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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/TVD/22

Tantárgy megnevezése: Alkotóműhely

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
• a hallgatók aktív részvétele a szemináriumokon és gyakorlatokon
• a hallgatók részvétele a feladatok megoldásában és a szemináriumok, ill. gyakorlatok során
folytatott megbeszélésekbe való bekapcsolódás
• a házi dolgozatok fizikai és digitális formában történő benyújtása és bemutatása
- Szemináriumi dolgozat értékelése - max. 50 pont:
- minőség - 20 pont,
- eredetiség - 10 pont,
- formai szempontok - 10 pont,
- rövid szóbeli magyarázat a benyújtott művek koncepciójáról és tartalmáról - 10 pont.
- A kurzus sikeres teljesítése magában foglalja a szemináriumi dolgozat benyújtását digitalizált
formában, pdf dokumentumként, amelynek minőségét és tartalmát külön-külön értékeljük az
alábbi szempontok szerint - max. 30 pont:
- formai szempontok - 10 pont
- a művek reprodukcióinak minősége - 10 pont
- digitális médiaismeretek (hardverrel és szoftverrel való munka) – 10 pont
- Művészettörténeti előadások és megbeszélések a témáról (folyamatosan a félév során) - a
hallgatónak aktívan részt kell vennie a megbeszéléseken, felkészültnek és tájékozottnak kell
lennie a témában.
Szemináriumi dolgozat sikerességének értékelése - 80 pont:
A : 72 – 80 pont (90 – 100%)
B: 64 – 71 pont (80 – 89%)
C: 56 – 63 pont (70 – 79%)
D: 48 – 55 pont (60 – 69%)
E: 40 – 47 pont (50 – 59%)
Fx: 0 – 39 pont (0 – 49%)
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra
• 13 óra részvétel a gyakorlatokon (kontaktórák); 17 óra önálló tanulás és a szemináriumi
dolgozat elkészítése.
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Oktatási eredmények:
Ismeretek
A hallgató:
– ismeri a képzőművészet eszközeit és azok helyes használatát
– ismeri a művészeti technikákat és alkalmazási területeiket
– jártas egyes grafikai, plasztikai és digitális technológiák alkalmazásában
– ismeri a vizuális nevelési tevékenységek formáit
– felismeri a gyermekek képi ábrázolásának sajátosságait
– ismeri a kreativitás fejlesztését célzó oktatási módszereket
– megtervezi és megszervezi a vizuális nevelés és a kézműves tevékenységek formáit
Képességek
A hallgató képes:
– a képzőművészet eszközeinek helyes használatára és megfelelő alkalmazására
– a megfelelő művészeti technikák kiválasztására és alkalmazására a síkban és a térben
– a vizuális nyelv elemeinek különböző módon történő használatára a síkban és a térben
– művészi technikák alkalmazásával kifejezni magát egy adott témában
– művészettörténeti ismeretei alkalmazására és felhasználására a vizuális nevelési órák
tervezésekor és végrehajtásakor
– bizonyos grafikai, plasztikai és digitális eljárások elvégzésére
– az aktuális társadalmi és kulturális kérdésekre való reflektálásra és a kritikai gondolkodásra
Kompetenciák:
A hallgató képes:
– a tananyag gyakorlati ismereteinek alkalmazására, amelyeket a kreatív termelési folyamatokban
használnak fel
– a tantervben foglalt elméleti ismeretek alkalmazására, kreatív módon történő felhasználására
– a művészeti tevékenységek tervezése és megvalósítása során saját eljárások kidolgozására céljai
elérésére
– önállóan dolgozni a kreatív termelési folyamatokban vagy a tananyag elsajátítása során
– azonosulni saját szakmájával, amelyben folyékonyan fejleszti saját készségeit és képességeit
– felelősséget érezni a művészeti tevékenységek módszertanilag helyes tervezéséért,
szervezéséért és végrehajtásáért
– a gyermekek gondolkodási és kreatív alkotói folyamatainak, valamint vizuális
kifejezésmódjának támogatására

Tantárgy vázlata:
1. Vizuális kifejezés – percepció, tulajdonságok, tapasztalatok.
2. Ökológia és környezettudatosság a művészeti oktatásban - land art, környezeti művészet, arte
povera.
3. A gyermek képi ábrázolásának fejlődése - gyermeki sematizmus, szimbólumok, színek és formák
a művészeti nevelésben.
4. A képzőművészet jelenségei – alkotás, stílusok.
5. A média jellemzői – tipikus média kifejezőeszközök.
6. Könyvkötés - japán kötés, papírkötés, képeskönyv.
7. A digitális kompetenciák elmélete és gyakorlata - digitális kép és szöveg, a tipográfia és a grafikai
tervezés alapjai - plakát, reklám, vizuális arculat.
8. Szinesztézia, szagok, hangok és tapintás a vásznon, szabad képzettársítás az érzékszerveink
alapján a művészetterápia segítségével.
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9. A térbeli ábrázolás lehetőségei a síkban - történeti áttekintés, a gyermekrajzok térbeli
ábrázolásának sajátosságai, a perspektivikus ábrázolás alapjai.
10. Lehetőségek a vizuális nevelés más oktatási területekbe való integrálására.
11. Vizuális oktatás projektmódszer szerint.
12. Környezet: technológia és hagyományok – tárgyak, terek, funkció.
13. Környezet: technológia és hagyományok – dizájn, divat.

Szakirodalom:
ARHNEIM, R. A vizuális élmény: Az alkotó látás pszichológiája. Budapest: Gondolat, 1979, 560
s. ISBN 9632801415
BÁLVÁNYOS, H. Esztétikai - művészeti ismeretek nevelés: Vizuális kultúra II. :
Képzőművészet, tárgy - és környezetkultúra. Budapest: Balassi Kiadó, 1998, 168 s. ISBN 963
506 240 0.
BÁLVÁNYOS, H. Látás és szemléltetés. Budapest: Balassi Kiadó, 2003, 155 s. ISBN 963 506
521 3.
BÁLVÁNYOS, H., SÁNTA, L. Vizuális megismerés, kommunikáció. Budapest: Balassi Kiadó,
2000, 125s. ISBN 963 506 354 7.
BAKOS, T., BÁLVÁNYOS, H., PREISINGER ZS. A vizuális nevelés pedagógiája: 6-12 éves
korosztályban. Budapest: Balassi Kiadó, 2001, 263 s. ISBN 963 506 398 9.
BEKE, M. 77 magyar népi játékok. Budapest: Corvina, 2017, 304 s. ISBN 978 963 13 6431 6.
161 s. ISBN 978-80-8122-335-8.
DVORSZKY, H. Design: A forma művészete. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
1979, 295 s. ISBN 963 336 119 2
FEUER M. A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000, 405 s. ISBN
9630577321.
FIEDLER, J., VANCSURÁNÉ, S. A., HAJDÚ, A. Kép-játék-hang: Foglalkozási tervek
képzőművészeti alkotásokhoz. Budapest: Pedellus Tankönyvkiadó, 2015, 80 s. ISBN
978-615-5154-63-8.
GOMBRICH E. H.. A művészet története. Budapest: Gondolat Kiadó, 1983, 522 s. ISBN
9632812158.
HEGYI, L. Avantgarde és transzavantgarde. Budapest: Magvető Kiadó, 1986, 520 s. ISBN 963
14 0875 2.
KÁRPÁTI A. A gyermekrajztól a fiatalok vizuális nyelvéig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2019,
210 s. ISBN 978 963 454 361 9.
KÁRPÁTI A. Firkák, formák, figurák: A vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a
serdülőkorig. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2001, 198 s. ISBN 963 9123 36 6.
VIRÁGVÖLGYI P. A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest: Osiris, 2002, 262 s. ISBN
963379529X.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar,szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Oktató: Mgr. Tímea Mészáros, Csilla Nagyová, ArtD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/ZAP/22

Tantárgy megnevezése: Az akadémiai írás alapjai

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató teljes munkaterhelése:
• kutatási terv kidolgozása, aktualizálása min 2. oldal (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz kialakítása és adaptálása (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz bemutatása min. 2 oldal (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz kipróbálása, tapasztalatok összegzése min. 3 oldal (40 pont).
A tantárgy sikerességének teljes értékelése:
• A = 90 – 100% (100 – 90 pont)
• B = 80 – 89% (89 – 80 pont)
• C = 70 – 79% (79 – 70 pont)
• D = 60 – 69% (69 – 60 pont)
• E = 50 – 59% (59 – 50 pont)
• FX = 0 – 49% (49 – 0 pont)
A hallgató teljes munkaterhelése – munkaórák felosztása: 1 kredit = 30 óra:
• 13 óra előadásokon (kontaktóra) való részvétel; 17 óra önálló tanulás es szemeszteri dolgozat
előkészítése.

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• a hallgató ismeri a tudományos kutatás főbb jellemzőit,
• a hallgató ismeri a kvalitatív és kvantitatív kutatás módszereit,
• a hallgató ismeri a kutatási adatok gyűjtésének módszereit,
• a hallgató ismeri az esettanulmányok és online kutatások alapjait,
• a hallgató ismeri zárodolgozat írásának alapelveit,
• a hallgató ismeri az irodalomkutatás módszereit és jellemzőeit,
• a hallgató ismeri a szakirodalomra való hivatkozás módszereit,
• a hallgató ismeri a kapcsolatot a tanulási stílus, a tanulási környezet és a tanulási motiváció
között,
• a hallgató ismeri az adatgyűjtés során használt merő eszközök főbb jellemzőit,
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• a hallgató ismeri az érvényesség és megbízhatóság tudományos kritériumait,
• a hallgató ismeri az érvelő értelmezés biztosításának követelményét.
Képességek:
• a hallgató képes megfogalmazni a kutatás célját,
• a hallgató képes kutatási tervet készíteni egy kiválasztott témában,
• a hallgató képes az irodalomkutatás elveinek kialakítására,
• a hallgató képes értékelni az alkalmazott kutatási eszközök és módszerek megfelelőségét.
Kompetenciák:
• a hallgató alkalmas a saját kutatási tervének elkészítésére,
• a hallgató alkalmas a hipotézisek és/vagy kérdések megfogalmazására,
• a hallgató alkalmas a kutatási módszerek és eszközök kiválasztására a saját kutatási tervének
megvalósításának érdekében,
• a hallgató alkalmas a szakirodalom elemzésére és hivatkozására,
• a hallgató alkalmas a feldolgozott szakirodalom alapján összefoglaló gondolatok
megfogalmazására.

Tantárgy vázlata:
1. A pedagógiai kutatás főbb jellemzői.
2. A pedagógiaitudomány kvantitatív és kvalitatív irányai.
3. Kutatási hipotézisek és kérdések megfogalmazása.
4. A szakirodalom kiválasztása és feldolgozása.
5. Adatgyűjtési módszerek (kérdőív, interjú, megfigyelés, tesztek).
6. Esettanulmányok, kutatások az interneten.
7. A záródolgozat mint publikáció.
8. Szakirodalmi hivatkozások rendszere.
9. Tanulási stílusok és tanulási környezet.
10. A tanulás didaktikája.
11. A tanulási és tanítási stílusok összefüggésé.

Szakirodalom:
 Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan / Kálmán Anikó. - 2. vyd. - Budapest :
OKKER Oktatási és Kiadói Rt., 2005. - 148 s. - ISBN 963 9228 97 4.
 Kutatásmódszertan = Elmélet, gyakorlat, tanulmányok : Oktatási segédlet / Menyhárt József. -
1. vyd. - Nitra-Nyitra : Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem -Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre, 2015. - 167 s. - ISBN 978-80-558-0962-5.
 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; Gábor Kende. - 6. vyd. - Budapest :
Balassi Kiadó, 2008. - 600 s. - ISBN 978-963-506-764-0.
 Doing a Successful Research Project : Using Qualitative or Quantitative Methods / Martin
Davies, Nathan Hughes. - 2. vyd. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014. - 278 s. - ISBN
978-1-137-30642-5.
 Doing Your Research Project : A Guide for First-time Researchers / Judith Bell, Stephen Waters.
- 7. vyd. - London : McGraw-Hill Education, 2018. - 344 s. - ISBN 978-0-335-24338-9.
 Metody pedagogického výzkumu : Základy kvantitativního výzkumu / Miroslav Chráska. - 2.,
akt. vyd. - Praha : Grada, 2016. - 254 s. - ISBN 978-80-247-5326-3.
 Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : Tanulási stratégiák / Tóth Péter. - 1. vyd. - Budapest :
DSGI, 2012. - 143 s. - ISBN 978-963-88946-7-0.
 Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : A tanulási stílus / Tóth Péter. - 1. vyd. - Budapest :
DSGI, 2011. - 222 s. - ISBN 978-963-88946-5-6.-
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 A hatékony tanulás titka: A hatékony tanítás és tanulás dinamikája / Paul Roeders, Gefferth Éva.
- 1. vyd. : Trefort Kiadó, 2007. - 215 s. - ISBN 978-963-446-453-2.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar , szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Péter Tóth, PhD., Dr. László Pribék, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/ZPP/22

Tantárgy megnevezése: Az elsősegélynyújtás alapjai és biológia a tanárok
számára

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele az elméleti és gyakorlati részből álló szemináriumokon való
aktív részvétel. A gyakorlati rész során a hallgató kipróbálja, gyakorolja és a végén bemutatja a
sürgősségi elsősegélynyújtás alapvető gyakorlati készségeit különböző szimulált helyzetekben,
valamint különféle sérülések és balesetek esetén.
A tantárgy teljesítésének része egy szemináriumi munka kidolgozása (legalább 5 oldal
terjedelem, TNR betűtípus, 12-es betűméret) bármely kiválasztott témában a tantárgy tantervének
megfelelő témakínálatából.
Értékelési szempontok (30%):
- A kérdéskör összefoglalása a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalom szerint, legalább három
szakmai forrásból merítve.
- Egy konkrét esettanulmány leírása saját tapasztalat alapján, vagy konkrét módszer javaslata a
téma gyakorlati megvalósítására.
- Tartalmi, formai, valamint grafikai, képi dokumentációval szemben támasztott követelmények
teljesítése.
A tantárgy zárásaként a hallgató egy teszt kitöltésével bizonyítja elméleti tudását (70%). A
tantárgy végső értékelése: A - 100-90%, B - 89-80%, C - 79-70%, D - 69-60%, E - 59-50%. A
kreditek megszerzéséhez az összpontszám 50%-át kell elérni.
Hallgatói terhelés: 2 kredit = 60 óra (13 óra: szemináriumokon való részvétel, 47 óra: önálló
tanulás és vizsgára való felkészülés, szemináriumi munka készítése).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Tudás:
- A tanuló képes megnevezni a leggyakoribb, az újszülöttek, gyermekek és a felnőttek életét,
egészségét veszélyeztető véletlen és nem véletlen eredetű balesetek okait, következményeit, és
azok megoldásait.
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- A hallgató össze tudja foglalni elméleti ismereteit alapvető életmentési feladatokról,
eszméletvesztésről, légzésleállásról, rohamokról, sebvérzésről, sokkról, törésekről, ízületi
sérülésekről, égési sérülésekről.
- A hallgató képes kialakítani a gyermekek számára biztonságos környezetet, megszervezni a
különböző iskolai tevékenységeket, programokat.
- A hallgató képes az egyes szervrendszerek jellemzésére, és ezen ismereteit összeköti a
szervrendszerek meghibásodása esetén történő elsősegélynyújtás alapjaival.
Képességek:
- A hallgató képes értékelni a baleseti szituációkat úgy, hogy önmagát a legkisebb veszélnyek
tegye ki, és képes baleset esetén hívni a sürgősségi mentőket és az integrált mentési rendszer
egyéb elemeit.
- A hallgató képes kivitelezni az alapvető életfunkciók ellátását - légútbiztosítás, lélegeztetés,
mellkasi kompresszió (szívmasszázs), vérzés elállítás, stabilizált testhelyzet, kardiopulmonális
újraélesztés (reszuszcitáció), beleértve az automatikus külső defibrilláció alkalmazását,
- A hallgató képes pszichológiai támogatást nyújtani a sérült személynek.
- A hallgató képes különböző típusú gyermekkori betegségek egészségügyi ellátására, mint
például allergia, anyagcserezavar, parazitás fertőzés, légúti betegségek és emésztőrendszeri
betegségek.
Kompetenciák:
- A hallgató pozitív hozzáállást alakít ki az elsősegélynyújtás iránt, és az iskoláskorú gyermekek
és felnőttek életét és egészségét érintő hirtelen balesetek megelőzése iránt.
- A hallgató meg tudja magyarázni az elsősegélnyújtás jelentőségét a sürgősségi egészségügyi
gondoskodás rendszerében a hirtelen életet és egészséget fenyegető események során.
- A hallgató képes a gyakorlatban alkalmazni az ismereteit és készségeit az életet és egészséget
veszélyeztető események során, melyek lehetnek baleseti és/vagy nem baleseti eredetűek.

Tantárgy vázlata:
Tantárgy vázlata:
Az elsősegélynyújtás jelentősége, az elsősegélynyújtás beépítése az oktatási folyamatba, a baleset
bejelentésének rendje a mentőszolgálat felé.
Biztonság az iskola környezetében (épületben, udvaron, szabadidős tevékenységek során),
elsősegélynyújtó készlet összeállítása az iskolában és az iskolai foglalkozásokon.
A légzőrendszer jellemzői. A sérült személy állapotának megállapítása, légutak és alapvető
életfunkciók vizsgálata, stabil testhelyzet, idegen test eltávolítása a légutakból, mesterséges
lélegeztetés.
A szív felépítése, működése, a keringési rendszer és a szív betegségei, elsősegélynyújtás
szívmegállás esetén.
A vér és a vér alakos elemei, a vérzés elállítása különböző típusú sebek esetében, a kötszerek típusai
és a sebkötés technikái, belső vérzés.
A mozgásszervrendszerek, az izmok és a csontok alapvető jellemzői. Inak, ízületek sérülései,
törések kezelése.
A sokkos állapotok típusai, anafilaxiás sokk és az immunrendszer alapvető jellemzői.
Az idegrendszer alapvető jellemzői. Idegrendszeri károsodások, epilepsziás rohamok, görcsök és
elsősegélynyújtás.
A bőr alapvető jellemzői. Égési sérülések típusai, elsősegélynyújtás égési sérüléseknél,
szemsérülések,
Az emésztőrendszer alapvető jellemzői. Elsősegélynyújtás mérgezés esetén.
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Harapás okozta sebek, marások, csípések. Séták, kirándulások, táborok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, biztonságos gyermekszállítás.
Allergiák, gyakori légúti és emésztőrendszeri betegségek, paraziták gyermekkorban, autoimmun
betegségek és anyagcserezavarok gyermekeknél.

Szakirodalom:
ANDICS, L.: Elsősegély: Közúton, otthon, munkahelyen, közterületen – 1. vyd. – Budapest:
Sophia Kiadó, 2004 – 86 s. – ISBN 963216279X.
BASS, D., MAURICE, K.: Elsősegélynyújtás csecsemőknek és gyermekeknek. – 1, vyd. –
Békéscsaba: Booklands, 2000. – 160 s. – ISBN 97863 9613 62 1.
BODZSÁR, E., ZSÁKAI, A.: Humánbiológia: Gyakorlati kézikönyv. - 1. vyd.- Budapest: Elte
Eötvös Kiadó, 2004 – 300 s. – ISBN 963 463 653 5.
MADER, S. S.: Human biology. - 11. vyd. - Boston: Wm. C. Brown Publishers, USA, – 2008. -
600 s. - ISBN 0-978-0-07-016778-0.
McCracken, T. O.: Háromdimenziós anatómiai atlasz. Budapest : Scolar Kiadó, 2000. - 237 s. -
ISBN 978-963-9193-99-4.
NAGY, M.: Humánbiológia. – 1. vyd. – Komárno – Dunajská Streda: Selye János Egyetem –
Lilium Aurum, 2006. – 250 s. – ISBN 8080622833.
PORÁČOVÁ, J., NAGY, M., BERNÁTOVÁ, R., a kol. Fyziológia živočíchov a človeka - 1. vyd.
- Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2014. - 591 s., [36,65 AH]. -
ISBN 978-80-555-1150-4.
STOPPARDOVÁ, M.: Prvá pomoc malým deťom: Stručný sprievodca prvou pomocou. – 1. vyd.
– Bratislava: Slovart s.r.o., 2005. – 63 s. – ISBN 80-8085-022-4.
SZENTÁGOTHAI, J.: Funkcionális anatómia I.-III. Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2006. -
710, 600, 800. - ISBN 963 242 565 0.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, PhD., Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy,
PhD., RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/UDP/22

Tantárgy megnevezése: Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei:
1. az előadásokon és szemináriumokon való aktív részvétel,
2. az oktatóval egyeztetett témából írt - és a tudományos publikációkal szemben támasztott
tartalmi és formai kritériumoknak megfelelő - tanulmány (terjedelme minimum 15 000 karakter)
elkészítése a szorgalmi időszak alatt, valamint
3. az SJE Moodle-felületen közzétett gyakorlóteszt sikeres kitöltése a vizsgaidőszak alatt.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok teljes pontszámának összegzése révén
alakul ki alakul az alábbi formában: max. 50 pont a teszt sikeres kitöltéséért és max. 50 pont a
szaktanulmányért.
A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 3 kredit = 90 óra (26 óra az előadásokon, szemináriumokon
való részvétel; 32 óra önálló tanulás, felkészülés a tesztre és 32 óra a tanulmány elkészítése).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató ismeri a neveléstudomány alapvető fogalmait és tájékozódik a fogalmak hierarchikus
rendszerében.
• a hallgató ismeri a reformpedagógiai és alternatív pedagógiai irányzatok közös és specifikus
sajátosságait,
• a hallgató ismeri az alapvető nevelés módszereket és azok alkalmazásának elméletét.
Képességek:
• a hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns szakirodalmi
forrásokat,
• a hallgató képes a nevelési és oktatási céloknak megfelelő stratégia meghatározására,
• a hallgató képes a különböző nevelési helyzetek önálló, szakszerű elemzésére,
• a hallgató képes a pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére,
értékelésére.
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• A hallgató alapvető elméleti tudással rendelkezik a nevelési módszerek alkalmazása
tekintetében.
Kompetenciák:
• A hallgató önálló véleményt tud formálni, reflektálni tud önmagára, pedagógusi munkájára.
• A hallgató felelősséget érez az egyes tanulási problémák hatékony megoldása iránt.
• A hallgató célirányos fejlődésre törekszik az önismeret terén, folyamatosan képezi magát.

