemelkedő alakjait is 

hozzákapcsolják a város történetéhez. Továbbá megismerkednek a világörökség 

fogalmának kialakulásával, a szervezet működésével és a Magyarországon található 

világörökséggé nyilvánított értékekkel. A tananyag elsajátítását képes vetítés segíti.   

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

Legyen képes a hallgató kulturális értékek felfedezésére, bemutatására, szemléltetésére; továbbá 

váljon érzékennyé az értékek megőrzésének és továbbörökítésének kérdéseire 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

 

1. A korona 

2. A koronázási jelvények 

3. A címer és a zászló 

4. Séta Budapesten: a budai Vár I. (Dunakorzó, Lánchíd, Sikló, Várhegy, Hadik András 

szobra, középkori házak, Mária Magdolna-torony, Hadtörténeti Múzeum, Török vezér 

sírja, Szentháromság-oszlop)  

5. Séta Budapesten: a budai Vár II. (Halászbástya, Mátyás-templom, Szent István 

szobra, Sziklakórház /múzeum/, Sándor-palota, Budavári Palota, Savoyai Jenő szobra, 

Mátyás kútja, Orvostörténeti Múzeum, Görgei Artúr szobra)  

6. Séta Budapesten: Lipótváros, Viziváros (József nádor tér, Szent István Bazilika, 

Batthyány-örökmécses, Nagy Imre szobra, Országház, Kossuth Lajos tér, Néprajzi 

Múzeum, Cipők a Duna-parton, Margit híd és Margitsziget) 

7. Séta Budapesten: a régi Belváros és a Gellért-hegy (Erzsébet-híd és Erzsébet 

királyné szobra, Szent Gellért-emlékmű, Citadella, Szabadság-szobor, Szabadság híd, 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Nemzeti Múzeum, Dohány utcai zsinagóga, Magyar 

Zsidó Múzeum, Holokauszt-emlékmű) 

8. Séta Budapesten: irány a Városliget! (Evangélikus Múzeum és templom, Andrássy 

út, Magyar Állami Operaház, Terror Háza Múzeum, Hősök tere – Ezredéves Emlékmű, 

Vajdahunyadvár, Anonimus szobra, 1956-os emlékmű) 
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9. Séta Budapesten: Dunától Dunáig (Petőfi híd, II. Rákóczi Ferenc híd, Nemzeti 

Színház, Művészetek Palotája, Nagykörút, Iparművészeti Múzeum, Magyar 

Természettudományi Múzeum) 

10. Világörökség Magyarországon I. (Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és 

az Andrássy út, Hollókő, Aggtelek, Pannonhalmi Bencés Főapátság) 

11. Világörökség Magyarországon II. (Hortobágy, Pécsi ókeresztény sírkamrák, Fertő-tó, 

Tokaj) 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Írásbeli vizsga, melyet beugró előzhet meg 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Török András: Budapest könyv, Park Könyvkiadó, Budapest, 2012. 

 Lovag Zsuzsa: A magyar koronázási jelképek, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 

1986. 

 http://www.vilagorokseg.hu/ 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Bertényi Iván: A magyar Szent Korona. Magyarország címere és zászlaja. Kossuth 

Könyvkiadó, 1996. 
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IDEGEN NYELV 

 

 

NÉMET NYELV II. (TK6311) (1-2 SZINT) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Csendes Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Csendes Zsuzsanna 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV:  

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: a KER (Közös Európai 

Referenciakeret) B2 szintű nyelvvizsga letételéhez szükséges készségek és kompetenciák 

megszerzése. 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: Az elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

1. Beszédkészség 

2. Írott szöveg értése 

3. Hallott szöveg értése 

4. Íráskészség 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

Az alapvető nyelvi készségek fokozatos fejlesztése 

a vizsgacél szerinti differenciáltsággal, 

folyamatosan a 12 szeminárium időkeretéhez 

igazodva  

  önálló, érthető, szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben 

 összefüggő, érthető szóbeli szövegalkotás,  

 egyszerű érvelés vagy elemzés általános témakörökben 

 a szóbeli kommunikáció lényegének megértése  

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

 összetettebb írott szöveg megértése, értelmezése nagyobb félreértés nélkül 

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

 világos, megfelelő nyelvhelyességű és lexikai szintű, interaktív illetve önálló írásbeli 

szövegalkotás 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 a nyelvi készségek fejlődését szolgáló 

órai és otthoni tevékenység értékelése 

 órai dolgozatok 
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 félév végi szóbeli beszámoló 

(időpontja a hallgatókkal történő 

egyeztetés szerint) 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
1. Anni Fischer-Mitziviris – Sylvia Janke – Papanikolau: So geht’s zum ZD 

/Klett 2006/ (1. szint) 

2. TELC-Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok – Akadémiai Kiadó (2. 

szint) 

3. kiegészítés: a nyelvvizsga tematikájához illeszkedő cikkek, 

készségfejlesztő feladatok (az oktató szerzi be és juttatja el a 

hallgatókhoz) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

1. Madaras Barbara-Dr. Rohonyi Pálné: Zertifikat Komplett (Test- und 

Übungsbuch mit CD) /Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest/ (1-2. szint) 

2. Heike Voit: Német nyelvtan röviden és érthetően – PONS (Klett Kiadó 

Budapest 2004) 

3. Hans-Jürgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger: Mit Erfolg zu „telc 

Deutsch B2 – Klett (2. szint) 
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NÉMET NYELV IV. (TK6313) (1-2 SZINT) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Csendes Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Csendes Zsuzsanna 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA:  szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV:  

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: a KER (Közös Európai 

Referenciakeret) B2 szintű nyelvvizsga letételéhez szükséges készségek és kompetenciák 

megszerzése. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: Az elsajátítandó készségek és kompetenciák: 

5. Beszédkészség 

6. Írott szöveg értése 

7. Hallott szöveg értése 

8. Íráskészség 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

Az alapvető nyelvi készségek fokozatos fejlesztése  a vizsgacél szerinti differenciáltsággal, 

folyamatosan a 12 szeminárium időkeretéhez igazodva. 

  önálló, érthető, szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben 

 összefüggő, érthető szóbeli szövegalkotás,  

 egyszerű érvelés vagy elemzés általános témakörökben 

 a szóbeli kommunikáció lényegének megértése  

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

 összetettebb írott szöveg megértése, értelmezése nagyobb félreértés nélkül 

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

 világos, megfelelő nyelvhelyességű és lexikai szintű, interaktív illetve önálló írásbeli 

szövegalkotás 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 a nyelvi készségek fejlődését szolgáló 

órai és otthoni tevékenység értékelése 

 órai dolgozatok 

 félév végi szóbeli beszámoló 

(időpontja a hallgatókkal történő 

egyeztetés szerint) 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
4. TELC-Német nyelvvizsga gyakorlófeladatok – Akadémiai Kiadó (1. 
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szint) 

5. Hans-Jürgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger: Mit Erfolg zu „telc 

Deutsch B2 – Klett (1-2. szint) 

6. kiegészítés: a nyelvvizsga tematikájához illeszkedő cikkek, 

készségfejlesztő feladatok (az oktató szerzi be és juttatja el a 

hallgatókhoz) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

4. Madaras Barbara-Dr. Rohonyi Pálné: Zertifikat Komplett (Test- und 

Übungsbuch mit CD) /Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest/ (1-2. szint) 

5. Fogarassyné Orczy Zsuzsa: Zertifikat Deutsch Plus – Somogy megyei 

TIT 2006 (2. szint) 

6. Dr. Scheibl György, Talpainé Kremser Anna: 10 próbanyelvvizsga 

német nyelvből – Maxim Kiadó, Szeged (2. szint) 