Tantárgy vázlata:
1. A pedagógia alapfogalmai. Pedagógia és neveléstudomány. A neveléstudomány helye a
tudományok rendszerében, tudományközi kapcsolatai.
2. Elméletek a gyermekkor történetéből. A nevelés alapjai. A nevelést meghatározó körülmények.
Természet és környezet.
3. A nevelés tényezői. Az elsődleges környezet. A család. A családtagok szerepe a gyermek
nevelésében.
4. Normaátadás és nevelés. A normák és szabályok eredete. Az értékek és a nevelés. A normaátadás
mechanizmusai. A nevelés stílusa.
5. Az intézmények és a nevelés. Iskola előtti intézmények. Az iskola.
6. Problémák a nevelésben. Magatartási és beilleszkedési zavarok.
7. A tanuló. A gyermek- és az ifjúkor a változó időben. A tanulók és az iskolák. A pedagógusok
gyermek- és tanulószemléletét befolyásoló tényezők. Elvek, problémák az egyéni sajátosságok
értelmezésében. A tanulók megismerése, megértése.
8. A pedagógus. A pedagógiai hatékonyság összetevői. A jó pedagógus tulajdonságai. Az alapvető
személyiségvonások, az alapképességek. A pedagógiai képességek és a reflektív gyakorlat.
9. A tanulás. A tanulás fogalma. Interdiszciplináris tanulásfogalom. Tanulásfelfogások. Korszerű
tanuláselméletek. A tanulás folyamata, a folyamat optimalizálása.
10. A különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatása.

Szakirodalom:
Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel. Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914. Pro
Pannonia Kiadó, Pécs, 2008. ISBN: 9789639893092
Kéri Katalin: Lánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon: nemzetközi kitekintéssel
és nőtörténeti alapozással. Kronosz Kiadó, Pécs, 2018.
ISBN: 9789634670377
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és
az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2003. ISBN: 9633793432
Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
2. átdolgozott és bővített kiadás: 1998, 3. kiadás: 1998; 4. kiadás 2001. ISBN 9789631921908
Németh András – Skiera Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 2. kiadás 2003. ISBN: 9631901688
Németh András – Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest,
2004. ISBN: 9789639567184
Németh András et al: Alternatíy- és reformpedagógia a gyakorlatban
http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/99Nemeth/topic.php-topic=14.htm
(2022.02.07.)
Pukánszki Béla István: Pedagógiai eszmetörténet. Budapest: Gondolat, 2013. ISBN
978-963-693-228-2

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc., prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc., Dr.
habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., prof. Dr. András Németh, DSc., Katalin Kanczné Nagy, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PPX1/22

Tantárgy megnevezése: Bevezető pedagógiai gyakorlat

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételeit a komáromi SJE TKK aktuális dékányi irányelve: a Selye
János Egyetem Tanárképző Karának pedagógiai gyakorlatra vonatkozó alapelvei határozzák
meg. A hallgató a gyakorlat abszolválása során köteles betartani ezen dokumentum Pedagógiai
gyakorlat 1 - PPX 1 tantárgyra vonatkozó utasításait és azok alapján eljárni.
A tantárgy teljesítésének feltételei:
• a hallgató aktív részvétele a pedagógiai gyakorlaton (5 nap hospitálás) a megadott
időintervallumban az irányelvvel összhangban,
• a hallgató együttműködése a feladatok teljesítése során, az elemzésben és diszkusszióban való
aktív részvétel a pedagógiai gyakorlat alkalmával,
• a kitöltött, az intézmény által lepecsételt és aláírt jegyzőkönyv leadása, mely igazolja a
pedagógiai gyakorlaton (PPX 1) való részvételt,
• portfólió kidolgozása (reflexió a bevezetó pedagógiai gyakorlatról)
• a portfólió minőségének értékelése (max. 50 pont):
o tartalom: 35 pont,
o forma: 15 pont.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 munkaóra
• 20 kontakt óra jelenléti formában az intézményben; 10 óra elemzés és a portfólió elkészítése.
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele:
1.) a kitöltött és aláírt/lepecsételt jegyzőkönyv leadása a pedagógiai gyakorlatról (PPX 1),
2.) a tantárgy maximális pontszámának (50 pont) legalább 50%-ának megszerzése.
Záró értékelés:
• abszolválta = 50 – 100% (25 – 50 pont)
• nem abszolválta= 49 – 0% (0 – 24 pont)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• a hallgató ismeri az iskolai jogszabályi dokumentumokat.
• A hallgató ismeri az iskola pedagógiai dokumentációját.
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Készségek:
• hallgató képes eligazodni az iskolai jogszabályi dokumentumokban, és azokban releváns
információkat keresni,
• hallgató képes eligazodni az iskola pedagógiai dokumentációjában.
Kompetencie:
• a hallgató képes önállóan megfigyelni és elemezni az iskola belső és külső terét az edukációs
folyamatok megvalósításának kontextusában.

Tantárgy vázlata:
A pedagógiai gyakorlat formája a gyakorlóiskolákban/gyakorlóiskolai létesítményekben, amelyen
belül a hallgató az alábbi témakörökben szerez ismereteket: iskolai jogszabályi dokumentumok,
pedagógiai dokumentáció, tanítási módszerek, tantervek, tananyag, tematikus tervek, tanítási
folyamat, tanórára való előkészület, a diákokkal való aktív munka lehetőségei, értékelési
szempontok.
Portfólió készítése.

Szakirodalom:
CINDLEROVÁ, I,- CSEHIOVÁ, A. et al. 2021. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd.
Ostrava: Ostravská univerzita, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.
HORVÁTHOVÁ, K. Oktatásmenedzsment. Komárno : UJS, 2015. 200 s. ISBN
978-80-8122-136-1.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha Portál, 2009. 481 s. ISBN 978-80-7367-503-5.
SIROTOVÁ, M. 2015. Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov. Trnava : UCM,
2015. 127 s. ISBN 978-80-8105-648-2.
Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Štátne vzdelávacie programy
Aktuálna Smernica Dekana PF UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej
fakulte Univerzity J. Selyeho.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar , szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató: PaedDr. Tamás Török, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/RAS/22

Tantárgy megnevezése: Család és iskola

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon és szemináriumokon való aktív
részvétel, a beadandó feladat teljesítése a szemeszter alatt.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzésképp
alakul az alábbi formában: max. 10 pont a jelenlétért, max. 30 pont a szemináriumi feladatok
teljesítéséért és max. 60 pont a dolgozatért.
A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra (13 óra az előadásokon való részvétel; 17 óra
önálló tanulás és dolgozatra való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• hallgató ismeri a családi és iskolai nevelés specifikumait.
• hallgató ismeri a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeit
• hallgató ismeri a korszerű módszereket a problémamegoldásra és a konfliktuskezelésre.
• hallgató ismeri az aktuális társadalmi és családi helyzetek problémáit
• hallgató ismeri a társadalmi egyenlőtlenségekből származó problémákat
Készségek:
• hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns irodalmi forrásokat,
• hallgató képes eligazodni az iskolai jogszabályi dokumentumokban, és azokban releváns
információkat keresni,
• hallgató képes egy kis társadalmi csoport irányítására,
• hallgató képes együttműködni az iskolai nevelési és oktatási intézmények partnereivel,
• hallgató legyenek képes elfogadni a családi értékeket.
Kompetenciák:
• hallgató alkalmas az elméleti ismeretek alkalmazására a család és iskola viszonylatában,
• hallgató alkalmas saját eljárások kialakítására és a kitűzött célok elérése érdekében,
• hallgató empatikusan viselkedik a különböző társadalmi csoportok iránt,
• hallgató alkalmas kritikusan értékelni a meglevő jogi dokumentumokat,
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• hallgató felelősséget érez az egyes problémák hatékony megoldása körében,

Tantárgy vázlata:
A család fogalma, a család története.
 A családi rendszer és a család funkciói.
 A családtagok helye, szerepe, és hiánya a családban.
 A családi élet fejlődése és változásai.
 Paranormatív krízisek, a diszfunkcionálisan müködő család.
 Család és iskola.
 A család megismerésének módszerei.
 Eggyüttmüködési lehetőségek.
 Nevelési stílusok, pedagógus kommunikáció.
 Szociális hátrányosság, iskolai sikerresség.
 Egyenlőtlenségek a kutatások tükrében.
 A családi életre való nevelés.
 Az iskola és család közötti kapcsalat erősítése. Jó gyakorlatok megismerése.

Szakirodalom:
Balogh László–Bolló Csaba–Dávid Imre–Tóth László–Tóth Tamás: A pedagógusok, szülők
együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben. Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége, 2014.ISSN 2062-5936
https://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_31_net.pdf
Cs. F. Nemes Márta: Családpedagógiai módszertan. Családi Nevelésért Alapítvány, Bp.,
2001-2002.
Forward, S. (2000): Mérgező szülők. Budapest, Háttér Kiadó, 346 p.
Hegedűs Judit ( szerk.): Család, gyermek, társadalom – A gyakorlati pedagógia néhány
alapkérdése sorozat (5. kötet) ELTE, Budapest, 2006.
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat%E1sra/pdf/Csal%E1d,
%20gyermek,%20t%E1rsadalom.pdf
Kováts-Németh Mária – Muhi Béla – Szijártó István (szerk.) A család és szerepe a
tehetséggondozásban. Ziegler-nyomda, Keszthely, 2013.
Németh András (2004): Az európai család változásai. in: Pukánszky Béla-Németh András: A
pedagógia problématörténete. Gondolat Kudapest, 241-259.o ISBN: 963 956 7183
Podráczky J. szerk. 2012. Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kap-
csolatáról. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Műszaki Kiadó, Budapest, 2001.
Ranschburg Jenő (2004): Gepárd–kölykök. Urbis Kiadó, Budapest,
5–137. ISBN: 963 929 1595
Szabó Éva (2008). Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok
szemszögéből. Akadémiai Kiadó. ISBN:9779630583771
UTASI Ágnes: A bizalom hálója. Mikro-társadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Budapest, 2002. Új
Mandátum Kiadó 155 p.
Vajda Zsuzsa (2005): A család funkciói. in: Vajda Zsuzsanna–Kósa Éva: Neveléslélektan. Osiris
Kiadó, Budapest, 171–179.ISBN: 963389 7289

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:
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Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc., Gyöngyi Gál, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/DTV/22

Tantárgy megnevezése: Digitális technológiák az oktatási-nevelési
folyamatban

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének a feltétele a gyakorlatokon való aktív résztvétel, és a pedagógiai
ill. nevelési kontextusba implementált digitális / virtuális / online eszközök portfóliójának
folyamatos összeállítása és határidőre való leadása.
A portfólió értékelésének kategóriái: határidőre való leadás, formai követelmények (rendezettség,
logikai egymásra épülés, esztétikusság), és tartalmi követlemények (digitális eszköz módszertana,
konkrét tantárgyi kontextusba helyezett eszköz oktatásmódszertani kidolgozottsága) figyelembe
vétele.
A tantárgy összegző értékelése az alábbi képlet alapján számítódik ki: (0.1 x a gyakorlatokon
való aktív résztvétel %)+ (0.9 x a potrfólió értékelésén elért %).
Az „A“ értékeléshez az összegző értékelésen elért 90-100%-os, a „B“ értékeléshez 80-89%-os, a
„C“ értékeléshez 70-79%-os, a „D“ értékeléshez 60-69%-os és az „E“ értékeléshez az 50-59%-os
sikeresség elérése szükséges.
A hallgató teljes munkaterhelése – munkaórák felosztása: 1 kredit = 30 óra:
• 13 óra szemináriumokon (kontaktóra) való részvétel;
• 17 óra szemeszteri dolgozat előkészítése.

Oktatási eredmények:
Tudás:
rendelkezik a pályakezdéshez szükséges módszertani ismeretekkel az információs és
kommunikációs technológiák területén,
ismeri a digitális világ oktatásra ható kihívásait.
egyéni pedagógiai célokhoz tud megfelelő digitális eszközt rendelni.
ismeri az online oktatás azon lehetőségeit, amelyek az aktív tanulói tanulást segítik.
ismeri a digitális technológiák és a virtuális valóság által kínált lehetőségeket a tanulók tantárgyi
és digitális műveltségének fejlesztésére,
ismeri a digitális világ kockázatait, a netikettet és a hatékony kommunikáció alapelveit a digitális
világban.
Készségek
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rendelkezik a pályakezdéshez szükséges módszertani készségekkel az információs és
kommunikációs technológiák területén,
módszertani szempontból képes megfelelő munkaformákat és módszereket alkalmazni a digitális
oktatásban,
eligazodik az információk digitális világában, és alkalmazza az e-forrásokat szakmai
tevékenysége során,
eligazodik a digitális technológia és a virtuális világ lehetőségeinek kínálatában annak érdekében,
hogy támogassa a tanulók egyéni fejlődési folyamatait, megalapozza a tanulókv élethosszig tartó
tanulását, és növelje egészségi- vagy szociálisan hátrányos tanulók esélyegyenlőséget a tanulási
folyamatban.
Kompetenciák:
a tanítási folyamatának tervezésére jellemző a kreatív gondolkodás, önállóság, az autonómia,
és felelősségvállalás tekintettel a pedagógiai és a szakmódszertani kérdésekkel kapcsolatos
döntéshozatalaira,
tud hatékonyan és önállóan dolgozni az online világban,
rendelkezik a pályakezdő pedagógusra támasztott digitális írástudással,
képes önreflexióra a saját szakmai fejlődése és hatékonyságának növelése érdekében,
azonosulni tud saját szakmájával,
azonosulni tud a digitális technológiákon keresztül a fejlesztő pedagógus attitűdjeivel a
tehetségesgondozás, a gyengébb tanulók- és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
tekintetében is.

Tantárgy vázlata:
Ismeretszerzés a digitális világban. A pedagógiai céloknak megfelelő eszköz megválasztása.
Digitális oktatási eszközök megismerése.
Online tanulást támogató rendszerek és a virtuális tantermi alkalmazások révén megvalósított
ismeretszerzés menedzselése. A kooperatív tanulást támogató online eszközök. A kiterjesztett
virtualitás lehetőségei.
A digitális technológiával támogatott tanulói értékelés. Online alkalmazás azonnali osztálytermi
reflexióra. Online tesztek/kvízek készítése.
Beavatkozás és inklúzió a digitális pedagógiában. Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
digitális eszközök segítségével
Adatvédelem, online biztonság.

Szakirodalom:
ABONYI-TÓTH, A., TURCSÁNYI_SZABÓ, M. A mobiltechnológiával támogatott tanulás
és tanítás módszerei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015, (dostupné na
internete: https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop311_II/eredmenyek/m_learning/
mlearning_kotet.pdf )
FARKAS, A. et al. Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye. Budapest: Oktatási
Hivatal. 2021. (dostupné na internete:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/
Modszertani_gyujtemeny_01_08_compressed.pdf )
JÓZSA, K., et al. FOCUS teszt: új, számítógépalapú vizsgálati eszköz 3–8 éves
gyermekek számára. Gyermeknevelés, 2019. (7)2–3, 111–124. (dostupné na internete:
https://www.researchgate.net/publication/338986310_FOCUS_teszt_uj_szamitogep-
alapu_vizsgalati_eszkoz_3-8_eves_gyermekek_szamara )
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KALAŠ, Ivan et al. Premeny školy v digitálnom veku. Bratislava: SPN – Mladé letá,s.r.o.,2013.
ISBN 978-80-10-02409-4. Košice: pre UIPŠ vydal elfa, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-8086-143-8.
LÉVAI, D., PAPP-DANKA, A. Interaktív oktatásinformatika. Eger: Eszterházy Károly Főiskola,
ISBN 978-615-5297-74-8, (dostupné na internete: http://www.eltereader.hu/media/2016/02/
Interaktiv_Oktatasinformatika_READER.pdf )
TÓTH-MÓZER, SZ. – MISLEY, H. Digitális eszközök integrálása az oktatásba Jó
gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával. Budapest: Eötvös Loránd
Tudományegyetem. 2019. ISBN 978-963-489-129-1. (dostupné na internete: http://
mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/Digit%C3%A1lis-eszk%C3%B6z
%C3%B6k-integr%C3%A1l%C3%A1sa-az-oktat%C3%A1sba_INTERA.pdf )
SZARKA, K. Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií. 1. vyd.
Komárom: KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018. 154 s. [11,21AH]. ISBN 978-615-00-2597-1.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PPX2/22

Tantárgy megnevezése: Hospitációs pedagógiai gyakorlat 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-n
című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum hospitációs pedagógiai
gyakorlatra (PPX2) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek.
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 1 kredit = 25 óra (10 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés a 15 óra felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a
gyakorlótanárral, felkészülés az órahallgatásra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
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• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat.
Kompetencie:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2
– nižšie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-
vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced3_
spu_uprava.pdf
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Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Bratislava : MŠ SR, 2008 (respektíve aktuálny školský zákon).
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
Gadušová, Z. a kol.: Mentor Training : Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. - online, 268 s. -
ISBN 978-80-7599-294-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató: PaedDr. Tamás Török, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PPX3/22

Tantárgy megnevezése: Hospitációs pedagógiai gyakorlat 3

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-n
című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum hospitációs pedagógiai
gyakorlatra (PPX3) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek.
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 1 kredit = 25 óra (10 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés a 15 óra felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a
gyakorlótanárral, felkészülés az órahallgatásra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
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• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat.
Kompetencie:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2
– nižšie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-
vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced3_
spu_uprava.pdf
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Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Bratislava : MŠ SR, 2008 (respektíve aktuálny školský zákon).
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
Gadušová, Z. a kol.: Mentor Training : Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. - online, 268 s. -
ISBN 978-80-7599-294-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató: PaedDr. Tamás Török, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/BCZ/22

Tantárgy megnevezése: Humánbiológia és az elsősegélynyújtás alapjai

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele az elméleti és gyakorlati részből álló szemináriumokon való
aktív részvétel. A gyakorlati rész során a hallgató kipróbálja, gyakorolja és a végén bemutatja a
sürgősségi elsősegélynyújtás alapvető gyakorlati készségeit különböző szimulált helyzetekben,
valamint különféle sérülések és balesetek esetén.
A tantárgy teljesítésének része az egyes szervrendszerekre vonatkozó jegyzőkönyvek elkészítése,
melyet a hallgató házi feladatként kap kidolgozásra (30%). A tantárgy zárásaként a hallgató egy
teszt kitöltésével bizonyítja elméleti tudását (70%). A tantárgy végső értékelése: A - 100-90%,
B - 89-80%, C - 79-70%, D - 69-60%, E - 59-50%. A kreditek megszerzéséhez az összpontszám
50%-át kell elérni.
Hallgatói terhelés: 2 kredit = 60 óra (13 óra: előadásokon való részvétel, 47 óra: önálló tanulás és
vizsgára való felkészülés, jegyzőkönyvek készítése).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Tudás:
- A hallgató tudja jellemezni az ember ontogenetikai fejlődését az ivarsejtek keletkezésétől a
preembrionális fejlődésen át a posztembrionális fejlődés végéig.
- A hallgató tudja jellemezni az ember egyes szervrendszereit, különös tekintettel e rendszerek
morfológiai és funkcionális jellemzőire bizonyos életkori periódusokban, elsősorban a
gyermekekre és serdülőkre fókuszálva.
- A hallgató össze tudja foglalni elméleti ismereteit alapvető életmentési feladatokról,
eszméletvesztésről, légzésleállásról, rohamokról, sebvérzésről, sokkról, törésekről, ízületi
sérülésekről, égési sérülésekről.
Képességek:
- A hallgató képes megérteni az emberi szervezetben lezajló élettani folyamatokat.
- A hallgató képes elmagyarázni az emberi test anatómiáját, morfológiáját és élettanát, és azt
pedagógiai gyakorlatában alkalmazni.
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- A hallgató képes az alapvető életetfunkciókat támogató lépésekre – légútbiztosítás, lélegeztetés,
mellkasi kompresszió (szívmasszázs), vérzés elállítás, stabilizált testhelyzet, kardiopulmonális
újraélesztés (reszuszcitáció), beleértve az automatikus külső defibrilláció alkalmazását,
- A hallgató képes pszichés támaszt nyújtani a sérült személynek.
- A hallgató képes elmagyarázni a gyermekkori egészségvédelem fontosságát, és képes külön-
külön megközelíteni a szervezetben zajló fejlődési folyamatokkal kapcsolatos problémákat
biológiai és fejlődési téren a gyermek adott életkorára nézve.
- A hallgató képes a gyakorlatba ültetni a hirtelen életet és egészséget veszélyeztető, véletlen és/
vagy nem véletlen eredetű események kezelésében szerzett ismereteit és készségeit.
Kompetenciák:
- A hallgató áttekintést kap az emberi szervezet működéséről és azokról a betegségekről is,
amelyek leggyakrabban érinthetik az ember egészségét, ezáltal pozitív hozzáállást alakít ki
egészsége védelmében és megőrzésében.
- A hallgató pozitív hozzáállást alakít ki az elsősegélynyújtás iránt, és az iskoláskorú gyermekek
és felnőttek életét és egészségét érintő hirtelen balesetek megelőzése iránt.