7. Heike Voit: Német nyelvtan röviden és érthetően – PONS (Klett Kiadó 

Budapest 2004) 

8. Kulcsár Péter: Sprich einfach B2 – Maxim Kiadó, Szeged (1-2. szint) 
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ANGOL NYELV II. (KÖZÉPHALADÓ III., TK6315) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Péri-Nagy Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Mócza Attila 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: II. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 

A hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése annak érdekében, hogy a négy félévnyi nyelvi kurzus 

elvégzésével elérjék, vagy lehetőségeikhez mérten minél jobban megközelítsék a középfokú 

nyelvvizsga szintjét, a B2-es nyelvi szintet. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

A kurzuson használt tankönyv és munkafüzet szerint haladva minden nyelvi készségterületre 

kiterjedően (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallás utáni szövegértés, szóbeli 

kommunikáció és nyelvhasználat) veszünk feladatokat, melyek az elméletben megtárgyalt nyelvi 

és nyelvtani elemeket hivatottak gyakorlati készségszintű nyelvelemekké fejleszteni. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

A kurzuson vett tankönyv és munkafüzet szerint négy féléven keresztül a hallgatók nyelvi 

képességének megfelelően folyamatosan haladunk a tananyaggal. A zárthelyi dolgozatok 

számát a félévben a hallgatók nyelvi képességének megfelelően a tananyaggal való haladás 

mértéke határozza meg. A zárthelyi dolgozatok témakörei megegyeznek az aktuálisan tárgyalt 

vagy lezárt tananyagok témaköreivel. Mivel a félév során a számonkérés folyamatos, az 

elégtelen érdemjegyek a többi zárthelyi dolgozat érdemjegyeivel javíthatók. Hiányzás esetén a 

hallgató a leghamarabbi megjelenésének alkalmával pótolja az elmulasztott zárthelyi 

dolgozatot.  

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 az órákon való részvétel és aktív órai közreműködés 

 Az osztályzatot a kurzuson megírt kisebb, folyamatos készülést ellenőrző zárthelyi 

dolgozatok számtani átlagának és a témaköröket lezáró, összefoglaló zárthelyi 

dolgozatok számtani átlagának utóbbi felé billenő súlyozott átlaga, valamint a 

tanórákon nyújtott hallgatói aktivitás figyelembevételével határozza meg az oktató. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Pre-Intermediate 2nd Edition Student’s 

Book. Oxford University Press, Oxford, 2000. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Pre-Intermediate 2nd Edition Workbook 

without key. Oxford University Press, Oxford, 2000. 
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ANGOL NYELV II. (HALADÓ, TK6315) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Péri-Nagy Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Mócza Attila 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: II. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 

A hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése annak érdekében, hogy a négy félévnyi nyelvi kurzus 

elvégzésével elérjék, vagy lehetőségeikhez mérten minél jobban megközelítsék a középfokú 

nyelvvizsga szintjét, a B2-es nyelvi szintet. 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

A kurzuson használt tankönyv és munkafüzet szerint haladva minden nyelvi készségterületre 

kiterjedően (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallás utáni szövegértés, szóbeli 

kommunikáció és nyelvhasználat) veszünk feladatokat, melyek az elméletben megtárgyalt nyelvi 

és nyelvtani elemeket hivatottak gyakorlati készségszintű nyelvelemekké fejleszteni. 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI:  

A kurzuson vett tankönyv és munkafüzet szerint négy féléven keresztül a hallgatók nyelvi 

képességének megfelelően folyamatosan haladunk a tananyaggal. A zárthelyi dolgozatok 

számát a félévben a hallgatók nyelvi képességének megfelelően a tananyaggal való haladás 

mértéke határozza meg. A zárthelyi dolgozatok témakörei megegyeznek az aktuálisan tárgyalt 

vagy lezárt tananyagok témaköreivel. Mivel a félév során a számonkérés folyamatos, az 

elégtelen érdemjegyek a többi zárthelyi dolgozat érdemjegyeivel javíthatók. Hiányzás esetén a 

hallgató a leghamarabbi megjelenésének alkalmával pótolja az elmulasztott zárthelyi 

dolgozatot.  

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 az órákon való részvétel és aktív órai közreműködés 

 Az osztályzatot a kurzuson megírt kisebb, folyamatos készülést ellenőrző zárthelyi 

dolgozatok számtani átlagának és a témaköröket lezáró, összefoglaló zárthelyi 

dolgozatok számtani átlagának utóbbi felé billenő súlyozott átlaga, valamint a 

tanórákon nyújtott hallgatói aktivitás figyelembevételével határozza meg az oktató. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate The New Edition Student’s 

Book. Oxford University Press, Oxford, 2003. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate The New Edition Workbook 

without key. Oxford University Press, Oxford, 2003. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate 3rd Edition Student’s Book. 

Oxford University Press, Oxford, 2010. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate 3rd Edition Workbook without 

key. Oxford University Press, Oxford, 2010. 
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ANGOL NYELV II. (TK6315) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Péri-Nagy Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Szenczi-Pető Tímea 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA:  szem.  

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 2 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

A hallgató – a KER (Közös Európai Referenciakeret) B2 szintjéhez igazodva – rendelkezzen 

a következő készségekkel és kompetenciákkal: 

1. önálló, érthető, szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben 

2. összefüggő, érthető szóbeli szövegalkotás, egyszerű érvelés vagy elemzés 

általános témakörökben 

3. a szóbeli kommunikáció lényegének megértése  

a) globális szövegértés 

b) szelektív szövegértés 

c) összetettebb írott szöveg megértése, értelmezése nagyobb 

félreértés nélkül 

d) globális szövegértés 

e) szelektív szövegértés 

f) világos, megfelelő nyelvhelyességű és lexikai szintű, interaktív 

illetve önálló írásbeli szövegalkotás 

4. A fenti célok elérésének előfeltétele, hogy a hallgató a négy félévre tagolt kurzus 

megkezdésekor már rendelkezzen alapszintű (KER A2 –B1) nyelvtudással.  

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A tananyag az alapvető nyelvi készségek fokozatos fejlesztését szolgálja a vizsgacél szerinti 

differenciáltsággal, folyamatosan a négy féléven keresztül. 

1. Beszédkészség  

2. Írott szöveg értése  

3. Hallott szöveg értése  

4. Íráskészség. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. A munka világa 

2. Pályaválasztás 

3. Munka, munkanélküliség 

4. Álláskeresés 

5. Életmód 

6. Étkezési szokások 

7. Fogyás, hízás 

8. Egészségmegőrzés 

9.Fitnesz–wellness 
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10.Use of English, Listening, Reading tesztek 

11.Writing teszt; szóbeli számonkérés 

12. Ismétlés; javító ill. pótló dolgozat(ok) 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Az órákon való részvétel 

 Házi feladatok 

 A számonkérés módja folyamatos.  

 Beadandó házi dolgozat(ok) leadásának határideje: legkésőbb a 10. órán (papír alapon 

vagy elektronikus formában a hallgató e-mail-címével, nevével, NEPTUN-kódjával 

ellátva). Minden elmaradt és/vagy elégtelen érdemjegy esetén javító, ill. pótló 

dolgozat megírására a félév utolsó tanóráján van lehetőség.  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Bob Hastings – Marta Uminska – Dominika Chandler: Longman Exam Accelerator; 

First Edition, Pearson 

 John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate; Third Edition, Oxford 

 John & Liz Soars: New Headway Intermediate; Third Edition, Oxford 

 Némethné Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers – Lexika Kiadó 

 Raymond Murphy: English Grammar in Use – Cambridge University Press 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Thomas Williams: Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! – Maxim Kiadó 