Tantárgy vázlata:
Tantárgy vázlata:
A sejt felépítése, az egyes szövettípusok. Ontogenetikai fejlődés.
Az emberi csontváz, csontok jellemzői, a csontváz morfológiai és funkcionális jellemzői
gyermekkorban. Elsősegélynyújtás ízületi sérülésekhez, végtag-, koponya- és gerinctörésekhez.
Az izomrendszer jellemzői, az izomrendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Elsősegélynyújtás inak, izmok, zúzódások sérülései esetén.
Légzőrendszer, a légzőrendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Elsősegélynyújtás légzésleállás esetén, idegen test eltávolítása a légutakból, mesterséges
lélegeztetés.
Keringési rendszer, a keringési rendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Elsősegélynyújtás szívmegállás, véralvadási gondok esetén, vérzés elállítása különböző típusú
sebeknél, kötszerek típusai és sebkötési technikák.
Az érzékszervek jellemzői. Az érzékszervek morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Elsősegélynyújtás maró anyagok és vegyszerek okozta égési sérüléseknél.
Az idegrendszer felépítése, az idegrendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Elsősegélynyújtás idegrendszeri károsodások, epilepsziás rohamok, görcsök esetén.
A hormonrendszer jellemzői, hormonok, a hormonrendszer morfológiai és funkcionális jellemzői
gyermekkorban.
A szaporodási szervrendszer jellemzői. A szaporodási szervrendszer morfológiai és funkcionális
jellemzői gyermekkorban. A leggyakoribb nemi betegségek.
Az emésztőrendszer, az emésztőrendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
Mérgezés, mérgezés típusai, gyógyszer-, alkohol-, és ételmérgezés.
Kiválasztó rendszer, a kiválasztó rendszer morfológiai és funkcionális jellemzői gyermekkorban.
A kiválasztó rendszer leggyakoribb betegségei.
A sokk típusai, a sokk disztributív típusai, az anafilaxiás sokk és az allergia.

Szakirodalom:
ANDICS, L.: Elsősegély: Közúton, otthon, munkahelyen, közterületen – 1. vyd. – Budapest:
Sophia Kiadó, 2004 – 86 s. – ISBN 963216279X.
BASS, D., MAURICE, K.: Elsősegélynyújtás csecsemőknek és gyermekeknek. – 1, vyd. –
Békéscsaba: Booklands, 2000. – 160 s. – ISBN 97863 9613 62 1.
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BODZSÁR, E., ZSÁKAI, A.: Humánbiológia: Gyakorlati kézikönyv. - 1. vyd.- Budapest: Elte
Eötvös Kiadó, 2004 – 300 s. – ISBN 963 463 653 5.
MADER, S. S.: Human biology. - 11. vyd. - Boston: Wm. C. Brown Publishers, USA, – 2008. -
600 s. - ISBN 0-978-0-07-016778-0.
McCracken, T. O.: Háromdimenziós anatómiai atlasz. Budapest : Scolar Kiadó, 2000. - 237 s. -
ISBN 978-963-9193-99-4.
NAGY, M.: Humánbiológia. – 1. vyd. – Komárno – Dunajská Streda: Selye János Egyetem –
Lilium Aurum, 2006. – 250 s. – ISBN 8080622833.
PORÁČOVÁ, J., NAGY, M., BERNÁTOVÁ, R., a kol. Fyziológia živočíchov a človeka - 1. vyd.
- Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2014. - 591 s., [36,65 AH]. -
ISBN 978-80-555-1150-4.
STOPPARDOVÁ, M.: Prvá pomoc malým deťom: Stručný sprievodca prvou pomocou. – 1. vyd.
– Bratislava: Slovart s.r.o., 2005. – 63 s. – ISBN 80-8085-022-4.
SZENTÁGOTHAI, J.: Funkcionális anatómia I.-III. Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2006. -
710, 600, 800. - ISBN 963 242 565 0.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, PhD., Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy,
PhD., RNDr. Eva Tóthová Tarová, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/IPG/22

Tantárgy megnevezése: Inkluzív pedagógia

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon való aktív részvétel és az írásbeli
vizsga sikeres teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 30 pont a jelenlétért és max. 70 pont a vizsgáért.
A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra (13 óra az előadásokon való részvétel; 17 óra
önálló tanulás és vizsgára való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Elsajátítja az SNI, fogyatékosságok és rendellenességek elméleti és gyakorlati
megközelítésének alapvető kompetenciáit.
• Ismeri és érti az alapfogalmakat: szegregált nevelés, integrált nevelés és inkluzív nevelés.
• Definiálni tudja és értelmezni tudja a speciális pedagógia és gyógypedagógia fogalmakat.
• Elsajátítja a közoktatásban résztvevők szakmai ismereteit, fejlesztési kritériumait és
pszichológiai irányelveit.
• Képes az elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, ismeri az inluzív pedagógia új.,
progresszív irányzatait.
• Elsajátítja és ismeri az SNI, fogyatékosságok és rendellenességek egyes típusait és életkori
szakaszokhoz köthető sajátosságait.
• Helyesen tájékozódik az Oktatási Minisztérium Módszertani előírásaban (Metodických
pokynov MŠ SR pri začlenení žiakov so ŠVVP) az SNI tanulók integrációjával kapcsolatosan,
ismeri az egyéni nevelési és tanítási terv sajátosságait.
Készségek:
• Képes felismerni az SNI, fogyatékosságok és rendellenességek egyes eseteinek fő tüneteit és
jellegzetességeit.



Oldal: 33

• Ismeri az SNI, fogyatékosságok és rendellenességek típusait, eseteit, kialakulásának lehetséges
okait.
• Képes pedagógiai-pszichológiai és tantárgyi kritériumokat összeállítani a fizikai és mentális
életkorának megfelelően.
• Eligazodik az adott probléma metódusaiban alkalmazni tudja a megfigyelési sémákat és
screeninget.
• Differenciálni tudja a sajátos nevelési igényű tanulókat, képes eljárni az egyéni tanrendnek
megfelelően.
• Képes a pedagógiai gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához szükséges elméleti és
gyakorlati kiindulópontok kutatására és megfogalmazására.
• Képes szakemberekkel konzultálni, együttműködni, csapatban dolgozni.
Kompetenciák:
• Rugalmasan és taktikusan reagál a problémákra, fellépése demokratikus, viselkedése elfogadó.
• Alkalmazza az inkluzív attitűd, az optimális munkahelyi légkör és együttműködés stratégiáit és
elemeit.
• Célirányos fejlődésre törekszik az önismeret terén, folyamatosan képezi magát.
• A végzett hallgató önállóan és kreatívan gondolkodik a saját tanulmányainak tervezését illetően,
felelősséggel hoz döntéseket tanulmányai kapcsán.

Tantárgy vázlata:
A speciális pedagógia és gyógypedagógia küldetése és céljai, fogyatékkal élők oktatása.
Alapfogalmak: szegregáció, integráció, befogadás, norma, normalitás, abnormalitás, reverzibilitás,
irreverzibilitás.
Iskolai problémák: nehézségek, zavarok, lemaradás.
SNI típusok - a gyermekek és tanulók integrációjának mutatói.
Érzékszervi, testi és szellemi fogyatékosság, kommunikációs készségzavarok, tanulási zavarok,
tehetség, pszichoszociális zavarok, egyéb típusú zavarok és nehézségek.
Az integráció lehetőségei, alapelvei.
Egyéni nevelési és tanítási terv és program - kidolgozás és megvalósítás.
Együttműködés inkluzív csapattal és tanácsadó központokkal, iskolapszichológussal és iskolai
gyógypedagógussal.
A stimulációs programok áttekintése és alkalmazási lehetőségeik az oktatási folyamatban, fejlődés
és fejlesztés - oktatási lehetőségek, terápiák, korrekciók, átnevelés, mint a sajátos fejlődési és
tanulási fogyatékossággal élő tanulók oktatási folyamatának optimalizálási lehetőségei.

Szakirodalom:
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kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie
- vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne : A SJE TKK
Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-114-9, CD-ROM, p. 84-89.
STRÉDL, T. 2013. Inkluzív pedagógia : avagy a gyógypedagógiáról másképp : Komárno :
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Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-114-9, CD-ROM, p. 54-59.
VAJDA, ZS. 1990. A gyermek pszichológiai fejlődése. (Psychický vývin dieťaťa). Budapest :
2006 (3. prepracované vydanie)
VAJDA, ZS., KÓSA, É. 2005. Neveléslélektan. (Psychológia výchovy). Budapest : Osiris Kiadó .
2005.
VAŠEK, Š. 1995. Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : SPN. ISBN 8008020563
ZELINKOVÁ, O. 2011. Pedagogická diagnostika a individuální vzdélávací program. Praha :
Portál, 2011. ISBN 978802620044.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/IZS/22

Tantárgy megnevezése: Integrált tanuló az iskolában

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon való aktív részvétel és az írásbeli
vizsga sikeres teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 30 pont a jelenlétért és max. 70 pont a vizsgáért.
A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra (13 óra az előadásokon való részvétel; 17 óra
önálló tanulás és vizsgára való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Elsajátítja a sajátos nevelési igényű tanulók oktató-nevelő munkájának kompetenciáinak
elméleti és gyakorlati alkalmazását.
• Ismeri és érti az adott terület alapfogalmait, az elméleti irányzatokat és aplikálni képes azokat
• Képes definiálni és értelmezni a szegregáció, integráció és inklúzió fogalmait.
• Értelmezni képes a speciálpedagógia, gyógypedagia és inkluzív pedagógia tárgykörét.
• Elsajátítja a szakterminológiát, értelmezi azokat, ismeri a fejlődési szakaszok specifikumait, a
közoktatás résztvevői szakmai ismereteit, fejlesztési kritériumait és pszichológiai irányelveit.
• Képes az elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, ismeri az inkluzív pedagógia új.,
progresszív irányzatait.
• Elsajátítja és ismeri az SNI, BTMN, fogyatékosságok, rendellenességek és zavarok egyes
típusait és életkori szakaszokhoz köthető sajátosságait.
• Helyesen tájékozódik az Oktatási Minisztérium Módszertani előírásaban (Metodických
pokynov MŠ SR pri začlenení žiakov so ŠVVP) az SNI tanulók integrációjával kapcsolatosan,
ismeri az egyéni nevelési és tanítási terv sajátosságait.
Készségek:
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• Képes felismerni az SNI, fogyatékosságok, rendellenességek és zavarok egyes eseteinek fő
tüneteit és jellegzetességeit.
• Ismeri az SNI, fogyatékosságok és rendellenességek típusait, eseteit, kialakulásának lehetséges
okait.
• Képes pedagógiai-pszichológiai és tantárgyi kritériumokat összeállítani a tanuló fizikai és
mentális életkorának megfelelően.
• Eligazodik az adott probléma metódusaiban alkalmazni tudja a megfigyelési sémákat és
screeninget.
• Differenciálni tudja a sajátos nevelési igényű tanulókat, képes eljárni az egyéni tanrendnek
megfelelően.
• Képes a pedagógiai gyakorlatban felmerülő problémák megoldásához szükséges elméleti és
gyakorlati kiindulópontok kutatására és megfogalmazására.
• Képes szakemberekkel konzultálni, együttműködni, csapatban dolgozni.
Kompetenciák:
• Rugalmasan és szakavatottan reagál a problémákra, fellépése demokratikus, viselkedése
elfogadó.
• Alkalmazza az inkluzív attitűd, az optimális munkahelyi légkör és együttműködés stratégiáit és
elemeit.
• Célirányos fejlődésre törekszik az önismeret terén, folyamatosan képezi magát.
• A végzett hallgató önállóan és kreatívan gondolkodik a saját tanulmányainak tervezését illetően,
felelősséggel hoz döntéseket tanulmányai kapcsán.

Tantárgy vázlata:
A speciális pedagógia és gyógypedagógia küldetése és céljai, az SNI, BTMN területén.
Alapfogalmak: szegregáció, integráció, elfogadás, norma, normalitás, abnormalitás, reverzibilitás,
irreverzibilitás.
Az iskolai időszak jellemzése, a tanulók sajátosságai
Iskolai problémák: nehézségek, zavarok, lemaradás.
SNI típusok - a gyermekek és tanulók integrációjának mutatói.
Megfigyelőlapok, a szűrés célirányos összeállítása, alkalmazása.
Fejlődés és fejlesztés - az integráció lehetőségei, alapelvei.
Egyéni nevelési és tanítási terv és program - kidolgozás és megvalósítás.
Együttműködés inkluzív csapattal és tanácsadó központokkal, iskolapszichológussal és iskolai
gyógypedagógussal.
Együttműködés az inkluzív team tagjaival, a tanácsadó központok szakembereivel.
Iskolapszichológus és iskolai speciálpedagógus.
A stimulációs programok áttekintése és alkalmazási lehetőségeik az oktatási folyamatban, fejlődés
és fejlesztés - oktatási lehetőségek, terápiák, korrekciók, átnevelés, mint a sajátos fejlődési és
tanulási fogyatékossággal élő tanulók oktatási folyamatának optimalizálási lehetőségei.

Szakirodalom:
ATKINSON, R. 2000. Pszichológia. (Psychológia). Budapest : Osiris Kiadó. 2000.
BORDÁS, S., FORRÓ, Zs., NÉMETH, M. STRÉDL, T. 2005. Pszichológiai jegyzetek. 1.
vydanie 2005. Komárno: UJS. ISBN 8096925156
KASTELOVÁ, A. – NÉMETH, O. 2014. Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky a základy
špeciálnopedagogického poradenstva. Bratislava : IRIS, 2013. 210 s. ISBN 9788089726011.
MÉREI, F. – V. BINET, Á. 2017. Gyermeklélektan. Budapest: LIBRI. 2017. 404 o. ISBN
9789633107997
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/TPR/22

Tantárgy megnevezése: Iskolai intézmények vezetésének elmélete és
gyakorlata

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• hallgató aktív részvétele az előadásokon,
• szemeszter közbeni didaktikai teszt sikeres elvégezése,
• záróvizsga sikeres elvégezése.
A hallgató teljes munkaterhelése: 2 kredit = 60 óra
• 26 óra előadásokon (kontaktóra) való részvétel; 34 óra önálló tanulás.
A tantárgy vizsgával zárul. A szemeszter közbeni didaktikai teszt maximális pontszáma 60.
A záróvizsga pontszáma 40. A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a tantárgy maximális
pontszámának (100 pont) legalább 50%-ának megszerzése.
A tantárgy sikerességének teljes értékelése:
• A = 90 – 100% (90 – 100 pont)
• B = 80 – 89% (80 – 89 pont)
• C = 70 – 79% (70 – 79 pont)
• D = 60 – 69% (60 – 69 pont)
• E = 50 – 59% (50 – 59 pont)
• FX = 0 – 49% (0 – 49 pont)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• hallgató ismeri az iskolavezetés és minőségirányítás, iskolamarketing és az iskola klímájának és
kultúrájának sajátságait,
• hallgató ismeri a vezetési stílusokat és tudja jellemezni azokat,
• hallgató ismeri a Szlovák Köztársaság iskolarendszerének felépítését,
• hallgató ismeri az iskolai jogszabályi dokumentumokat,
• hallgató képes jellemezni az intézményvezetők kompetenciáit, jogait és kötelezettségeit,
valamint a fenntartó és ellenőrző szervek jogait és kötelezettségeit,
• hallgató ismeri a nevelési-oktatási intézmények partnereivel való együttműködés formáit,
• hallgató ismeri az értékelés és önértékelés fontosságát és módszereit,
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• hallgató ismeri a nevelési-oktatási intézmények irányításával kapcsolatos pedagógiai
dokumentációt (iskolai oktatási program)
• hallgató ismeri az iskolai programok elkészítésének alapjait, elkészítésének eljárásait.
Késségek:
• hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns irodalmi forrásokat,
• hallgató képes eligazodni az iskolai jogszabályi dokumentumokban, és azokban releváns
információkat keresni,
• hallgató képes együttműködni iskola partnereivel,
Kompetenciák:
• hallgató alkalmas az elméleti ismeretek implikálására a saját pedagógiai gyakorlatába a
menedzsment és együttműködés területében,
• hallgató alkalmas saját eljárások kialakítására és a kitűzött célok elérésére a menedzsment és
együttműködés területében,
• hallgató képes alkalmazni a saját ismereteit a Szlovák Köztársasság oktatásirányításáról a
jogszabályokkal összefüggően,
• hallgató alkalmas kritikusan értékelni a meglevő jogi dokumentumokat, különösen a nemzeti
iskolákkal kapcsolatban,
• hallgató alkalmas a közigazgatás területében zajló változásokat értékelni, véleményt
nyilvánítani az önkormányzati struktúrák indokoltságáról az iskolairányítási folyamatban,
• hallgató felelősséget érez az egyes programok minőségéért a hatékony oktatási folyamat
érdekében.

Tantárgy vázlata:
Az iskola funkciói. Az iskolavezetés lényege a demokratikus társadalomban. Az oktatásirányítási
rendszer alkalmazkodóképességé.
Az államigazgatás helye és szerepe az iskolavezetésben. Területi önkormányzati, iskolai
önkormányzati és egyéb szervek jogkörei az iskolák irányításában.
A menedzsment lényege és tartalma. A menedzsment tervezetei és elméletei.
Iskolavezetés. Iskolavezetési modellek, sajátosságaik. Az iskola szervezeti felépítése.
Menedzsment funkciói – alapvető és általános irányítási funkciók.
Átfogó iskolavezetés az iskolai oktatási program alkalmazásában. Nevelési – oktatási
programok az iskolavezetés szempontjából. Az iskola nevelési-oktatási program elkészítésének és
megvalósításának irányelvei. Az iskola belső normái, mint az optimális működés előírásai.
Vezetési stílusok. Az iskolavezető személyisége és kommunikációs készsége. Iskolamarketing a
jelenlegi iskola igényei szerint.
Az iskolai légkör és kultúra a nevelési-oktatási programok elkészítése és megvalósítása
szempontjából.
A vezető pedagógiai alkalmazott kompetenciái, jogai és kötelezettségei, valamint az alapító és
ellenőrző szervek jogai és kötelezettségei.
Az iskola partnerei és a velük való együttműködés.
Értékelési és önértékelési módszerek az menedzsmentben.
Jogszabályi kiindulópontok az iskolai oktatási program magalkotásához.
Az iskolai oktatási program megalkotásának és felépítésének elvei.
Az iskolák helyi adottságainak és lehetőségeinek elemzése az egyes programok megalkotása előtt
– SWOT elemzés.

Szakirodalom:
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Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/MKO/22

Tantárgy megnevezése: Kisebbségi kompetenciák

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• aktív részvétel az előadásokon és a szemináriumokon,
• részvétel a kijelölt feladatokban, valamint részvétel különféle elemzésekben, előadásokon
megvalósuló beszélgetésekben és a szemináriumokon,
• esszé írása, amelyben a hallgató elemzi a releváns szakmai, tudományos irodalmat vagy
valamely szakcikket (100 pont), vagy projektjavaslat egy oktatási tevékenységre a tanuló
interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztése érdekében (100 pont),
Az esszé értékelési kritériumai:
- szakirodalmi áttekintés (20 pont),
- elemzés és értékelés (40 pont),
- következtetések levonása és javaslatok megfogalmazása (20 pont),
- kidolgozottság (20 pont).
Az oktatási tevékenységre irányuló projektjavaslat elbírálásának szempontjai
- tartalmi követelmények (40 pont),
- eredetiség (20 pont),
- formai követelmények (20 pont),
- szakirodalmi ismeretek bemutatása (20 pont).
Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra
• 13 óra részvétel előadásokon; 10 óra önálló tanulás; 7 óra szakdolgozatok elkészítése.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu v oboch moduloch vzdelávania je získanie
minimálne 50% z maximálneho bodového hodnotenia predmetu.
Celkové hodnotenie úspešnosti predmetu:
• A = 90 – 100% (90 – 100 bodov)
• B = 80 – 89% (80 – 89 bodov)
• C = 70 – 79% (70 – 79 bodov)
• D = 60 – 69% (60 – 69 bodov)
• E = 50 – 59% (50 – 59 bodov)
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• FX = 0 – 49% (0 – 49 bodov)

Oktatási eredmények:
Výsledky vzdelávania:
Tudás:
• A hallgató képes megérti az interkulturális, multikulturális és transzkulturális nevelés
fogalmában bekövetkezett változásokat és meg is tudja indokolni azokat.
• A hallgató érteni fogja az identitás, a többségi és kisebbségi identitás, a tanári identitás és a
kisebbségi tanári identitása fogalmakat.
• A hallgató képes lesz elemezni a szlovákiai kisebbségi oktatáspolitika aktuális koncepcióit.
Készségek:
• A hallgató képes lesz önállóan keresni, összehasonlítani a releváns irodalmi forrásokat, és
dolgozni is azokkal.
Kompetenciák:
• A hallgató képes lesz olyan oktatási tevékenységeket projektet megtervezni, melyek
hozzájárulnak a tanuló interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztéséhez.
• A hallgató képes különféle didaktikai módszertani játékokat készíteni, amelyek hozzájárulnak a
tanuló interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztéséhez vezetnek.

Tantárgy vázlata:
Az identitás elméleti megközelítései a kisebbségi identitás nézőpontjából horizontjából.
Az identitás-fogalom általános elméleti alapjai.
Az identitáskutatás elméletei.
Állam és nemzet – nemzeti, etnikai, többségi és kisebbségi identitás.
A nemzetiségi kisebbségi oktatás formái; aktuális szlovákiai helyzetelemzés.
A kisebbségi identitás tantervi vonatkozásai.

Szakirodalom:
HORVÁTHOVÁ, Kinga, Péter TÓTH, András NÉMETH. 2019. Kisebbségi helyzet, identitás és
műveltség [elektronický zdroj]: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi
önmegvalósítása. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 117 s. [CD-ROM]. ISBN
978-80-8122-309-9.
HUSZÁR, Zsuzsanna, Melinda NAGY, Péter TÓTH, Béla István PUKÁNSZKY a András
NÉMETH. 2021. Szlovákiai magyar pedagógusok szakmaképe, kisebbségi és pedagógusi
identitásának vizsgálata. In: Engler Ágnes, Bocsi Veronika, Andl Helga (eds.). Új kutatások a
neveléstudományokban 2020: Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Debrecen: Magyar
Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2021, P. 178-197.
LISZKA, J. 2009. Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Komárno : Selye
János Egyetem. ISBN 978-80-89234-87-5
LÁZÁR, I., 39 interkulturális játék : Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a
csoportdinamika fejlesztéséhez. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem. (Bölcsészet- és
Művészetpedagógiai Tananyagok, ISSN 2416-1780 ; 9.) ISBN 978-963-284-657-6
NAGY, M., STRÉDL, T., SZARKA, L. 2018. Többség, kisebbség és a tolerancia II. :
Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISBN
978-80-8122-280-1
RÓKA, J., HOCHEL, S. 2009. Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó
világban. Budapest : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. ISBN 978-963-7340-74-1

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
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magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., prof. Dr. András Németh, DSc., Dr. habil. PhDr.
József Liszka, PhD., Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., PaedDr. Patrik Baka, PhD., PaedDr.
Beáta Kiss

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/SPZ-B/22

Tantárgy megnevezése: Külföldi tanulmányi tartózkodás-B

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele a hallgató hosszútávú tartózkodása a külföldi egyetemen/
partnerintézményben.

Oktatási eredmények:
A hallgató képes érvényesulni a külföldi egyetemen/partnerintézményben a tanulmánya során.

Tantárgy vázlata:

Szakirodalom:

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar ,szlovák

Megjegyzések:
A kreditet a hallgató csak a szerződés aláírása után szerzi meg. A kredit abban a szemeszterben
illeti a hallgatót amelyben részt vesz a külföldi tanulmányon.

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.03.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/RPK/22

Tantárgy megnevezése: Mozgásfejlesztés

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A végső értékelés az elméleti ismeretek és a gyakorlati készségek összefoglaló értékelése. A
beszámítás alapfeltétele a foglalkozásokon való 80%-os aktív részvétel. Az értékelés része egy
szemináriumi dolgozat kidolgozása és a helyes testtartást szolgáló egészségügyi gyakorlatok
bemutatása, ill. relaxációs és relaxációs gyakorlatok az egészség megőrzésére. A hallgató
szemináriumi munka formájában bemutatja a testgyakorlatok helyes terminológiájának
elsajátítását, a mozgásleírás alapvető szabályait.
Az elméleti tudás igazolása írásban, a vizsgaidőszakban történik (nyitott és zárt kérdések). Az
értékelési kritériumok:
• Szemináriumi munka 5 oldalas terjedelemben (A4, v.p.: 12, r .: 1,5), az oktatási tevékenységek
előkészítő részéhez, illetve a helyes testtartást szolgáló egészségügyi gyakorlatok bemutatásához,
ill. relaxációs és relaxációs gyakorlatok az egészség megőrzésére. A hallgató szemináriumi
munka formájában bemutatja a testgyakorlatok helyes terminológiájának elsajátítását, a
mozgásleírás alapvető szabályait. Ennek a követelménynek a teljesítése a végső, írásbeli
tudásellenőrzésen való részvétel feltétele.
- Értékelési szempontok (max. Pontszám: 15): a szemináriumi munka formai oldala, a pedagógiai
gyakorlat szempontjából a tartalom és az alkalmazási lehetőségek megvalósíthatósága, a
testgyakorlatok és mozgásos játékok megfelelő kiválasztása, a helyes terminológia használata
és a gyakorlatok leírása, mondókák beépítése a tartalomba, pedagógiai tevékenység jelzése a
gyakorlati megvalósításban.
• A kibővített felkészítő rész gyakorlati bemutatása, különféle bemelegítések (n = 3), amelyek
tartalmilag és formában igazodnak a kiválasztott korosztályokhoz (fiatalabb iskolás kor,
serdülőkor, felnőttek). Ennek a követelménynek a teljesítése a végső, írásbeli tudásellenőrzésen
való részvétel feltétele.
- Értékelési szempontok: a követelmény teljesítése érdekében kívánatos a megalkotott
bemelegítési modellek gyakorlati bemutatása a pedagógiai teljesítmény, gyakorlatok
szervezésének és terminológiai értelmezésének az életkortól függően. Teljesítette /nem teljesítette
• Az ismeretek ellenőrzése (nyitott és zárt kérdések) a testgyakorlatok alapvető terminológiája, a
grafikus ábrázolás és rajzgyakorlatok alapelvei, az emberi motorikus képességek ontogenezisének
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törvényszerűségei, ezen belül az alapvető mozgásminták és mozgáskészségek fejlesztése, a
növekedés sajátosságai, ill. emberfejlődés egyéni ontogenetikai szakaszokban, elméleti és
didaktikai mozgásjátékok, egészségdidaktika elmélete, relaxációs és relaxációs gyakorlatok,
óvodás korú gyermekek mozgásképességének fejlesztésének sajátosságai. Az írásbeli
tudásellenőrzésen való részvétel feltétele a kreditfelvétel folyamatban lévő feltételeinek
teljesítése (részvétel, egészségügyi gyakorlatokhoz segédeszközök készítése, mintabemelegítés
gyakorlati bemutatása, szemináriumi munka).
- Értékelési szempontok (maximális pontszám: 30): a tantárgy írásbeli teljesítésének minimális
feltétele 16 pont (min. 50%). Végső értékelés: V: 100 - 91% B: 90-81% C: 80-71% D: 70-61% E:
60-50% FX: 49% vagy kevesebb.
Teljes hallgatói munkaterhelés : 1 kredit = 30 óra, 13 órá előadások való részvétel;17 óra önálló
tanulás.

Oktatási eredmények:
Tudás:
• Ismeri az aktuális állami oktatási programokat, elsajátítja az oktatás és képzés megvalósítását,
értékelését.
• A hallgató rendelkezik alapismeretekkel a területről.
• Képes hatékonyan csapattagként dolgozni és egyénileg irányítani, sportjátékokat alkalmazni.
• A tanuló képes lesz szabadidős tevékenységek szervezésére.
• A tanuló szakértelmet tud szerezni szabadidős tevékenységekben és egyéni sportjátékokban.
• A tanuló képes lesz a természetben elsajátítani és használni a mozgás és a felkészítő játékok
alapjait.
Képességek:
• A végzett hallgató ismeri és érti az intézményi szocializációs folyamat fogalmát szélesebb
társadalomtudományi kontextusban
• Készen áll szakmája önálló ellátására, továbbtanulásra, szakmai fejlődésre.
• A tanuló képes lesz helyesen összeállítani az adott korosztálynak megfelelő mozgásos játékokat.
• A tanuló képes lesz tudását helyesen alkalmazni mozgásos játékok témájú projektek
kidolgozásában.
Kompetenciák:
• A hallgató képes lesz a tudását munkája során alkalmazni, ami befolyásolhatja a
szakmaválasztást.
• Képes problématörténetet összeállítani és eligazodni a célcsoportok egyének helyzetében.
• A hallgató képes lesz a pályaválasztási tanácsadással összefüggő önismeret célzott fejlesztését
megvalósítani.
• A tanuló képes lesz önállóan megtervezni tevékenységét.
• Ismeri hivatása gyakorlásának jogszabályait és intézményi összefüggéseit.
• Társadalmilag elfogadott állampolgári attitűdöket, pozitív attitűdöt alakított ki szakmájával és
célcsoportjával szemben.
• A tanuló képes lesz megteremteni a megbízható, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó
magatartás, mások munkastílusának megismerésére és kezelésére nyitott légkört.

Tantárgy vázlata:
A mozgásos játékok jelentősége a tanulók szomatikus, fiziológiai és pszichológiai antiszociális
fejlődése szempontjából. Mozgásos játékok és elosztásuk elméleti és alapismeretei. Mozgásos
játékok használata gyakorlatban és szabadidőben. Kollektív sporttevékenységek, mozgásos
játékok didaktikai alapjai. Különféle mozgásos játékok és felhasználásuk: fogójátékok, labdás
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mozgásos játékok (FIT-BALL), mozgásos játékok gyerekeknek a szabadban. A mozgásos játékok
lebonyolításának alapvető szabályainak elsajátítása. Manipulációs mozgásos játékok. A fizikai
gyakorlatok terminológiája. A mozgásleírás alapszabályai. Az oktatási tevékenységek előkészítő
része - sorgyakorlatok, bemelegítési formák. Az emberi motoros készségek növekedésének és
fejlődésének szabályszerűségei és ontogenezise. A motoros készségek fejlesztése és a motoros
képességek fejlesztésének lehetőségei a tanulók fejlődésének egyes szakaszaiban. Mozgásos
játékok és fizikai gyakorlatok a helyes testtartás érdekében. Mozgásos játékok és fizikai gyakorlatok
az alapvető mozgások fejlesztésére. Mozgásos játékok és fizikai gyakorlatok az alapvető
mozgáskészségek fejlesztésére. A mozgásos játékok a motoros készségek - fitnesz képességek
fejlesztésére irányulnak. A mozgásos játékok a motoros készségek - koordinációs képességek
fejlesztésére irányulnak. Mozgásos játékok előkészítése, lebonyolítása - módszertani és didaktikai
eljárások (értékelések). Relaxációs, egészség- és relaxációs gyakorlatok.

Szakirodalom:
Dobay Beáta: Mozgásos játékgyűjtemény, 2016 ISBN 978-80-81-22-192-7
Pektor Gabriella: Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye, 2011 ISBN 978-963-697-652-1
Farmosi István: Mozgásfejlődés, Dialog Campus, Pécs, 2007 ISBN 963-9310-06-9
Laczo Eugen a kol.: Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže, Bratislava
2014, ISBN 978-80-97-14-66-0-3, http://www.telesnavychova.sk/userfiles/downloads/
Rozvoj_diagnostika_PS_Laczo_2014.pdf
Nádasi Lajos: Motoros cselekvéses játékok az iskolai testnevelésben, 2001 ISBN 963-19-2112-3
Židek, J. et al.: Turistika a ochrana života a zdravia, Univerzita Komenského, Bratislava, 2013,
Židek, J. et al.: Turistika história turistiky obsah, druhy a formy turistiky ochrana prírody, PEEM,
Bratislava, 2004

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar nyelv ,szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/TKZ/22

Tantárgy megnevezése: Mozgáskultúra és egészséges életmódra nevelés

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Aktív részvétel az órákon, szemináriumi munka.
A szemináriumi munka tartalma a tantárgyi tematikai területhez tartozó oktatási terv egy részének
megtervezése lesz egy kiválasztott iskolai létesítménytípusra.
A kiválasztott iskolai létesítménytípusba tartozó gyermek/tanuló kompetenciáinak meghatározása
(50 pont), a kiválasztott iskolai létesítménytípus oktatási tematikus területének meghatározása (50
pont).
Végső értékelés: A - 100-91% B - 90 - 81%, C - 80 - 71%, D - 70 - 61%, E - 60 - 50%. Nem kap
kreditet az a hallgató, aki nem éri el a 49%-ot.
Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra, 13 óra előadásokon való részvétel(kontaktóra);
17 óra felkészülés - félévi munka.

Oktatási eredmények:
Tudás:
• A hallgató képes elméleti ismeretekkel dolgozni.
• A tanuló képes fejleszteni a gyermek- és ifjúsági egészségügyi gyakorlatokra való felkészülést
• A tanuló képes különféle eszközöket kidolgozni a gyermekek, fiatalok és a felnőtt lakosság
mozgáskészségének fejlesztésére.
• A tanuló képes korosztályonként külön bemelegítő gyakorlatokat összeállítani.
Képességek:
• A hallgató eligazodni tud az egészség és testmozgás ÁOP oktatási területén.
• A tanuló képes tudását, önképzését bővíteni.
• A tanuló képes saját felkészülési és egészséges gyakorlatok kialakítására a különböző
korosztályok számára.
• A tanuló képes a mondókákkal kapcsolatos ismereteket gyakorlatokban alkalmazni.
Kompetenciák:
• Tudását a hallgató a jövőben munkája során tudja alkalmazni.
• Nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel és a felnőtt lakossággal is tud kapcsolatot
teremteni. A hallgató képes szakmailag indokolni tevékenységét.
• A tanuló képes a célirányos önképzés-fejlesztés megvalósítására.
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• A tanuló képes önállóan megtervezni ismereteit bővítő, a szakmaválasztáshoz hozzájáruló
tevékenységeket.
• A tanuló képes a megbízható, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás, a
megismerésre nyitott légkör megteremtésére.

Tantárgy vázlata:
A testkultúra, test- és sportnevelés elmélete és alapismeretei. (rendgyakorlatok, testkultúra
ismeretek, mozgásos játékok, kondicionális, koordinációs, kompenzációs gyakorlatok). A tanulók
iskoláskorának testi fejlődése. Egészséges életmód - az egészséges életmód elemei tanulók számára.
Az egészséges életmód főbb elvei. Fizikai aktivitás az egészséges életmódért. Mozgásos játékok
elméleti és alapismeretei, gyakorlati és szabadidős felhasználásuk. Különféle sporttevékenységek
az iskolai klubokban. Turisztikai alapismeretek megismerése, tájékozódás a természetben nyáron-
télen. Különféle sportesemények szervezése, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának
hatályos jogszabályai szerint. Az iskolai sporttevékenység alapvető egészségügyi előírásainak
ismerete.

Szakirodalom:
Dobay, Beáta. Mozgásos játékgyűjtemény: (óvó- és alsó tagozatos pedagógusok részére). 1. vyd.
Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. 135 s. ISBN 978-80-8122-192-7.
Dobay, Beáta a Elena Bendíková. Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska
zdravia. 1. vyd. Komárom: Kompress, 2016. 104 s. ISBN 978-963-12-7613-8
Domonkos Mihály: Testkultúra, Juhász Gyula Pedagógiai Kar – Szeged, ISBN
978-963-306-366-8, http://www.ofi.hu/tudastar/kultura-testkultura, http://www.jgypk.u-
szeged.hu/dok/tamopsport/Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar%20-%20Sportelmeleti
%20ismeretek
Gaál Sándorné, Kunos Andrásné : Testnevelési játékok anyaga és tervezése az óvodában,
Szolnok, 0. - 246 s. - ISBN 963 650 519 5.
Gaál Sándorné: Mozgásfejlődés és fejlesztés az óvodában : Kézikönyv óvodapedagógusok
számára / - 1. vyd. - Szarvas : Szarvaspress, 2010. - 332s. - ISBN 978-963-08-0198-0.
Gaál Sándorné, Bencze Sándorné: A testnevelés mozgásanyagának feldolgozása a 3-10 éves
korosztály számára, Szarvas, 2004. - 224 s. - ISBN 0010409.
Rétsági Erzsébet: A testnevelés tantárgypedagógiája, Dialóg Campus, 2004Farmosi István:
Mozgásfejlődés, Dialóg Campus, 2005
Šelingerová - Šelinger: Športová antropológia, SVSpTVaŠ, 2017
ZANZA TV – Testkultúra, https://zanza.tv/fogalom/testkultura

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar nyelv ,szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.



Oldal: 50

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/MPP/22

Tantárgy megnevezése: Művészet-pedagógia-pszichológia,
személyiségfejlesztő kurzus

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• a szemináriumokon való aktív részvétel,
• a kijelölt feladatok elvégzésében és megbeszélésében való részvétel, valamint a
szemináriumokon a kreatív egyéni és csoportos tevékenységek végrehajtása.
A tanulók teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra
• 13 óra a szemináriumokon való részvétel (kontakt óra),
• 7 óra az ajánlott irodalom tanulmányozása,
• 10 óra a kijelölt feladatok végrehajtása.
A kurzus sikeres teljesítésének feltételei mindkét modulban a következők:
• aktív hallgatói részvétel a szemináriumokon, részvétel a beszélgetéseken, az egyéni és csoportos
tevékenységeken (50%),
• a kijelölt egyéni és csoportos feladatok végrehajtása (50%).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A kurzus célja a leendő pedagógusok személyiségének, személyiségjegyeinek, kommunikációs
készségeinek fejlesztése, önbizalmuk és a nevelési folyamat sikeres megvalósításához szükséges
tulajdonságok erősítése. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az élménypedagógia, a
pozitív pszichológia és a pozitív pedagógia módszereivel és eszközeivel, amelyek révén kreatív,
empatikus, toleráns és szakmailag megerősödött, motivált tanárokká válnak.
Ismeretek:
• A hallgató alapvető ismereteket szerez a művészet, a pedagógia és a pszichológia tudomány
területekből.
• A hallgató elsajátítja az élménypedagógia elméletének és gyakorlatának alapjait.
• A hallgató elsajátítja a pozitív pszichológia és a pozitív pedagógia elméletének és gyakorlatának
alapjait.
• A hallgató el tud igazodni a művészetterápia és a zeneterápia alapvető módszereiben,
technikáiban és azok oktatási folyamatban való esetleges felhasználásában.
Készségek:
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• A hallgató képes a pozitív pszichológia és a pozitív nevelés kiválasztott módszereit, technikáit,
eljárásait alkalmazni az oktatási folyamatban.
• A hallgató alkalmazni tudja a pszichológia és a pedagógiai kommunikáció módszereit,
technikáit, eljárásait az oktatási folyamatban.
• A hallgató képes kiválasztott innovatív, progresszív módszereket és technikákat alkalmazni az
átfogó személyiségfejlesztés érdekében.
• A hallgató képes az elsajátított elméleti ismereteket és a megszerzett gyakorlati pedagógiai-
pszichológiai és művészeti tapasztalatokat interdiszciplináris szempontból szintetizálni.
Kompetenciák:
• A tanuló céltudatosan és szisztematikusan törekszik saját személyes és pedagógiai
kulcskompetenciáinak fejlesztésére a megszerzett művészeti, pedagógiai és pszichológiai
tudásának felhasználásával.
• A hallgató a saját pedagógiai munkájához adaptálja a művészetpedagógiai és pedagógiai-
pszichológiai tudományterületek elemeit, módszereit és eljárásait.