 Máthé Elek: Angol képleírási gyakorlatok – Paginarium Kiadó 

 Dókus Tünde: Angol szituációk – Lexika Kiadó 
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ANGOL NYELV IV. (HALADÓ, TK6317) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Péri-Nagy Zsuzsanna 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Mócza Attila 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA: szeminárium 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: IV. 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA: 

A hallgatók nyelvi szintjének fejlesztése annak érdekében, hogy a négy félévnyi nyelvi kurzus 

elvégzésével elérjék, vagy lehetőségeikhez mérten minél jobban megközelítsék a középfokú 

nyelvvizsga szintjét, a B2-es nyelvi szintet. 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK:  

A kurzuson használt tankönyv és munkafüzet szerint haladva minden nyelvi készségterületre 

kiterjedően (olvasott szövegértés, írásbeli kommunikáció, hallás utáni szövegértés, szóbeli 

kommunikáció és nyelvhasználat) veszünk feladatokat, melyek az elméletben megtárgyalt nyelvi 

és nyelvtani elemeket hivatottak gyakorlati készségszintű nyelvelemekké fejleszteni. 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

A kurzuson vett tankönyv és munkafüzet szerint négy féléven keresztül a hallgatók nyelvi 

képességének megfelelően folyamatosan haladunk a tananyaggal. A zárthelyi dolgozatok 

számát a félévben a hallgatók nyelvi képességének megfelelően a tananyaggal való haladás 

mértéke határozza meg. A zárthelyi dolgozatok témakörei megegyeznek az aktuálisan tárgyalt 

vagy lezárt tananyagok témaköreivel. Mivel a félév során a számonkérés folyamatos, az 

elégtelen érdemjegyek a többi zárthelyi dolgozat érdemjegyeivel javíthatók. Hiányzás esetén a 

hallgató a leghamarabbi megjelenésének alkalmával pótolja az elmulasztott zárthelyi 

dolgozatot.  

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

az órákon való részvétel és aktív órai közreműködés 

Az osztályzatot a kurzuson megírt kisebb, folyamatos készülést ellenőrző zárthelyi dolgozatok 

számtani átlagának és a témaköröket lezáró, összefoglaló zárthelyi dolgozatok számtani 

átlagának utóbbi felé billenő súlyozott átlaga, valamint a tanórákon nyújtott hallgatói aktivitás 

figyelembevételével határozza meg az oktató. 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate The New Edition Student’s 

Book. Oxford University Press, Oxford, 2003. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate The New Edition Workbook 

without key. Oxford University Press, Oxford, 2003. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate 3rd Edition Student’s Book. 

Oxford University Press, Oxford, 2010. 

 Soars, John & Liz Soars.: New Headway Intermediate 3rd Edition Workbook without 

key. Oxford University Press, Oxford, 2010. 
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ANGOL NYELV IV. (TK6317) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Mócza Attila 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Szenczi-Pető Tímea 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA:  szem.  

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
A hallgató – a KER (Közös Európai Referenciakeret) B2 szintjéhez igazodva – rendelkezzen 

a következő készségekkel és kompetenciákkal: 

1. önálló, érthető, szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben 

2. összefüggő, érthető szóbeli szövegalkotás, egyszerű érvelés vagy elemzés általános 

témakörökben 

3. a szóbeli kommunikáció lényegének megértése  

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

4. összetettebb írott szöveg megértése, értelmezése nagyobb félreértés nélkül 

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

5. világos, megfelelő nyelvhelyességű és lexikai szintű, interaktív illetve önálló írásbeli 

szövegalkotás 

A fenti célok elérésének előfeltétele, hogy a hallgató a négy félévre tagolt kurzus 

megkezdésekor már rendelkezzen alapszintű (KER A2 –B1) nyelvtudással.  

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A tananyag az alapvető nyelvi készségek fokozatos fejlesztését szolgálja a vizsgacél szerinti 

differenciáltsággal, folyamatosan a négy féléven keresztül. 