Tantárgy vázlata:
• A művészeti, pedagógiai és pszichológiai tudományágak helye és jelentősége a személyiség
kialakulásában és a harmonikus személyiségfejlődésben.
• A művészeti nevelés és eszközei az érzelmi intelligencia fejlesztésében és a komplex
személyiségfejlesztésben.
• A művészeti nevelés, a passzív és aktív művészetterápia, valamint a zeneterápia kreatív
módszereinek, technikáinak alkalmazási lehetőségei az oktatási folyamatban (pl. művészeti
eseményen való részvétel vagy részvétel különböző művészeti projektek létrehozásában).
• Pedagógiai-pszichológiai módszerek, technikák és eszközök a pedagógus lelki egészsége
érdekében.
• Motivációs módszerek, technikák megismertetése és alkalmazása a szemináriumokon:
- motivációs naptár készítése,
- a "gondolkodásmód megváltoztatásának" technikái a pozitív pszichológiában,
- altruizmus, önkéntes tevékenység és ezek hatása a pedagógus személyiségére, mentális és lelki
egészségére,
- a drámapedagógia lehetőségei,
- csapatépítő módszerek és technikák az interperszonális kapcsolatok építésére.
• A kommunikációs képességek fejlesztését szolgáló módszerek, technikák gyakorlásának,
alkalmazásának lehetőségei.
• Relaxációs, ill. feszültség-, stresszoldó módszerek, technikák gyakorlásának, alkalmazásának
lehetőségei.
• Pozitív pedagógia, pozitív pszichológia, élménypedagógia, mint a 21. század innovatív és haladó
irányzatai és azok oktatási folyamatba való beépítésének lehetőségei.

Szakirodalom:
BAGDY, E. 2003. Pszichofitness. ANIMULA, 2003. ISBN 9634080502.
BAGDY, E. 2002. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2002. ISBN 9631922359.
BAGDY, E. & BISHOP, B. & BÖJTE, CS. & RAMBALA, É. 2011. Hidak egymáshoz: Empátia,
kommunikáció, konfliktuskezelés. Budapest: Kulcslyuk Kiadó. ISBN 978-963-89026-5-8.
BAGDY, E., & KÁDÁR, A. KOZMA-VÍZKELETI, D. & PÁL, F. & SZONDY, M. 2014.
Bízz magadban!: Önértékelés, önelfogadás, önbecsülés. Budapest: Kulcslyuk Kiadó. ISBN
978-615-5281-18-1.
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CINDLEROVÁ I. & A. CSEHIOVÁ & S. DUKIČIN VUČKOVIĆ & G. ENTLOVÁ & Z.
GADUŠOVÁ & GY. GÁL & T. GUZIUROVÁ & A. HAŠKOVÁ & L. HOLEČKOVÁ & K.
HORVÁTHOVÁ, K. & SZŐKÖL. I. 2016. A pedagógiai kommunikáció. Komárno: Univerzita J.
Selyeho. ISBN 978-80-8122-175-0.
HORVÁTH & L. IVANOVIĆ VIBIĆ & T. JOVANOVIC & S. KLIMSZOVÁ & L. KNEZEVIĆ
& L. KOVÁCS & K. KRPÁLKOVÁ-KRELOVÁ & I. LOMNICKÝ & E. MALÁ &
ZS. MOGYORÓSI & S. O. NINKOVIĆ & L. PAVERA & Ľ. PREDANOCYOVÁ & B.
RADULOVIĆ & M. STOJANOVIĆ & E. STRANOVSKÁ & K. SZARKA & I. ŠIMONOVÁ
& A. TÓTH-BAKOS & T. TÖRÖK & M. TRNOVÁ & T. VACINOVÁ & I. VIRÁG & E.
PETLÁK & M. VÍTEČKOVÁ. 2021. MENTOR TRAINING: Materials and Tasks. Ostrava:
Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-294-9.
CSEHIOVÁ, A. 2014. Interdiszciplináris vonatkozások a művészeti és a zenei nevelés területén.
In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a
veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno: Univerzita J. Selyeho,
2014, CD-ROM, s. 59-67. ISBN 978-80-8122-103-3.
CSEHIOVÁ, A. 2021. Művészeti nevelés, tolerancia és kapcsolódási pontjaik a
pedagógushallgatók szemszögéből = Art education, tolerance and their connection from the
perspective of teacher trainees. In: Aktuálne úlohy, problémy a riešenia vyučovania slovenského
jazyka a slovenskej literatúry v školách s vjm. Szőköl István. = Szlovák nyelv és szlovák
irodalom aktuális feladatai, problémái, tanításának megoldásai a magyar tannyelvű iskolákban
Komárno: Univerzita J. Selyeho. P. 5-22, [CD-ROM]. ISBN 978-80-8122-387-7.
CSEHIOVÁ, A. 2020. The Transfer Effect of Musical Activities in Terms of Abilities and
Personality Development - About the Results of a Music-Pedagogical Study. AD ALTA: journal
of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. Vol. 10, no. 2 (2020),
p. 46-50. ISSN 1804-7890. WoS
CSEHIOVÁ, A. & KANCZNÉ NAGY, K. Az élménypedagógia helye és szerepe a
felsőoktatásban. In: Neveléstudományi kutatások a Kárpát-medencei oktatási térben: A 4.
Kárpát-medencei Oktatási Konferencia tanulmánykötete: A 4. Kárpát-medencei Oktatási
Konferencia tanulmánykötete. Tóth Péter, Horváth Kinga, Maior Enikő, Bartal Mária, Duchon
Jenő. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019, CD-ROM, p. 362-373. ISBN 978-80-8122-310-5.
CSEHIOVÁ, A. & KANCZNÉ NAGY, K. 2019. Élmény-foglalkozások a Selye János
Egyetemen: "MŰvészet-PEdagógia-PSZIchológia". DOI 10.36007/3334.2019.09-17 In: 11.
International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections: Pedagogical Sections.
Bukor József, Nagy Melinda, Pukánszki Béla István, Csehiová Agáta, Józsa Krisztián, Szőköl
István. Komárno: Univerzita J. Selyeho. Online, s. 9-17. ISBN 978-80-8122-333-4.
CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. 2001. Flow - Az áramlat = A tökéletes élmény pszichológiája.
Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 963 05 7770 4.
CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. 2016. Kreativitás = A flow és a felfedezés avagy a találékonyság
pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó. (Az elme kerekei, ISSN 2061-2087) ISBN 978 963
05 8746 4.
KANCZNÉ NAGY, K. & CSEHIOVÁ, A. 2020. "Az éménykeresés foka" egy tanárképzésben
végzett kutatás eredményei. In: HuCER 2020: Tanulás és innováció a digitális korban: Tanulás
és innováció a digitális korban. Kozma Tamás, Juhász Erika, Tóth Péter. Budapest: Magyar
Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete. P. [91]. ISBN 978-615-5657-08-5.
STRÉDL, T. 2017. Terápiák és nevelés: A terápia szocializációs hatása a nevelésben. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2017. 102 s. ISBN 978-80-8122-227-6.
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TÓTH-BAKOS, A. Alternatív irányzatok a zenei nevelésben az inklúzió jegyében, avagy, hogyan
lehet a zene tényleg mindenkié. In Parlando [online]. 2021, no. 6 [cit. 2021-12-07]. Dostupné na
internete: <http://www.parlando.hu/2021/2021-6/Toth-Bakos_Anita.pdf>. ISSN 2063-1979.
TÓTHNÉ LITOVKINA, A. & ZOLCZER, P. 2018. Önfejlesztés és produktivitás: Rövid
útmutató személyiségünk és teljesítőképességünk fejlesztéséhez. Komárno: Univerzita J. Selyeho
ISBN 978-80-8122-288-7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n
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Oktató: doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., Katalin Kanczné Nagy, PhD., Mgr. Anita Tóth-
Bakos, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/TFV/22

Tantárgy megnevezése: Neveléselmélet és nevelésfilozófia

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• hallgató aktív részvétele az előadásokon,
• írásbeli vizsga (50 pont),
• hallgató részvétele a kijelölt szemináriumi feladatokban, elemzésekben, csoportmunkában,
• szemeszteri esszé megalkotása és bemutatása a tantárgy tematikájának valamelyik témájáról
vagy résztémájáról, legalább legalább 5 szakirodalom felhasználásával, min. 15ezer leütés
terjedelemben.
• a szemeszteri dolgozat eredményességének értékelése (50 pont):
- tartalom 20 pont,
- formai szerkezet 10 pont,
- szakirodalmi alapozás 20 pont.
A hallgató teljes munkaterhelése: 3 kredit = 90 óra (26 óra az előadásokon, szemináriumokon
való részvétel; 32 óra önálló tanulás, felkészülés a tesztre és 32 óra a tanulmány elkészítése).
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a tantárgy maximális pontszámának (100 pont) legalább
50%-ának megszerzése.
A tantárgy sikerességének teljes értékelése:
• A = 90 – 100% (150 – 135 pont)
• B = 80 – 89% (134 – 120 pont)
• C = 70 – 79% (119 – 105 pont)
• D = 60 – 69% (104 – 90 pont)
• E = 50 – 59% (89 – 75 pont)
• FX = 0 – 49% (0 – 74 pont)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató ismeri és értelmezni tudja az újabb kutatások eredményeit.
• A hallgató a tudományág eredményeit felhasználva, új szempontok alapján megfelelő elméleti
megalapozottsággal közelítse meg a nevelés és pedagógia aktuális jelenségeit.
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• A hallgató ismeri és értelmezni tudja az emberről szóló legfontosabb tudományos
eredményeket, a különféle emberképeket, az azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokat, tudatában
van a megközelítésmódokat befolyásoló szocio-kulturális tényezőknek, és felismeri mindennek a
személyiségfejlesztésre vonatkozó hatásait.
• A hallgató ismeri a nevelésre és szerepére vonatkozó különböző elméleti megközelítéseket,
értelmezéseket, és azokat tudja alkalmazni.
• A hallgató az emberre, a gyermekre és a nevelésre vonatkozó értelmezéseit képes más
elméletekkel párbeszédbe lépve, nyitottan alakítani; koherens, saját megközelítés kialakítására
törekszik.
• A hallgató ismeri a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
Készségek:
• A hallgató képes saját ember-és gyermekképét, nevelésfelfogását tudatosítani, mások felé
kommunikálni, és mások emberrel kapcsolatos elképzeléseit megérteni;
• A hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns szakirodalmi
forrásokat,
• A hallgató képes a nevelési és oktatási céloknak megfelelő stratégia meghatározására,
• A hallgató képes szervezési formák kiválasztására, és az eredményes tanulást támogató
környezet megszervezésére,
• A hallgató képes a különböző nevelési helyzetek önálló, szakszerű elemzésére,
• A hallgató képes a pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére,
értékelésére.
Kompetenciák:
• a hallgató kellőképpen felkészült és elhivatott a szakmai, pedagógiai munka felelősségteljes
elvégzésére,
• a hallgató felelősséget vállal intézménye küldetéséért,
• a hallgató felelősséget érez az egyes problémák hatékony megoldása iránt,
• a hallgató demokratikus értékelkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a
sajátjától eltérő értékek elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére és tiszteletben
tartására.

Tantárgy vázlata:
1. A nevelés antropológiai alapjai. Kultúra-művelődés-nevelés-tanulás: a szociális mimézis; a
kulturális tanulás mimetikus alapjai, hagyományok, ünnep, játék, átmeneti rítusok és az informális
nevelés.
2. A nevelés alapfogalmai: nevelés, kultúra – enkulturáció, társadalom- szocializáció,
individualizáció, oktatás, tanulás.
3. A fegyelem és nevelés, a nevelés célrendszere, eszmény és norma szerepe a nevelésben; főbb
európai értékrendszerek (konzervatív-keresztény, liberális, szocialista, alternatív) és ezek nevelési
vonatkozásai, az iskolai sokszínűség, az értékpluralizmus.
4. A generációs viszonyok történeti és kulturális konstrukciói; gyermek- és ifjúkor, fel-nőttkor;
az élethosszig tartó tanulás, a gyermekkor sajátosságai napjainkban, gyermeki szükségletek és az
iskola.
5. Az intézményes nevelés; az iskola mint társadalmi intézmény: az iskola funkciói, társa-dalmi
mobilitás, iskolai szelekció és esélyegyenlőség. A rejtett tanterv és az iskolai rítu-sok.
6. A család és iskola kapcsolata.
7. Az iskola, a helyi társadalom és az állam kapcsolata. Az oktatásügy működésének törvényi
szabályozása. Szlovák oktatási törvények és az ISCED.
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8. Modern társadalomfilozófia-társadalometika. A modern tömegdemokráciák sebezhetősége és a
totalitarizmus
9. A posztmodern. A mai filozófia fő irányai és dilemmái.

Szakirodalom:
Bárány Tibor (szerk.): Kiskáté. Kortárs filozófiai kiskönyvtár. Műút Könyvek, Miskolc, 2017.
ISBN 978-615-5355-22-6
http://www.muut.hu/wp-content/uploads/kiskate.pdf
Csejtei Dezső (2016): Filozófia a mindennapokban. Gondolatok emberről, világról, Istenről.
Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő. ISBN:9786155601101
https://www.szaktars.hu/attraktor/view/csejtei-dezso-filozofia-a-mindennapokban-gondolatok-
emberrol-vilagrol-istenrol-2016/?pg=224&layout=s
Dietrich, Jürgen – Tenorth, Heiz-Elmar: A modern iskola kialakulása és működése. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2003. ISBN 963 16 2757 8
Donald, Merlin (2002): Az emberi gondolkodás eredete. Osiris, Budapest. ISBN 963 389 085 3
Németh András (2004): Ember és világainak változásai. Németh András – Pukánszky Béla: A
pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. ISBN: 9789639567184
Németh András: Nevelés – gyermek – iskola. Eötvös Kiadó, Budapest, 1997. ISBN: 9639024198
Németh András: Emberi idővilágok – pedagógiai megközelítések. Gondolat Kiadó, Budapest,
2013. ISBN 9789636932688
Wulf, Christoph: Az antropológia rövid összefoglalása. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2007.
ISBN 963 9655 09 0

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Erika Kopp, PhD., prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc., prof. Dr. Attila
Józsefné Katalin Ambrus, DSc., Gyöngyi Gál, PhD., Katalin Kanczné Nagy, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/SOV/22

Tantárgy megnevezése: Nevelésszociológia

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei
• hallgató aktív részvétele a gyakorlatokon
• hallgató részvétele a kijelölt feladatokban, elemzésekben és beszélgetésekben a gyakorlat során,
• esettanulmány megírása és bemutatása
o A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzésképp
alakul az alábbi formában: max. 10 pont a jelenlétért, max. 30 pont a szemináriumi feladatok
teljesítéséért és max. 60 pont az esettanulmány kidolgozásáért.
o A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra (14 óra az előadásokon, szemináriumokon
való részvétel; 16 óra önálló tanulás és dolgozatra való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• hallgató ismeri a nevelésszociológia alapvető fogalmait,
• hallgató ismeri a családi és iskolai szocializáció specifikumait,
• hallgató ismeri a korszerű módszereket a problémamegoldásra és a konfliktuskezelésre.
• hallgató ismeri az aktuális társadalmi problémákat
• hallgató ismeri a társadalmi egyenlőtlenségekből származó nehézségeket
Késségek:
• hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns irodalmi forrásokat,
• hallgató képes felismerni a különféle szociális környezetekből érkező tanulók – neveléssel,
tanulással kapcsolatos nehézségeit;
• hallgató képes egy kis társadalmi csoport irányítására,
• hallgató képes a különböző nevelési helyzetek önálló, szakszerű elemzésére.
• hallgató legyenek képes elfogadni a különböző társadalmi értékeket.
Kompetenciák:
• hallgató önálló véleményt tud formálni, reflektálni tud önmagára, mint leendő pedagógusra.
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• hallgató alkalmas saját eljárások kialakítására és a kitűzött célok elérése érdekében,
• hallgató empatikusan viselkedik a különböző társadalmi csoportok iránt,
• hallgató felelősséget vállal intézménye küldetéséért,
• hallgató felelősséget érez az egyes problémák hatékony megoldása körében,

Tantárgy vázlata:
 Nevelésszociológiai problémakörök és nézőpontok.
 A nevelésszociológia témaköreinek kialakulása: társadalmi-történeti kontextus.
 A nevelés színterei, szocializációs formái: családi, óvodai, iskolai és intézményen kívüli nevelés.
 Családkutatások nevelésszociológiai nézőpontból: A család funkciói és a szocializáció
 Az oktatási rendszer szociológiája: A kontinentális rendszer. Az atlanti rendszer. Kié az iskola?
 Tőkeelméletek az oktatáskutatásban: Az emberi tőke elmélete.
 A kulturális tőke és a reprodukciós elmélet. A társadalmi tőke mint hátránykompenzáló tényező.
 Multikulturalizmus, interkulturális nevelés: Társadalmi, történeti háttér. A multikulturális/
interkulturális nevelés fogalma és jelentése.
 Amultikulturális/interkulturális nevelés megközelítése. A multikulturális/interkulturális nevelés
mint kompetenciafejlesztés. A tanuló iskolai sikerességének/teljesítményének vizsgálata.
 Társadalmi mobilitás és az iskola: Társadalomszerkezet, egyenlőtlenségek és iskola. Társadalmi
mobilitás, esélyegyenlőség, iskola.
 Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolában: Társadalmi és iskolai együttélési stratégiák.
 A nyelvi szocializáció és az iskola: Az iskola mint a nyelvi szocializáció próbája és magasabb
foka. Bernstein -féle nyelvi kódok.
 Hatékonyság, eredményesség és méltányosság a közoktatásban. Eredményesség és méltányosság.
Az eredményességet befolyásoló kontextuális tényezők.
 Kisebbségek oktatása. Demográfiai folyamatok a Kárpát-medencében.

Szakirodalom:
Csepeli Gy. et al. 1987 Modern polgári társadalomelméletek. Budapest: Gondolat Kiadó
ĎURDÍK, Ladislav. Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. 1. vyd. Pozsony:
Kalligram, 2004. 152 s. ISBN 978-80-7149-668-5.
Gál Gyöngyi: Erdélyből áttelepedett pedagógusok otthon- és családképe. Katolikus
Pedagógia,VII. ÉVFOLYAM, 2018/1–2. SZÁM. pp.5-16 (2018).
Kováts-Németh Mária: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek. Komárno: Selye János
Egyetem Tanárképző Kara, 2013.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó 1994
Lannert Judit (2004): Minőség, hatékonyság, eredményesség. Új Pedagógiai Szemle,http://
epa.oszk.hu/00000/00035/00087/2004-12-ko-Lannert-Hatekonysag.html
Tóth Péter, Holik Ildikó (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2015: Pedagógusok,
tanulók, iskolák – az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa. MTA
Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 2016 ISSN 2062-090X.
Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai 2015. Pécs. ISBN (epub) 978-963-642-850-1
– DOI 10.15170/BTK.2015.00001.https://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
Továbbá a: Képzés és Gyakorlat, a Köznevelés, az Iskolakultúra, a Neveléstudomány,a
Nevelésszociológia, a Pedagógusképzés, a Magyar Pedagógia, a Fejlesztő Pedagógia és az
Egészségnevelés című folyóiratok tantárgyhoz kapcsolódó további írásai (2015-2021.)