1.Beszédkészség  

2. Írott szöveg értése  

3.Hallott szöveg értése  

4.Íráskészség. 

 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

 

1. Szabadidő, szórakozás, művelődés 

2. Olvasás, zene, TV, mozi, színház 

3. Szabadidő, sport, extrémsportok, egészségmegőrzés, betegségek 

4. Technika a mindennapokban, közlekedés, számítógép, mobiltelefon 

5. Környezetszennyezés, klímaváltozás, környezeti katasztrófák, környezetvédelem 

6. Nyelvtan, Use of English tesztek gyakorlása 

7. Reading tesztek gyakorlása 

8. Listening tesztek gyakorlása 

9. Writing feladatok gyakorlása 

10.Use of English, Listening, Reading tesztek 



63 

 

11.Writing teszt; szóbeli számonkérés 

12. Ismétlés; javító ill. pótló dolgozat(ok) 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Az órákon való részvétel 

 Házi feladatok 
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ANGOL NYELV IV. (TK6317) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Mócza Attila 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Szenczi-Pető Tímea 

MUNKAREND: nappali 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N): 36 

TANTÁRGY TÍPUSA:  szem.  

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: évközi jegy 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 4 

KREDITÉRTÉKE: 2 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  

A hallgató – a KER (Közös Európai Referenciakeret) B2 szintjéhez igazodva – rendelkezzen 

a következő készségekkel és kompetenciákkal: 

1. önálló, érthető, szóbeli kommunikáció a mindennapi élethelyzetekben 

2. összefüggő, érthető szóbeli szövegalkotás, egyszerű érvelés vagy elemzés általános 

témakörökben 

3. a szóbeli kommunikáció lényegének megértése  

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

4. összetettebb írott szöveg megértése, értelmezése nagyobb félreértés nélkül 

a/ globális szövegértés 

b/ szelektív szövegértés 

5. világos, megfelelő nyelvhelyességű és lexikai szintű, interaktív illetve önálló írásbeli 

szövegalkotás 

A fenti célok elérésének előfeltétele, hogy a hallgató a négy félévre tagolt kurzus 

megkezdésekor már rendelkezzen alapszintű (KER A2 –B1) nyelvtudással.  

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A tananyag az alapvető nyelvi készségek fokozatos fejlesztését szolgálja a vizsgacél szerinti 

differenciáltsággal, folyamatosan a négy féléven keresztül. 

1.Beszédkészség  

2. Írott szöveg értése  

3.Hallott szöveg értése  

4.Íráskészség. 

A KURZUS FÉLÉVI ALKALMAI ÉS TÉMAKÖREI: (SZEMINÁRIUM ESETÉN A SZÁMONKÉRÉS 

IDŐPONTJÁNAK PONTOS MEGJELÖLÉSE) 

1. Szabadidő, szórakozás, művelődés 

2. Olvasás, zene, TV, mozi, színház 

3. Szabadidő, sport, extrémsportok, egészségmegőrzés, betegségek 

4. Technika a mindennapokban, közlekedés, számítógép, mobiltelefon 

5. Környezetszennyezés, klímaváltozás, környezeti katasztrófák, környezetvédelem 

6. Nyelvtan, Use of English tesztek gyakorlása 

7. Reading tesztek gyakorlása 

8. Listening tesztek gyakorlása 

9. Writing feladatok gyakorlása 

10.Use of English, Listening, Reading tesztek 

11.Writing teszt; szóbeli számonkérés 

12. Ismétlés; javító ill. pótló dolgozat(ok) 
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A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 Az oktató a TVSZ rendelkezései alapján jár el. 

 Az órákon való részvétel 

 Házi feladatok 

 A számonkérés módja folyamatos.  

 Beadandó házi dolgozat(ok) leadásának határideje: legkésőbb a 10. órán (papír alapon 

vagy elektronikus formában a hallgató e-mail-címével, nevével, NEPTUN-kódjával 

ellátva). Minden elmaradt és/vagy elégtelen érdemjegy esetén javító, ill. pótló 

dolgozat megírására a félév utolsó tanóráján van lehetőség.  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Bob Hastings – Marta Uminska – Dominika Chandler: Longman Exam Accelerator; 

First Edition, Pearson 

 John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate; Third Edition, Oxford 

 John & Liz Soars: New Headway Intermediate; Third Edition, Oxford 

 Némethné Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers – Lexika Kiadó 

 Raymond Murphy: English Grammar in Use – Cambridge University Press 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Thomas Williams: Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! – Maxim Kiadó 

 Máthé Elek: Angol képleírási gyakorlatok – Paginarium Kiadó 

 Dókus Tünde: Angol szituációk – Lexika Kiadó 

 Beadandó házi dolgozat(ok) leadásának határideje: legkésőbb a 10. órán (papír alapon 

vagy elektronikus formában a hallgató e-mail-címével, nevével, NEPTUN-kódjával 

ellátva). Minden elmaradt és/vagy elégtelen érdemjegy esetén javító, ill. pótló 

dolgozat megírására a félév utolsó tanóráján van lehetőség.  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  

 Bob Hastings – Marta Uminska – Dominika Chandler: Longman Exam Accelerator; 

First Edition, Pearson 

 John & Liz Soars: New Headway Pre-Intermediate; Third Edition, Oxford 

 John & Liz Soars: New Headway Intermediate; Third Edition, Oxford 

 Némethné Hock Ildikó: 1000 Questions 1000 Answers – Lexika Kiadó 

 Raymond Murphy: English Grammar in Use – Cambridge University Press 

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

 Thomas Williams: Készüljünk a szóbeli nyelvvizsgára angolból! – Maxim Kiadó 

 Máthé Elek: Angol képleírási gyakorlatok – Paginarium Kiadó 

 Dókus Tünde: Angol szituációk – Lexika Kiadó 
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SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ I. (TTZ001; TOZ001) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: egyénileg egyeztetett oktató 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 0 (kontaktóra nélküli) 

TANTÁRGY TÍPUSA: gyakorlat 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: aláírás 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 6 (tanító); 4 (óvó) 

KREDITÉRTÉKE: 0 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Sikeres szakdolgozat elkészítésére való felkészítés.  

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, 

amelynek témáját a szaktanszék/intézet, illetve a hallgató kezdeményezésére a látogatott szak 

tudományterületéről jelölik ki. Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, 

kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén 

szakmailag értékelhető új eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató 

elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. A 

szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai közleményekkel kapcsolatban az adott 

tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. További tudnivalókat lásd az 

érvényes TVSZ-ben. 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

Az aláírás feltétele: Március közepéig a konzulens és téma kiválasztása 

A szakdolgozat címének és irodalomjegyzékének tisztázása. Minden olyan szakirodalom 

felkutatása, és feldolgozása, amely a választott témával kapcsolatos és várhatóan olvasásra 

kerül.  

A szakdolgozat vázlatának beadása, valamint egy rövid bevezetés elkészítése, amely 

tartalmazza a témaválasztás indoklását, a dolgozat fő kérdéskörét, fókuszát, a felhasználni 

kívánt módszerek bemutatását (primer, szekunder irodalomkutatás, dokumentumelemzés, 

interjúzás, fókuszcsoport elemzés, megfigyelés, esettanulmány, összehasonlító vizsgálat, 

történeti vizsgálat, szelekciós kritériumok felvázolása stb.), és hogy mik a téma szakmai 

vonatkozásai (pl. gyakorlati alkalmazási lehetőségek).  

Leadási határidő: május 14.  

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
Kijelölt és kutatott szakirodalom.  

AJÁNLOTT IRODALOM: 

FALUS I.(SZERK.): BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI KUTATÁS MÓDSZEREIBE. MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, 

BUDAPEST, 2000.  