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Gyöngyi Gál, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PDI/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai diagnosztika

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató végső értékelése (max. 100 pont = 100%) a szemeszter során végzett munka
eredményeiből és a zárótesztből tevődik össze.
A tantárgy teljesítésének követelményei:
• az előadásokon és a szemináriumokon való aktív részvétel,
• a hallgató részvétele a kijelölt feladatokban, elemzésekben és beszélgetésekben az előadások és
szemináriumok során,
• a hallgató szemináriumi előadására való felkészülése / a leadandó dolgozat elkészítése,
• záróteszt sikeres teljesítése.
A szemeszter során a hallgatónak a következő feladatokat kell teljesítenie:
• Szemeszter közbeni feladatok:
a) írásbeli munka kidolgozása esettanulmány formájában (csoportmunka; min. terjedelem 6 oldal;
max. 50 pont, vagy
b) diagnosztikus feljegyzési/megfigyelési ív készítése (csoportmunka; min. terjedelem 5 oldal;
max. 50 pont), vagy
c) individuális nevelési-oktatás terv sajátos nevelési igényű tanuló részére adott tantárgyon belül
(csoportmunka; terjedelem 5 oldal, max.50 pont)
Az értékelés szempontjai:
a/
- az eset leírása diagnosztikus szempontból, szakterminológia alkalmazása (20 pont),
- tartalom és forma (10 pont),
- a problémás terület(ek) fejlesztésére javasolt stratégiák alkalmassága (20 pont).
Választási lehetőség: írásbeli munka vagy előadás/prezentáció.
b/
- tartalom (20 pont),
- forma (10 pont),
- területek kategorizálása, szakterminológia (20 pont).
Választási lehetőség: írásbeli munka vagy előadás/prezentáció.
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c/
- tartalom (20 pont),
- forma / szerkezet (10 pont),
- stratégiák, eljárások alkalmassága /20 pont).
Választási lehetőség: mint írásbeli munka vagy szemináriumi előadás/prezentáció.
• A szemeszter végén:
Záróteszt abszolválása (max. 50 pont)
Az értékelés szempontjai az elért pontszámok alapján A = 90-100%; B = 80-89%; C
= 70-79%; D = 60-69%; E = 50-59% az összpontszámból.
A hallgató teljes munkaterhelése a munkaórák eloszlása szempontjából: 2 kredit = 60 munkaóra:
• Az előadásokon való részvétel (13 munkaóra).
• A hallgató szemináriumi előadása / leadandó dolgozata kapcsán folytatott kutatómunkája és
annak elkészítése (22 munkaóra).
• Felkészülés a zárótesztre (25 munkaóra).
Záró értékelés: A maximális pontszám 100. A tantárgy teljesítésnek feltétele minimum 50 elért
pont (50%) azzal a feltétellel, hogy minden feladatot legalább 50%-ra teljesíteni kell. Értékelési
skála: A (100%–90%), B (89%–80%), C (79%–70%), D (69%–60%), E (59%–50%).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Tudás
A hallgató:
• elméleti síkon be tudja azonosítani a tanuló fejlődési és egyéni sajátosságait, valamint az
önértékelés lehetőségeit,
• meg tudja indokolni a tanulók tanulásával és viselkedésével kapcsolatos értékelés módszereinek
és formáinak kiválasztási szempontjait,
• érti a különböző szociális csoportok művelődési igényeit és sajátosságait,
• tudatosítja a pedagógia munka jelentőségét a populáció diverzitásának függvényében,
• képes definiálni a pedagógiai diagnosztika fogalmát, annak céljait és feladatait, fajtáit és
alkalmazott módszereit,
• ismeri a számítógépes alapú tesztelési eljárásokat.
Képességek
A hallgató:
• képes lesz értékelni a nevelő-oktató folyamatot és annak eredményeit, a tanulási folyamatot és
annak eredményeit: képes a pedagógiai értékelés ésszerű megvalósítására,
• alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók aktuális fejlettségi szintjének és
fejlődési sajátosságainak megítélése kapcsán,
• felismeri a patológiai jeleket a viselkedésben; képes prevenciót megvalósítani, felismerni és
megoldani a szociálpatológiai jelenségeket,
• támogatja az önértékelési folyamatok formálódását a tanítványainál,
• módosítani tudja, és azáltal hatékonyabbá tudja tenni az általa megvalósított tevékenységeket,
• alkalmazni tudja az értékelés ésszerű és hatékony módszereit és formáit, előítéletek és
sztereotípiáktól mentesen értékeli a tanulót,
• a gyakorlatban azonosítani tudja a fejlődési és egyéni sajátosságokat, felismeri a sajátos
nevelési igényt,
• figyelembe veszi minden tanuló szociokulturális különbségekből eredő eltérő fejlődési szintjét,
• az egyének sajátos nevelési igényéből (egészségügyi,- vagy szociális hátrányos helyzet,
tehetség) eredő fejlődési különbségekkel kapcsolatos alapismeretek birtokában van. Képes a
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nevelő-oktató folyamat során az inkluzív pedagógiai elveit követve hatékonyan együttműködni
a szakemberekkel (gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal és más szakemberekkel) és az ő
útmutatásaikat, következtetéseiket figyelembe venni a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók
nevelése és oktatása kapcsán,
• képes dokumentálni az eredményeket és kiválasztani, vagy összeállítani a megfigyelési/
feljegyzési íveket,
• képes a pedagógiai diagnosztika módszereit és eszközeit a gyakorlatban alkalmazni,
• elfogadja az egyéni különbségeket (elfogadja a fejlődési és lelki sajátosságokból eredő
különbözőségeket), gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a tanulás pszichológiai és szociális
tényezőinek beazonosítása terén és elfogadja, figyelembe veszi az osztály/közösség diverzitását,
• képes individuális nevelő-oktató tervet kidolgozni a sajátos nevelési igényű tanuló számára és
azt a gyakorlatban alkalmazni.
Kompetenciák
A hallgató:
• azonosul a szakmájával és az intézményi normákkal,
• empatikus hozzáállást tanusít a mássághoz,
• adekvátan ki tudja értékelni a tanulási folyamatot és annak eredményeit a megadott kritériumok
alapján (a kitűzött célok elérése, a tanulás hatása atanulóra) az egyén fejlődési és egyéni
sajátosságaihoz mérten,
• ki tudja használni a gyakorlatban a pedagógiai diagnosztizálás során a helyes diagnózis
felállításához szükséges készségeit és meg tudja fogalmazni a prognózist, ki tudja tűzni a
megfelelő fejlesztési célokat,
• az asszertív kommunikáció elveit alkalmazva kommunikál a törvényes képviselőkkel és a
szakemberekkel (pszichológussal, gyógypedagógussal, egyéb szakemberekkel) a sajátos nevelési
igényű gyermeket/tanulót érintő kérdésekben,
• hatékonyan tud kommunikálni és kooperálni a külső környezettel,
• felelősséget érez a pedagógiai diagnosztikával alátámasztott nevelő-oktató folyamat hatékony
megvalósításáért - a saját tantárgyainak megvalósítása kapcsán és az önreflexió alkalmazásával
kapcsolatban.

Tantárgy vázlata:
Tantárgy vázlata:
Pedagógiai diagnosztika mint tudományos diszciplína. Fejlődési tendenciái és irányzatai a 20. és
21. században hazánkban és külföldön.
A pedagógiai diagnosztika fogalma, tárgya, céljai, feladatai és alapfogalmai.
Pedagógiai diagnosztika az iskolai környezetben. Fókuszai, jelentősége, funkciói és módszertani
szabályai.
A pedagógiai diagnosztika tipológiája. A diagnosztizálás folyamata. A pedagógiai diagnosztika
alkalmazása a pedagógiai folyamatokban.
A pedagógiai dolgozók diagnosztikus kompetenciái.
A pedagógiai értékelés. A diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés alapkövetelményei.
A pedagógiai diagnosztika módszerei, eszközei és azok gyakorlati alkalmazása.
A pedagógiai diagnosztika eredményeinek dokumentálása.
Diagnosztizálás a gyakolatban. Szociális készségek. A tanulási motiváció mérése. Kognitív
képességek diagnosztizálása. Számítógép alapú tesztelés.
Integráció a inklúzió.
Sajátos nevelési és oktatási igényű tanuló az iskolában. A sajátos nevelési igényű tanulók
intézményi integrációja. Beilleszkedési,- tanulási,- és magatartászavar.
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A sajátos nevelési igényű tanulók számára készült oktatási programok. Individuális nevelési-
oktatási terv és annak gyakorlati alkalmazása.
Együttműködés a törvényes képviselőkkel, intézményekkel és szakemberekkel.

Szakirodalom:
• BORBÉLYOVÁ, D. 2021. A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai. Komárno: Selye
János Egyetem, Tanárképző kar. 251 o. ISBN 978-80-8122-394-5.
• Koncepcia rozvoja nadaných detí a mládeže v SR. 2007. Bratislava. [online]. Dostupné na
internete: https://www.minedu.sk/data/att/933.pdf
• MERTIN, V.-KREJČOVÁ, L. 2016. Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická
diagnostika. Wolters Kluwer ČR. 400 s. ISBN 9788075520142.
• Stratégia SR pre mládež na roky 2021-2028. [online]. Dostupné na internete: https://
www.minedu.sk/data/files/11043_strategia-slovenskej-republiky-pre-mladez-na-
roky-2021-2028.pdf
• STRÉDL, T. 2013. Inkluzív pedagógia avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1. kiad.
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 148 s. ISBN 978-80-8122-089-0.
• VARGÁNÉ, MEZŐ, L. 2009. A pedagógiai dignosztika és az együttnevelést segítő szakmaközi
együttműködés lehetőségei. [online]. Dostupné na internete: https://ofi.oh.gov.hu/vargane-mezo-
lilla-pedagogiai-diagnosztika-es-az-egyuttnevelest-segito-szakmakozi-egyuttmukodes
• VAŠEK, Š. 2004. Špeciálno- pedagogická diagnostika. 4. vyd. Bratislava: Sapientia s.r.o, 2004.
168 s. ISBN 80-969112-0-1.
• ZELINKOVÁ, O. 2009. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie,
dyspraxie, ADHD. 1. vyd. Praha : Portál, 263 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
• ZELINKOVÁ, O. 2011. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha:
Portál. 208 s. ISBN 978-80-2620-044-4.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., Dr. habil. Erika Kopp, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.,
PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PRP/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógus mesterség

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató végső értékelése (max. 100 pont = 100%) a félév során végzett többféle munkából és
didaktikai tesztből áll.
• hallgatói részvétel a kijelölt feladatokban, valamint részvétel az előadások, szeminá-riumok
során az elemzésekben és beszélgetésekben
• esszé, amelyben a hallgató elemzi a releváns szakmai, tudományos irodalmat vagy cikket (50
pont), vagy pedagógiai kompetenciák fejlesztését célzó nevelési tevékeny-ség projektjavaslata
(50 pont)
• didaktikai teszt (50 pont).
Az esszé értékelési kritériumai
- irodalmi áttekintés (10 pont),
- elemzés és értékelés (20 pont),
- következtetések levonása és javaslatok megfogalmazása (10 pont),
- kidolgozottság (10 pont).
Oktatási tevékenységre irányuló projektjavaslat elbírálásának szempontjai
- tartalmi követelmények (20 pont)
- eredetiség (10 pont)
- formai követelmények (10 pont)
- irodalmi áttekintés bemutatása (10 pont)
A hallgató terhelése: 3 kredit = 90 óra
• 26 óra előadásokon (kontaktóra); 32 óra önálló tanulás; 32 óra beadványok elkészítése.
Végleges értékelés: A maximális pontszám 100. A tantárgy teljesítésének feltétele legalább 50
pont elérése
• A = 90 – 100% (90 – 100 p)
• B = 80 – 89% (80 – 89 p)
• C = 70 – 79% (70 – 79 p)
• D = 60 – 69% (60 – 69 p)
• E = 50 – 59% (50 – 59 p)
• Fx = 0-49



Oldal: 65

Oktatási eredmények:
• A hallgató ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró
módszereket,
• a hallgató ismeri a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket,
• a hallgató ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pedagógiai elméleteket, a szereppel
kapcsolatos elvárásokat,
• a hallgató ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről, a továbbképzés
lehetőségeiről,
• a hallgató tájékzott a pedagóguskutatások területén,
• a hallgató ismeri szakmája fő etikai normáit.
Készségek:
• a hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns szakirodalmi
forrásokat,
• a hallgató képes a nevelési és oktatási céloknak megfelelő stratégia meghatározására,
• a hallgató képes szervezési formák kiválasztására, és az eredményes tanulást támogató
környezet megszervezésére,
• a hallgató képes a különböző nevelési helyzetek önálló, szakszerű elemzésére,
• a hallgató képes a pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére,
értékelésére.
Kompetenciák:
• a hallgató önálló véleményt tud formálni, reflektálni tud önmagára, mint leendő pedagógusra.
• a hallgató alkalmas saját eljárások kialakítására a kitűzött célok elérése érdekében,
• a hallgató empatikusan viselkedik a különböző társadalmi csoportok iránt.
• a hallgató felelősséget vállal intézménye küldetéséért,
• a hallgató felelősséget érez az egyes problémák hatékony megoldása iránt.

Tantárgy vázlata:
1. Professzionalizáció, professzió, hivatás, szakma: professzió-elméletek; a professzionali-záció
történeti és szociológiai értelmezése.
2. A pedagógus professzió fejlődés- és változástörténete és értelmezése.
3. A tanári professzió és a pedagógusképzés története. A pedagógusképzés paradigmái. A peda-
gógus szakma jellemzői.
4. Pedagóguskutatások; a pedeutológia fogalma és eredményei.
5. Pályaalkalmasság, a tanár személyisége.
6. A pedagógus szerepe a tanítás – tanulás folyamatában. Tanulási és tanítási stílusok és stratégiák
(mikor, hogyan és miért kell ezeket megújítani),
7. A folyamatos szakmai fejlődés elméletei és pályamodelljei. A folyamatos szakmai fej-lődés
egyéni, szervezeti és rendszerszintű kapcsolatának professzióalapú értelmezése. Innováció és
együttműködés a tanári karrierben (a szakmában maradás kéttényezős modellje)
8. A pedagógus életpályamodell. Egyéni pályakép és képzési reflexió.
9. Reflektivitás a pedagógus munkájában. A reflektív tanár.
10. A pedagógusok hivatástudatának megerősítése, munkájuk támogatása, karrierlehetősé-geik.
11. Pedagógusok etikai kódexe.
12. A pedagógusi szakma nehézségei: szerepkonfliktusok, a kiégés megelőzése.
13. Pályakezdő pedagógusok kompetenciái, ezek fejlesztési lehetőségei.
14. Pályekezdő pedagógusok szakmai támogatása. Mentorálási lehetőségek a közoktatában és a
felsőok-tatásban.
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Szakirodalom:
Czető Krisztina: Eredményesség és szakmai fejlődés. A tanári eredményesség modelljei
és az eredményes szakmai fejlődést és tanulást támogató tanulási helyzetek megközelítése.
Neveléstudomány, 2020 (8) 1. sz. 80-93. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/
nevelestudomany_2020_1_83-97.pdf [2022. 02. 05.]
Falus Iván (szerk.): Tanári pályaalkalmasság – kompetenciák – sztenderdek. Nemzetközi
áttekintés. Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011. http://epednet.ektf.hu/eredmenyek/
tanari_palyaalkalmassag_kompetenciak_sztenderdek.pdf ISBN 978-963-9894-86-0 [2022. 02.
05.]
Hercz Mária (szerk.): Pályakezdő óvodapedagógusok túlélőkészlete. http://www.jgypk.hu/
mentorhalo/tananyag/Plyakezd_vodapedaggusok_tllkszleteV3/index.html [2022. 02. 05.]
Ingvarson, L. (2002): Development of a national standards framework for
the teaching profession. https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?
article=1007&context=teaching_standards [2022. 02. 05.]
N. Tóth Ágnes: Az inkluzív pedagógus. In: A pedagógia adósságai. Savaria University Press.
Szombathely. 2015.
https://www.researchgate.net/profile/Agnes-N-Toth/
publication/316432178_Az_inkluziv_pedagogus/links/58fdc181a6fdccae60a1e71d/Az-inkluziv-
pedagogus.pdf [2022. 02. 05.]
Németh András: Magyar pedagógusképzés és a pedagógus szakmai tudásformák I. 1775 –1945.
nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.
ISBN: 978 963 33120934
Pukánszki Béla István: Iskola és pedagógusképzés. Gondolat, Budapest, 2013. ISBN:
9789636932282
Sági Matild (szerk.): A pedagógushivatás megerősítésének néhány
aspektusa. OFI, Budapest, 2015. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/
attachments/1506257_a_pedagogushivatas_megerositesenek_nehany_aspektusa_beliv.pdf [2022.
02. 05.]
Szivák Judit: Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE, Budapest, 2014. ISBN
978-963-284-482-4.
https://www.eltereader.hu/media/2016/05/Szivak-_READER.pdf [2022. 02. 05.]
Vámos Ágnes (szerk.): Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Eötvös
Kiadó, ELTE, Budapest, 2016. https://www.eltereader.hu/media/2017/05/
Vamos_Agnes_Tanulo_pedagogusok_READER.pdf ISBN 978-963-284-805-1 [2022. 02. 05.]
Z. Gadusova (szerk.): Mentor training. Materials and tasks. The publication is supported by
Erasmus+ project No. 2020-1-SK01-KA201-078250 Mentor Training (MENTRA). ISBN
978-80-7599-294-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc., prof. Dr. András Németh, DSc., Gyöngyi
Gál, PhD., Katalin Kanczné Nagy, PhD., Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/RMK/22

Tantárgy megnevezése: Regionális és kisebbségi kultúra

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• aktív részvétel az előadásokon és a szemináriumokon,
• részvétel a kijelölt feladatokban, valamint részvétel különféle elemzésekben, előadásokon
megvalósuló beszélgetésekben és a szemináriumokon,
• esszé írása, amelyben a hallgató elemzi a releváns szakmai, tudományos irodalmat vagy
valamely szakcikket (50 pont), vagy projektjavaslat egy oktatási tevékenységre a tanuló
interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztése érdekében (50 pont),
• didaktikai teszt a tantárgy elméleti részéből (50 pont).
Az esszé értékelési kritériumai:
- szakirodalmi áttekintés (10 pont),
- elemzés és értékelés (20 pont),
- következtetések levonása és javaslatok megfogalmazása (10 pont),
- kidolgozottság (10 pont).
Az oktatási tevékenységre irányuló projektjavaslat elbírálásának szempontjai
- tartalmi követelmények (20 pont),
- eredetiség (10 pont),
- formai követelmények (10 pont),
- szakirodalmi ismeretek bemutatása (10 pont).
Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra
• 13 óra részvétel előadásokon; 10 óra önálló tanulás; 7 óra szakdolgozatok elkészítése.
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu v oboch moduloch vzdelávania je získanie
minimálne 50% z maximálneho bodového hodnotenia predmetu.
Celkové hodnotenie úspešnosti predmetu:
• A = 90 – 100% (90 – 100 bodov)
• B = 80 – 89% (80 – 89 bodov)
• C = 70 – 79% (70 – 79 bodov)
• D = 60 – 69% (60 – 69 bodov)
• E = 50 – 59% (50 – 59 bodov)
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• FX = 0 – 49% (0 – 49 bodov)

Oktatási eredmények:
Výsledky vzdelávania:
Tudás:
• A hallgató képes megérti az interkulturális, multikulturális és transzkulturális nevelés
fogalmában bekövetkezett változásokat és meg is tudja indokolni azokat.
• A hallgató érteni fogja az identitás, a többségi és kisebbségi identitás, a tanári identitás és a
kisebbségi tanári identitása fogalmakat.
• A hallgató megérti a nemzedékek kulturális örökségét, a társadalmi értékrendet.
• A hallgató képes lesz elemezni a szlovákiai kisebbségi oktatáspolitika aktuális koncepcióit.
Készségek:
• A hallgató képes lesz önállóan keresni, összehasonlítani a releváns irodalmi forrásokat, és
dolgozni is azokkal.
Kompetenciák:
• A hallgató képes lesz olyan oktatási tevékenységeket projektet megtervezni, melyek
hozzájárulnak a tanuló interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztéséhez.
• A tanuló belső értékekkel rendelkezik.
• A tanuló tiszteli az ősök hagyományait.
• A hallgató képes különféle didaktikai módszertani játékokat készíteni, amelyek hozzájárulnak a
tanuló interkulturális és kisebbségi kompetenciáinak fejlesztéséhez vezetnek.

Tantárgy vázlata:
Az identitás elméleti megközelítései a kisebbségi identitás nézőpontjából.
Az identitás-fogalom általános elméleti alapjai.
Az identitáskutatás elméletei.
Állam és nemzet – nemzeti, etnikai, többségi és kisebbségi identitás.
A kisebbségekkel kapcsolatos kulturális és társadalmi értékek.
A nemzetiségi kisebbségi oktatás formái; aktuális szlovákiai helyzetelemzés.
A kisebbségi identitás tantervi vonatkozásai.

Szakirodalom:
HORVÁTHOVÁ, Kinga, Péter TÓTH, András NÉMETH. 2019. Kisebbségi helyzet, identitás és
műveltség [elektronický zdroj]: A szlovákiai magyar pedagógusok társadalmi
önmegvalósítása. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2019. 117 s. [CD-ROM]. ISBN
978-80-8122-309-9.
HUSZÁR, Zsuzsanna, Melinda NAGY, Péter TÓTH, Béla István PUKÁNSZKY a András
NÉMETH. 2021. Szlovákiai magyar pedagógusok szakmaképe, kisebbségi és pedagógusi
identitásának vizsgálata. In: Engler Ágnes, Bocsi Veronika, Andl Helga (eds.). Új kutatások a
neveléstudományokban 2020: Család a nevelés és az oktatás fókuszában. Debrecen: Magyar
Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, 2021, P. 178-197.
LISZKA, J. 2009. Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Komárno : Selye
János Egyetem. ISBN 978-80-89234-87-5
LÁZÁR, I., 39 interkulturális játék : Ötlettár tanároknak az interkulturális kompetencia és a
csoportdinamika fejlesztéséhez. Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem. (Bölcsészet- és
Művészetpedagógiai Tananyagok, ISSN 2416-1780 ; 9.) ISBN 978-963-284-657-6
NAGY, M., STRÉDL, T., SZARKA, L. 2018. Többség, kisebbség és a tolerancia II. :
Kapcsolatok és identitások a számok tükrében. Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISBN
978-80-8122-280-1
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RÓKA, J., HOCHEL, S. 2009. Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó
világban. Budapest : Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola. ISBN 978-963-7340-74-1

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., prof. Dr. András Németh, DSc., Dr. habil. PhDr.
József Liszka, PhD., Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., PaedDr. Patrik Baka, PhD., PaedDr.
Beáta Kiss

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA1a/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy elvégzésének feltételei a következők:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- mozgásos tevékenységek különböző formái: labdajátékok, azstalitenisz, úszás, aerob edzés,
testépítés, erőnléti edzés (a hallgató által kiválasztott mozgásos tevékenység).
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- a kurzus értékelésének feltételei: aktív részvétel, teljesítette – nem teljesítette.
- A hallgató által kiválasztott sporttevékenység bemutatása: labdajátékok esetében-támadó
és védekező formációk elsajátításának bemutatása; úszás esetében – különböző úszásnemek
technikai elemeinek bemutatása; fitnesz - egyes alapvető gyakorlatok bemutatása különböző
izomcsoportokra eszközökkel és eszközök nélkül;
Értékelés: a kiválasztott sporttevékenység elemeinek bemutatása-20p.
Végső értékelés:
A: 100–91%
B: 90–81%
C: 80–71%
D: 70–61%
E: 60–51%
FX: 50%
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra
Részvétel 13 óra gyakorlati képzésen (kontaktóra); 27 óra önálló felkészülés egyéni gyakorlatsor
összeállítása a kiválasztott sportágból.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint).

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
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• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Megérteni a testmozgás jelentőségét, mint a mindennapi élet elengedhetetlen részét, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását.
2. A labdarúgás és a futsal alapvető szabályainak elsajátítása (a kiválasztott sporttevékenységek
szerint).
3. Asztalitenisz alapszabályainak és alapütéseinek elsajátítása (tenyeres ütések fókuszálva).
4. A kosárlabda, röplabda - labda átadások elsajátítása, a sportág alapvető szabályainak és
technikáinak elsajátítása (a válogatott sporttevékenységek szerint).
5. Erőnléti edzés - a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Bevezetés az aerobik gyakorlatokba.
7. Bevezetés a step aerobik aerob gyakorlataiba.
8. Alapvető mozgáskészségek fejlesztése - válogatott sporttevékenységeknek megfelelően.
9. Az úszásnemek elsajátítása - gyorsúszás, mellúszás.
10. Védekezés módjainak elsajátítása a sporttevékenységeknél - emberfogás - a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
11. Állóképesség fejlesztése – a kiválasztott sporttevékenységekben.
12. Koordinációs képességek fejlesztése - kinesztézia - a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően.
13. Output sporttevékenység a kiválasztott sportágakban.

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar nyelv, szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA1b/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek 1b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy elvégzésének feltételei a következők:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- mozgásos tevékenységek különböző formái: labdajátékok, azstalitenisz, úszás, aerob edzés,
testépítés, erőnléti edzés (a hallgató által kiválasztott mozgásos tevékenység).
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- a kurzus értékelésének feltételei: aktív részvétel, teljesítette – nem teljesítette.
- A hallgató által kiválasztott sporttevékenység bemutatása: labdajátékok esetében-támadó
és védekező formációk elsajátításának bemutatása; úszás esetében – különböző úszásnemek
technikai elemeinek bemutatása; fitnesz - egyes alapvető gyakorlatok bemutatása különböző
izomcsoportokra eszközökkel és eszközök nélkül;
Értékelés: a kiválasztott sporttevékenység elemeinek bemutatása-20p.
Végső értékelés:
A: 100–91%
B: 90–81%
C: 80–71%
D: 70–61%
E: 60–51%
FX: 50%
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra Részvétel 13 óra gyakorlati képzésen
(kontaktóra); 27 óra önálló felkészülés az adott sportágból.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
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• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Understand the importance of physical activity as an essential part of everyday life
2. Understand the impact of movement and sport on mental and physical health
3. Learn the rules of football/football, table tennis, basketball, flyball
acquiring knowledge of its rules (according to the selected sports activities).
4. Speech - the different muscle groups of the body, from several aspects.
5. The preparation of a sequence of practice in the laerobat
6 making a practice sequence in step aerobate
7.stand-alone ball game in the gymnsium (corresponding To the selected ball game)
8. Kinesthetic activities in different load zones (selected
(according to sports activities)
Preparation of a 9-week microcycle plan to improve aerobic capability
10 Float is essential to the basic element/back, breast/
11. Territorial and personal protection/according To the selected sport
12. Improving physical fitness and coordination
13. Exit tests (according to selected sport)

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA2a/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek 2a

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A kurzus feltétele a tanórákon való aktív részvétel legalább 80%-ban.
Különféle mozgásformák, köztük labdajátékok, asztalitenisz, úszás, aerob gyakorlatok, fitnesz és
csoportos és erősítő edzések lehetősége.
Értékelési kritériumok:
● Az oktatás gyakorlati részének legalább 80%-os teljesítése.
- Értékelési szempontok: az oktatási tevékenységeken való aktív részvétele.
teljesített / nem teljesítette
● A gyakorlatok bemutatása a hallgató kiválasztott sporttevékenységei szerint: az egyének
mozgásos tevékenységek technikáinak elsajátítása, támadó és védekező játékkombinációk és
alapvető labdajáték rendszerek megvalósítása labdajátékokban. Az úszásban az alap technikák
elsajátítása és bemutatása. Fitnessben: a különböző testrészekre és izomcsoportokra vonatkozó
alapgyakorlatok elsajátítása és bemutatása, a fitnesz eszközök és eszközök helyes használata.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint). Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra
Aktív részvétel 13 óra - gyakorlat (kontaktóra); felkészülés 27 óra - egyéni gyakorlatsor
összeállítása.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint).

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
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• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Megérteni a testmozgás jelentőségét, mint a mindennapi élet elengedhetetlen részét, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását.
2. A labdarúgás és a futsal alapvető szabályainak elsajátítása (a kiválasztott sporttevékenységek
szerint).
3. Asztalitenisz alapszabályainak és a leütések technikájának elsajátítása.
4. A kosárlabda személyi védekezés elsajátítása, röplabda – felugrásból nyitás technika elsajátítása,
a sportág alapvető szabályainak és technikáinak elsajátítása (a válogatott sporttevékenységek
szerint).
5. Erőnléti edzés - a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Megismerkedni az aerobik gyakorlatokkal, HOT - IRON segédeszköz alkalmazása.
7. Bevezetés a step aerobik, aerob gyakorlataiba – kézi súlyzók alkalmazása.
8. Alapvető mozgáskészségek fejlesztése – ezen belül a gyorsaság fejlesztése - válogatott
sporttevékenységeknek megfelelően.
9. Az úszásnemek elsajátítása - hátúszás, mellúszás technikák – segédeszközök alkalmazása,
startfejes gyakorlása.
10. Védekezés módjainak elsajátítása a sporttevékenységeknél – félpályás emberfogás - a
kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
11. A gyorsasági képesség fejlesztése különböző segédeszközökkel – a kiválasztott
sporttevékenységekben.
12. Koordinációs képességek fejlesztése – a mozgás ritmusérzékének fejlesztése - a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
13. Output sporttevékenység a kiválasztott sportágakban.

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA2b/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek 2b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A kurzus feltétele a tanórákon való aktív részvétel legalább 80%-ban.
Különféle mozgásformák, köztük labdajátékok, asztalitenisz, úszás, aerob gyakorlatok, fitnesz és
csoportos és erősítő edzések lehetősége.
Értékelési kritériumok:
● Az oktatás gyakorlati részének legalább 80%-os teljesítése.
- Értékelési szempontok: az oktatási tevékenységeken való aktív részvétele.
teljesített / nem teljesítette
● A gyakorlatok bemutatása a hallgató kiválasztott sporttevékenységei szerint: az egyének
mozgásos tevékenységek technikáinak elsajátítása, támadó és védekező játékkombinációk és
alapvető labdajáték rendszerek megvalósítása labdajátékokban. Az úszásban az alap technikák
elsajátítása és bemutatása. Fitnessben: a különböző testrészekre és izomcsoportokra vonatkozó
alapgyakorlatok elsajátítása és bemutatása, a fitnesz eszközök és eszközök helyes használata.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint). Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra
Aktív részvétel 13 óra - gyakorlat (kontaktóra); felkészülés 27 óra - egyéni gyakorlatsor
összeállítása.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint).

Oktatási eredmények:
smeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
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• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Megérteni a testmozgás jelentőségét, mint a mindennapi élet elengedhetetlen részét, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását.
2. A labdarúgás és futsal szabályok alkalmazása, 3 : 3. elleni játék (válogatott sporttevékenységek
szerint).
3. Az asztalitenisz szabályainak alkalmazása, az asztalitenisz leütéseinek különböző technikáinak
elsajátítása.
4. A nemzetközi szabályok alkalmazása, kosárlabdában és röplabdában, a kosárlabda átadások
különböző módjainak elsajátítása, röplabdában a 3m-ről felugrással történő leütés technikájának
elsajátítása (válogatott sporttevékenységek szerint).
5. Kondicionális képesség fejlesztése - komplex koordinációs képességekkel - a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Az aerobik gyakorlatok elsajátítása, súlyzótárcsák használata.
7. A step aerobik aerob gyakorlatainak elsajátítása.
8. Az állóképesség fejlesztése különböző segédeszközökkel - a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően.
9. Úszásnemek elsajátítása - gyorsúszás, mellúszás, hátúszás - technika javítása segédeszközökkel
és a rajtfejes technikájának elsajátítása.
10. Vegyes védekezési mód alkalmazása az egész pályán – a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően.
11. Állóképesség fejlesztése különféle segédeszközökkel - válogatott sporttevékenységekben.
12. Koordinációs képesség fejlesztése - reakcióképesség - fejlesztése a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
13. Output sporttevékenység a kiválasztott sportágakban.

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA3a/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek 3a

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A kurzus feltétele a tanórákon való aktív részvétel legalább 80%-ban.
Különféle mozgásformák, köztük labdajátékok, asztalitenisz, úszás, aerob gyakorlatok, fitnesz és
csoportos és erősítő edzések lehetősége.
Értékelési kritériumok:
● Az oktatás gyakorlati részének legalább 80%-os teljesítése.
- Értékelési szempontok: az oktatási tevékenységeken való aktív részvétele.
teljesített / nem teljesítette
● A gyakorlatok bemutatása a hallgató kiválasztott sporttevékenységei szerint: az egyének
mozgásos tevékenységek technikáinak elsajátítása, támadó és védekező játékkombinációk és
alapvető labdajáték rendszerek megvalósítása labdajátékokban. Az úszásban az alap technikák
elsajátítása és bemutatása. Fitnessben: a különböző testrészekre és izomcsoportokra vonatkozó
alapgyakorlatok elsajátítása és bemutatása, a fitnesz eszközök és eszközök helyes használata.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint).
Teljes hallgatói munkaterhelés: 1 kredit = 30 óra
Aktív részvétel 13 óra - gyakorlat (kontaktóra); felkészülés 27 óra - egyéni gyakorlatsor
összeállítása.
- Értékelési szempontok: kiválasztott sporttevékenységek bemutatása (a hallgató választása
szerint).

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
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• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Megérteni a testmozgás jelentőségét, mint a mindennapi élet elengedhetetlen részét, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását.
2. Nemzetközi szabályok szerinti játék labdarúgásban vagy futsalban, 4: 4 elleni játék (válogatott
sporttevékenységek szerint).
3. A nemzetközi szabályok szerinti játék asztaliteniszben, asztaliteniszben különböző leütési
technikák gyakorlása.
4. A nemzetközi sportszabályok alkalmazása a játék közben, kosárlabda támadások elsajátítása,
röplabdában a hálónál felugrásból leütés technikájának elsajátítása (válogatott sporttevékenységek
szerint).
5. Erőnléti edzés - erőkondicionáló képességekkel - a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően.
6. Az aerobik gyakorlatok kivitelezése saját testsúllyal.
7. A step aerobik aerob gyakorlatainak elsajátítása.
8. Az alapvető mozgáskészségek - gyorsaság - fejlesztése a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően.
9. Úszás technikájának fejlesztése - gyorsúszás, mellúszás, hátúszás – úszásban a fordulás
technikájának elsajátítása.
10. Zónavédekezés - a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően (2: 1: 2; 1: 3: 1; 1: 2:2).
11. Gyorsaság fejlesztése különféle segédeszközökkel - a kiválasztott sporttevékenységeknél.
12. Koordinációs képességek - tájékozódási képességek - fejlesztése a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
13. Output sporttevékenység a kiválasztott sportágakban.

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VSA3b/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős sporttevékenységek 3b

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I., I.II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy elvégzésének feltételei a következők:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- mozgásos tevékenységek különböző formái: labdajátékok, azstalitenisz, úszás, aerob edzés,
testépítés, erőnléti edzés (a hallgató által kiválasztott mozgásos tevékenység).
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- a kurzus értékelésének feltételei: aktív részvétel, teljesítette – nem teljesítette.
- A hallgató által kiválasztott sporttevékenység bemutatása: labdajátékok esetében-támadó
és védekező formációk elsajátításának bemutatása; úszás esetében – különböző úszásnemek
technikai elemeinek bemutatása; fitnesz - egyes alapvető gyakorlatok bemutatása különböző
izomcsoportokra eszközökkel és eszközök nélkül;
Értékelés: a kiválasztott sporttevékenység elemeinek bemutatása-20p.
Végső értékelés:
A: 100–91%
B: 90–81%
C: 80–71%
D: 70–61%
E: 60–51%
FX: 50%
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra Részvétel 13 óra gyakorlati képzésen
(kontaktóra); 27 óra önálló felkészülés az adott sportágból.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes a választott sportág gyakorlati ismereteit alkalmazni.
• A hallgató felismeri a kiválasztott sportág és az egészséges életmód közti összefüggéseket.
Képességek:
• A hallgató ismeri a választott sportág alapvető sajátosságait illetve gyakorlatait.
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• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
Kompetenciák:
• A hallgató képes az elsajátított tudását a szabadidő aktív felhasználásánál is alkalmazni.
• A hallgató képes önállóan megtervezni a tevékenységet és képes az ismereteit bővíteni.

Tantárgy vázlata:
1. Megérteni a testmozgás jelentőségét, mint a mindennapi élet elengedhetetlen részét, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását.
2. Nemzetközi szabályok szerinti játék labdarúgásban vagy futsalban, 5: 5 elleni játék (válogatott
sporttevékenységek szerint).
3. A nemzetközi szabályok szerinti játék asztaliteniszben, asztaliteniszben különböző ütési
technikák gyakorlása - pörgetés.
4. Nemzetközi szabályok szerinti játék, bajnokság – torna szervezése kosárlabda támadás
elsajátítása 1:2:2; 1:3:1, röplabdában a hálónál felugrásból leütés technikájának gyakorlása
(kiválasztott sporttevékenységek szerint).
5. Kondicionális képesség fejlesztése - erő képesség: állóképességi erő, maximális erő, gyorsasági
erő fejlesztése- a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Az aerobik gyakorlatok kivitelezése saját testsúllyal.
7. A step aerobik aerob gyakorlatainak elsajátítása különböző kombinációkkal.
8. Az alapvető mozgáskészségek fejlesztése a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
9. Úszásnemek technikájának fejlesztése - gyorsúszás, mellúszás, hátúszás – úszásban a fordulás
és ugrások technikájának elsajátítása.
10. Különböző zónavédekezések elsajátítása - a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően
(2: 1: 2; 1: 3: 1; 2: 2; 1: 2).
11. Gyorsaság fejlesztése – gyorsasági erő, mozgásgyorsaság, gyorsasági állóképesség- különféle
segédeszközökkel – a kiválasztott sporttevékenységeknél.
12. Koordinációs képességek – téri tájékozódási képességek - fejlesztése a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően.
13. Output sporttevékenység a kiválasztott sportágakban.

Szakirodalom:
1005 röplabda játék és gyakorlat / Edi Bachmann, Martin Bachmann. - 1. vyd. - Budapest-Pécs :
Dialóg Campus Kiadó, 2000. - 344 s. - ISBN 963 9123 84 6.
1006 kosárlabda játék és gyakorlat / Peter Vary. - 1. vyd. - Budapest-Pécs : Dialóg Campus
Kiadó, 2001. - 317 s. - ISBN 963 9123 85 4.
1008 torna játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőnek, játékosoknak / Ursula Häberling-
Spöhel. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2003. - 271 s. - ISBN 963 9310 93 x.
1014 asztalitenisz játék és gyakorlat : Kézikönyv tanároknak, edzőknek, játékosoknak / Harry
Blum. - 1. vyd. - Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2004. - 323 s. - ISBN 963 9542 07 5.
Die fitnesspyramide / Bob Anderson, Ed Burke. - Ulm : Franz Spiegel Buch GmbH, 1997. - 117
s. - ISBN 3585335258.
Sport a családban / Takács László. - Budapest : Sport, 1973. - 380 s. - ISBN 963 253 512 x.
Pohybová aktivita v životnom štýle dospelých z hľadiska zdravia/ Beáta Dobay-Elena
Bendíková, 2016. ISBN 978-963-12-7613-8

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
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Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., PaedDr. Peter Židek

Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/STŽ/22

Tantárgy megnevezése: Szakmai gyakorlat

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt: 20s
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételeit a Komáromi SJE TKK aktuális dékányi irányelve: a Selye
János Egyetem Tanárképző Karának pedagógiai gyakorlatra vonatkozó alapelvei határozzák meg.
A hallgató a gyakorlat abszolválása során köteles betartani ezen dokumentum Szakmai gyakorlat
(STZ) tantárgyra vonatkozó utasításait és azok alapján eljárni.
A tantárgy teljesítésének feltételei a következők:
• a hallgató aktív részvétele a szakmai gyakorlaton 20 óra terjedelemben az irányelvvel
összhangban,
• a kitöltött, az intézmény által lepecsételt és aláírt jegyzőkönyv leadása, mely igazolja a szakmai
gyakorlaton (STZ) való részvételt,
• portfólió kidolgozása a szakmai gyakorlat kapcsán, mely a következőket tartalmazza:
megfigyelési ívek, elemzések és a hallgató értékelése (max. 50 pont).
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 munkaóra
• 20 kontakt óra jelenléti formában az intézményben; 10 óra elemzés és a portfólió elkészítése.
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele:
1.) a kitöltött és aláírt/lepecsételt jegyzőkönyv leadása a szakmai gyakorlatról (STZ),
2.) a tantárgy maximális pontszámának (50 pont) legalább 50%-ának megszerzése.
Záró értékelés:
• abszolválta = 50 – 100% (25 – 50 pont)
• nem abszolválta= 49 – 0% (0 – 24 pont)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A szakmai gyakorlat a hallgatónak az iskolában, vagy iskolai nevelési-oktatási létesítményben
(mint iskolai klub, szabadidőközpont, kollégium) a nevelő-oktató munkába való és az azzal
kapcsolatos egyéb tevékenységekbe való bekapcsolódása, amely során megismeri a pedagógusok,
nevelők azon munkatevékenységeinek tartalmát és folyamatát is, melyet a nevelő-oktató
munkával kapcsolatban, de azon kívül látnak el.
Tudás:
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• a hallgató elméleti ismeretekkel rendelkezik az iskolai és iskolai nevelési-oktatási
létesítményekben megvalósuló nevelő-oktató munka terén,
• a hallgató ismeri az iskolákban és az iskolai nevelési-oktatási létesítményekben dolgozó
pedagógusok és nevelők pedagógiai tevékenységét,
• a hallgató ismeri az iskolákban és az iskolai nevelési-oktatási létesítményekben dolgozó
pedagógusok és nevelők neveléssel és oktatással kapcsolatos egyéb tevékenységeit,
• a hallgató ismeri a pedagógiai dolgozók, nevelők azon munkatevékenységeinek tartalmát és
folyamatát, melyet a nevelő-oktató munkán kívül látnak el,
• a hallgató átlátja a pedagógusok és nevelők azon kötelességeit, melyek a nevelő-oktató
környezettől függenek- pl. kirándulások, tanulmányi kirándulások, táborok, szabadban való
tevékenységek megvalósítása alkalmával,
• a hallgató ismeri a többi nevelővel, pedagógussal, vezetőkkel, nem pedagógiai
alkalmazottakkal, szülőkkel és más intézményekkel való együttműködés lehetőségeit és
stratégiáit.
Képességek:
• a hallgató képes önállóan megvalósítani a pedagógusok és nevelők által megvalósított
nevelő-oktató tevékenységeket a gyermekek és tanulók nevelésével és oktatásával foglalkozó
intézményekben,
• a hallgató a neveléssel és oktatással kapcsolatos egyéb pedagógus és nevelői tevékenységek
végzésére is képes,
• a hallgató együtt tud működni a többi nevelővel, pedagógussal, a vezetőkkel, nem pedagógiai
alkalmazottakkal, a szülőkkel és más intézményekkel,
• a hallgató meg tudja tervezni, valósítani, ki tudja elemezni és értékelni a nevelő-oktató
folyamatot.
Kompetenciák:
• a hallgató képes alkalmazni ismereteit és tapasztalatait a nevelő-oktató munka megvalósítása
során az iskolákban és iskolai nevelési-oktatási létesítményekben,
• a hallgató alkalmas az iskolákban és az iskolai nevelési-oktatási létesítményekben megvalósuló,
a neveléssel és oktatással kapcsolatos egyéb tevékenységek végzésére is,
• a hallgató képes megtervezni saját munkamentét az iskolában és az intézményben megvalósuló
nevelő-oktató folyamatok (órák, érdekköri tevékenységek) hatékony megfigyelésének,
feljegyzésének, elemzésének és értékelésének érdekében.