 

 

ZÁRÓVIZSGA MODUL 
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SZAKDOLGOZATI KONZULTÁCIÓ (ZÁRÓ) III. (TTZ003; TOZ003) 

 
TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szenczi Árpád 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: egyénileg egyeztetett oktató 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 0 (kontaktóra nélküli) 

TANTÁRGY TÍPUSA: gyakorlat 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: minősített aláírás 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 8 (tanító); 6 (óvodapedagógus) 

KREDITÉRTÉKE: 15 (tanító); 10 (óvodapedagógus) 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
A szakdolgozat teljes és végeleges verziójának leadására való felkészítés.  

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A szakdolgozat olyan jelentős volumenű, önálló szakmai munkán alapuló tanulmány, 

amelynek témáját a szaktanszék/intézet, illetve a hallgató kezdeményezésére a látogatott szak 

tudományterületéről jelölik ki. Tükrözi a hallgató tájékozódását a témára vonatkozó hazai és 

nemzetközi szakirodalomban, valamint szakmai ítélőképességét az eredmények elemző, 

kritikai és összegző áttekintése során. A tényfeltárás és/vagy az értelmezés területén 

szakmailag értékelhető új eredményt nyújt, és ilyen módon dokumentálható, hogy a hallgató 

elsajátította és alkalmazni tudja a tudományterület fogalmi eszközeit és módszereit. A 

szakdolgozatnak meg kell felelnie a szakmai közleményekkel kapcsolatban az adott 

tudományterületen támasztott formai követelményeknek is. További tudnivalókat lásd az 

érvényes TVSZ-ben. 

  

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

 

Az aláírás feltétele:  

A szakdolgozat teljes kéziratának benyújtása, amelyet a konzulens átnéz a végső kinyomtatás 

előtt, javaslatokkal lát el. A teljes és végleges szakdolgozat leadása alkalmával a konzulens 

aláírásával látja el a munkát. 

  

 

KÖTELEZŐ IRODALOM:  
Kijelölt és kutatott szakirodalom.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM: 

FALUS I.(SZERK.): BEVEZETÉS A PEDAGÓGIAI KUTATÁS MÓDSZEREIBE. MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, 

BUDAPEST, 2000.  
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ZÁRÓVIZSGA FELKÉSZÍTŐ (TO2004) 

 

TANTÁRGY FELELŐSE: Dr. Szarka Júlia 

TANTÁRGY ELŐADÓJA/I: Győri János, Szakfelelős, Oktatók 

MUNKAREND: nappali/levelező 

FÉLÉVES ÓRASZÁM (N/L): 0 (kontaktóra nélküli) 

TANTÁRGY TÍPUSA: gyakorlat 

ÉRTÉKELÉS MÓDJA: aláírás 

AJÁNLOTT FÉLÉV: 8 (tanító); 6 (óvodapedagógus) 

KREDITÉRTÉKE: 15 (tanító); 10 (óvodapedagógus) 

ELŐTANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK: ld. mintatanterv 

 

A TANTÁRGY SZAKMAI TARTALMA, ELSAJÁTÍTÁSÁNAK CÉLJA:  
Felkészítés a szak záróvizsgájára, a kiadott tételek konzultáció-jellegű áttekintése. 

 

A TANTÁRGY PROGRAMJA, MEGSZEREZENDŐ ISMERETEK, ELSAJÁTÍTANDÓ KÉSZSÉGEK ÉS 

KOMPETENCIÁK: 

A korábbi szigorlatok, ill. az összefüggő szakmai gyakorlat tanulságai alapján tudjon a 

hallgató hitelesen, szakszerűen beszámolni a szakdolgozatáról, az adott tételhez és a 

készítendő portfólióhoz kapcsolódó ismereteiről. 

 

A KURZUS TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK, AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE (AZ 

OSZTÁLYZAT KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDJA): 

Az aláírás feltétele: jelenlét 

 

 