Tantárgy vázlata:
A 20 órás szakmai gyakorlat során a hallgató a nevelő-oktató munkán kívül bekapcsolódik olyan
tevékenységekbe is, mint az adminisztratív feladatok ellátása, a szülőkkel való együttműködés,
értekezleteken való részvétel, a pedagógiai folyamatok tervezése, az intézményen kívüli
szabadidős tevékenységek, érdekköri tevékenységek, a gyermekek versenyekre való felkészítése,
versenyek és kiállítások szervezése, projektek előkészítése, segédanyagok készítése az interaktív
táblával és okostelefonnal való munka, tevékenységek a gyermekekkel a szabadban, tanulmányi
kirándulásokon való részvétel. A szakmai gyakorlat során a hallgatónak lehetősége nyílik órák,
érdekköri tevékenységek és egyéb aktivitások megvalósítására is, ami segíti őt a hivátására való
felkészülésben.
A szakmai gyakorlat etikai kérdései.
A szakmai gyakorlat szervezési kérdései.
A szakmai gyakorlat biztonsági, higiéniai, anyagi és technikai szempontjai, követelményei.
A tevékenységek tervezése a tevékenységek megvalósítására való felkészülés.
Pedagógiai reflexió. Értékelés. Önértékelés.
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Az óvoda vagy intézmény pedagógiai és egyéb dokumentációja. Nyomtatványok.

Szakirodalom:
CINDLEROVÁ, I,- CSEHIOVÁ, A. et al. 2021. Mentor Training: Materials and Tasks. 1. vyd.
Ostrava: Ostravská univerzita, 268 s. ISBN 978-80-7599-294-9.
FRÝDKOVÁ, Eva. Metódy a formy spolupráce rodiny a školy. In Manažment školy v praxi:
odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. Bratislava:
IURA EDITION, 2010, (12), 21-27. ISSN 1336-9849. [online]. Dostupné na internete: https://
sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/detail-eu_un_cat-0124951-Metody-a-formy-spoluprace-rodiny-a-skoly/
FÜLE, S. 2004. Napközi otthoni neveléstan. Budapesť : OKKER Kft, 2004. 147 s. ISBN
963-9228-85-0.
ORSOVICS, Y. a kol. 2018. A személyiségfejlesztés új kihívásai a nemzetiségi óvodákban és
iskolákban. Komárno : UJS, 2018. 161 s. ISBN 978-80-8122-282-5.
SIROTOVÁ, M. 2015. Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov. Trnava : UCM,
2015. 127 s. ISBN 978-80-8105-648-2.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z.
z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. [online]. Dostupné na internete: <https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/22/>.
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z.
o pedagogickej dokumentácia a ďalšej dokumentácii. [online]. Dostupné na internete: https://
www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/21/
Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ostatné dokumenty:
Aktuálna Smernica Dekana PF UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej
fakulte Univerzity J Selyeho.
Az iskola, intézmény pedagógiai és egyéb dokumentációja.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar ,szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

a n

0.0 0.0

Oktató: Dr. László Pribék, PhD., PaedDr. Alexandra Nagyová, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/MUV/22

Tantárgy megnevezése: Tanulás- és kutatásmódszertan

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató teljes munkaterhelése:
• kutatási terv kidolgozása, aktualizálása min 2. oldal (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz kialakítása/kiválasztása/adaptálása (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz bemutatása min. 2 oldal (20 pont),
• kutatási módszer és eszköz kipróbálása, tapasztalatok összegzése min. 3 oldal (40 pont)
VAGY kiválasztott kérdőívvel felmérni a hallhatók/diákok tanulási stílusát (min. 15 személy),
kiértékelni, azonosítani a tanulás stílusait és az eredményeket írásbeli dolgozatban összefoglalni
(min. 3 oldal, 40 pont).
A tantárgy sikerességének teljes értékelése:
• A = 90 – 100% (100 – 90 pont)
• B = 80 – 89% (89 – 80 pont)
• C = 70 – 79% (79 – 70 pont)
• D = 60 – 69% (69 – 60 pont)
• E = 50 – 59% (59 – 50 pont)
• FX = 0 – 49% (49 – 0 pont)
A hallgató teljes munkaterhelése – munkaórák felosztása: 1 kredit = 30 óra:
• 13 óra előadásokon (kontaktóra) való részvétel;
• 17 óra szemeszteri dolgozat előkészítése.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• a hallgató ismeri a tudományos kutatás főbb jellemzőit,
• a hallgató ismeri a kvalitatív és kvantitatív kutatás módszereit,
• a hallgató ismeri a kutatási adatok gyűjtésének módszereit,
• a hallgató ismeri az esettanulmányok és online kutatások alapjait,
• a hallgató ismeri a zárodolgozat írásának alapelveit,
• a hallgató ismeri az irodalomkutatás módszereit és jellemzőeit,
• a hallgató ismeri a szakirodalomra való hivatkozás módszereit,
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• a hallgató ismeri a kapcsolatot a tanulási stílus, a tanulási környezet és a tanulási motiváció
között,
• a hallgató ismeri a tanulási módszertan alapfogalmait,
• a hallgató ismeri az adatgyűjtés során használt merő eszközök főbb jellemzőit,
• a hallgató ismeri az érvényesség és megbízhatóság tudományos kritériumait,
• a hallgató ismeri az érvelő értelmezés biztosításának követelményét.
Képességek:
• a hallgató képes megfogalmazni a kutatás célját,
• a hallgató képes kutatási tervet készíteni egy kiválasztott témában,
• a hallgató képes az irodalomkutatás elveinek kialakítására,
• a hallgató képes értékelni az alkalmazott kutatási eszközök és módszerek megfelelőségét.
Kompetenciák:
• a hallgató alkalmas a saját kutatási tervének elkészítésére,
• a hallgató alkalmas a hipotézisek és/vagy kérdések megfogalmazására,
• a hallgató alkalmas a kutatási módszerek és eszközök kiválasztására a saját kutatási tervének
megvalósításának érdekében,
• a hallgató alkalmas a szakirodalom elemzésére és hivatkozására,
• a hallgató alkalmas a feldolgozott szakirodalom alapján összefoglaló gondolatok
megfogalmazására.

Tantárgy vázlata:
1. A pedagógiai kutatás főbb jellemzői.
2. A pedagógiaitudomány kvantitatív és kvalitatív irányai.
3. Kutatási hipotézisek és kérdések megfogalmazása.
4. A szakirodalom kiválasztása és feldolgozása.
5. Adatgyűjtési módszerek (kérdőív, interjú, megfigyelés, tesztek).
6. Esettanulmányok, kutatások az interneten.
7. A záródolgozat mint publikáció.
8. Szakirodalmi hivatkozások rendszere.
9. Tanulási stílusok és tanulási környezet.
10. A tanulás didaktikája.
11. A tanulási és tanítási stílusok összefüggésé.

Szakirodalom:
 Andragógiai interdiszciplináris kutatásmódszertan / Kálmán Anikó. - 2. vyd. - Budapest :
OKKER Oktatási és Kiadói Rt., 2005. - 148 s. - ISBN 963 9228 97 4.
 Kutatásmódszertan = Elmélet, gyakorlat, tanulmányok : Oktatási segédlet / Menyhárt József. -
1. vyd. - Nitra-Nyitra : Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem -Univerzita Konštantína Filozofa v
Nitre, 2015. - 167 s. - ISBN 978-80-558-0962-5.
 A társadalomtudományi kutatás gyakorlata / Earl Babbie ; Gábor Kende. - 6. vyd. - Budapest :
Balassi Kiadó, 2008. - 600 s. - ISBN 978-963-506-764-0.
 Doing a Successful Research Project : Using Qualitative or Quantitative Methods / Martin
Davies, Nathan Hughes. - 2. vyd. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014. - 278 s. - ISBN
978-1-137-30642-5.
 Doing Your Research Project : A Guide for First-time Researchers / Judith Bell, Stephen Waters.
- 7. vyd. - London : McGraw-Hill Education, 2018. - 344 s. - ISBN 978-0-335-24338-9.
 Metody pedagogického výzkumu : Základy kvantitativního výzkumu / Miroslav Chráska. - 2.,
akt. vyd. - Praha : Grada, 2016. - 254 s. - ISBN 978-80-247-5326-3.
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 Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : Tanulási stratégiák / Tóth Péter. - 1. vyd. - Budapest :
DSGI, 2012. - 143 s. - ISBN 978-963-88946-7-0.
 Egyéni különbségek szerepe a tanulásban : A tanulási stílus / Tóth Péter. - 1. vyd. - Budapest :
DSGI, 2011. - 222 s. - ISBN 978-963-88946-5-6.-
 A hatékony tanulás titka: A hatékony tanítás és tanulás dinamikája / Paul Roeders, Gefferth Éva.
- 1. vyd. : Trefort Kiadó, 2007. - 215 s. - ISBN 978-963-446-453-2.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Erika Kopp, PhD., prof. Dr. Péter Tóth, PhD., Dr. László Pribék, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/MVS/22

Tantárgy megnevezése: Tudás és képességmérés az iskolában

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató végső értékelése (max. 100 pont = 100%) a szemeszter során végzett munka
eredményeiből és a zárótesztből tevődik össze.
A tantárgy teljesítésének követelményei:
• az előadáson való aktív részvétel,
• a hallgató leadandó feladatának elkészítése- tudásszintmérő teszt készítése a tanulók számára,
• írásbeli záróteszt sikeres teljesítése.
A szemeszter során a hallgatónak a következő feladatot kell teljesítenie:
• Szemeszter közbeni feladat: A hallgatónak egy tantárgyi tudásszintmérő teszt dokumentációját
kell elkészíteni a saját szaktárgyához kapcsolódóan. A következő anyagokat kell beadni:
1.) 45 perces tanóra alatt megírható tudásszintmérő teszt,
2.) Itemekre bontott, részletes javítási útmutató,
3.) Mérési útmutató (mikor, milyen körülmények között írhatják meg a tanulók a tesztet, milyen
segédeszközöket használhatnak stb.),
4.) Rövid tananyagelemzés (milyen évfolyamra, tananyagrészre készült a teszt).
Az értékelés szempontjai:
- formai igényesség (10 pont),
- tartalom, módszertani helyesség (20 pont),
- mérési útmutató és a javítókulcs minősége (20 pont).
Az elért pontszámok alapján: A = 90-100% (50-46 pont); B = 80-89% (45-41 pont); C
= 70-79% (40-36 pont); D = 60-69% (35-31 pont); E = 50-59% (30-25 pont) az
összpontszámból. 24-0=FX.
• Záróteszt abszolválása: elérhető pontszám maximum 50 pont. A teszt a hallgató elméleti
tudásának felmérésére szolgál.
Az értékelés szempontjai az elért pontszámok alapján A = 90-100% (50-46 pont); B =
80-89% (45-31 pont) ; C= 70-79% (40-36 pont); D = 60-69% (35-31 pont); E = 50-
59% (30-25 pont) az összpontszámból. 24-0=FX.
A hallgató teljes munkaterhelése a munkaórák eloszlása szempontjából: 2 kredit = 60 munkaóra:
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• Az előadásokon való részvétel (13 munkaóra).
• A hallgató feladatának elkészítése – tudásszintmérő teszt megalkotása (22 munkaóra).
• Felkészülés a zárótesztre (25 munkaóra).
Záró értékelés: A maximális pontszám 100. A tantárgy teljesítésnek feltétele minimum 50 elért
pont (50%) azzal a feltétellel, hogy minden feladatot legalább 50%-ra teljesíteni kell. Értékelési
skála: A (90-100%; 90-100 pont), B (80-89%; 80- 89 pont), C (70-79%; 70-79 pont), D (60-69%;
60- 69 pont), E (50- 59%;50- 59 pont).

Oktatási eredmények:
Tudás
A hallgató:
• ismeri az értékelés elméletének és gyakorlatának módszertani alapjait, a tanulói értékelés
formáit, típusait,
• ismeri az értékelés és visszajelzés a tanulásban betöltött jelentőségét,
• áttekintést tud nyújtani az oktatás jelenlegi értékelési trendjeiről,
• ismeri a diagnosztikus, a formatív és a szummatív célú értékelés célját, módját,
• ismeri a tanulók értékelésére, osztályozására vonatkozó módszertani irányelveket,
• ismeri a készség- és a tudásszintmérő tesztek hasonlóságait és különbségeit,
• ismeri a feladatírás alapelveit,
• ismeri a javítókulcsok és mérési útmutatók összeállításának az alapelveit,
• ismeri a tudásszintmérő tesztek összeállításnak alapelveit.
Képességek
A hallgató:
• képes lesz értékelni a nevelő-oktató folyamatot és annak eredményeit, a tanulási folyamatot és
annak eredményeit: képes a pedagógiai értékelés hatékony megvalósítására,
• alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók aktuális fejlettségi szintjének és
fejlődési sajátosságainak megítélése kapcsán,
• alkalmazni tudja az értékelés különböző módszereit és formáit, előítéletek és sztereotípiáktól
mentesen értékeli a tanulót,
• a gyakorlatban azonosítani tudja a fejlődési és egyéni sajátosságokat,
• képes a pedagógiai értékelési eszközöket a gyakorlatban alkalmazni,
• képes a szaktárgyához kapcsolódó tudásszintmérő tesztek összeállítására.
Kompetenciák
A hallgató:
• azonosul a szakmájával és az intézményi normákkal,
• empatikus hozzáállást tanusít a mássághoz,
• adekvátan ki tudja értékelni a tanulási folyamatot és annak eredményeit a megadott kritériumok
alapján (a kitűzött célok elérése, a tanulás hatása a tanulóra) az egyén fejlődési és egyéni
sajátosságaihoz mérten,
• rendelkezik az előítéletek és sztereotípiáktól mentes pedagógiai értékelés szemléletmódjával,
• alapvető kompetenciákkal rendelkezik a pedagógiai értékelés terén.

Tantárgy vázlata:
A tanulók értékelése. Az értékelés hatásai a tanulók teljesítményére, motivációjára.
Értékelési típusok, módszerek és eszközök a tanítási-tanulási folyamatban.
Diagnosztikus, formatív és szummatív tesztek.
Normairentált és kritériumorientált értékelés.
A tesztek jóságmutatói, objektivitás, reliabilitás, validitás
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A tanulást támogató értékelés az osztálytermi gyakorlatban.
Készség- és képességtesztek.
A tudásszintmérő tesztek szerkesztésének és használatának alapelvei.
Tartalmak és követelmények feltárása, taxonómiák összeállítása.
Feladattipológia, a tudásszintmérő feladatok típusai.
Tudásszintmérő feladatok elkészítésének a gyakorlata.
Mérési és kiértékelési útmutatók, javítókulcs.
Mérési eredmények értelmezése, iskolai felhasználása.

Szakirodalom:
BORBÉLYOVÁ, D. 2021. A pedagógiai diagnosztika új útjai és kihívásai. Komárno: Selye János
Egyetem, Tanárképző kar. 251 o. ISBN 978-80-8122-394-5.
CSÍKOS, Cs. & B. NÉMETH, M. 1998. A tesztekkel mérhető tudás. In B. Csapó (Ed.), Az
iskolai tudás (pp. 83–114). Budapest: Osiris Kiadó. ISBN 963 389 246 5. online. Dostupné na
internete: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/11931/1/CsBeno_Iskolai_tudas_2002.pdf
CSAPÓ, B. et. al. (szerk.). 2015. A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi
keretei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. online. Dostupné na internete: http://
pedagogus.edia.hu/?q=content/matematikai-tud%C3%A1s-online-diagnosztikus-%C3%A9rt
%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9nek-tartalmi-keretei
CSAPÓ, B. et. al. (szerk.). 2015. A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének
tartalmi keretei. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. online. Dostupné
na internete: http://pedagogus.edia.hu/?q=content/term%C3%A9szettudom%C3%A1nyi-tud
%C3%A1s-online-diagnosztikus-%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9nek-tartalmi-
keretei
D. MOLNÁR, É., MOLNÁR, E. K. & JÓZSA, K. 2012. Az olvasásvizsgálatok eredményei.
In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
17–81. online. Dostupné na internete: http://pedagogus.edia.hu/sites/default/files/
merlegen_a_magyar_iskola.pdf
JÓZSA, K. 2012. A tanulás affektív tényezői. In: Csapó Benő (szerk.): Mérlegen a magyar iskola.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 367–406. online. Dostupné na internete: http://www.staff.u-
szeged.hu/~fejesj/pdf/Jozsa-Fejes_2012_Affektiv_tenyezok.pdf
JÓZSA, K. 2012. Részletes tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. In: Csapó
Benő és Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 219–308. online. Dostupné na internete: http://www.edu.u-
szeged.hu/~csapo/publ/Olvasas_tartalmi_keretek.pdf

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Krisztián Józsa, PhD., Dr. habil. Erika Kopp, PhD., Mgr. Katarína Szarka, PhD.,
PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022
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Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.



Oldal: 98

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/ŠSB/22

Tantárgy megnevezése: Államvizsga

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Az államvizsgára való besorolás feltételei:
a) az összes kötelező tantárgy teljesítése (25 kredit)
b) a program KV tárgyaiból legalább 11 kredit megszerzése
c) a szabadon választható tárgyakból 6 kredit megszerzése
d) 30 kredit megszerzése az előírt összetételben (az államvizsga tantárgy teljesítéséért a hallgató 2
kreditet kap)
A szóbeli államvizsgán a hallgató számot ad a saját pedagógiai, pszichológiai és biológiai
ismereteiról mint a nevelés és oktatás összetevőiról.
Az államvizsga kollokvium formájában valósul meg, amelyben a hallgató pedagógiai ismereteit
az állami zárovizsga bizottsága értékel.
A szóbeli vizsga értékelése az alábbi osztályozási skála alapján történik: A – 100–90%, B – 90–
80%, C – 80–70%, D – 70–60%, E – 60–50%. Az a hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap
kreditet.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató el tudja magyarázni az iskoláskorú tanulók fejlődésének biológiai és
szociálpszichológiai vonatkozásait,
- a hallgató a pedagógiai diagnosztika alapelvei alapján képes megkülönböztetni a tanulók
aktuális fejlettségi szintjét és fejlődési jellemző,
- a hallgató képes reflektálni a tanuló tanulási folyamatának pszichológiai törvényszerűségeit,
- a hallgató azonosítani tudja a tanulók egyéni tanulási stílusait,
- a hallgató fel tudja mérni a szociokulturális meghatározó tényezők hatását a tanuló fejlődésére,
- a hallgató értékelni tudja az iskola kompenzációs funkcióját a szociokulturális környezet
hatások kapcsán a tanuló személyiségének fejlődésére és fejlesztésére,
- a hallgató interdiszciplináris ismeretekkel rendelkezik a tanulók fejlettségi különbségeiről
amelyek az egészségügyi vagy szociális hátrányokból eredők,
- a hallgató képes lesz felmérni saját pályafutásának fejlesztésének lehetőségeit a
karrierfejlesztési rendszerben,
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- a hallgató képes lesz megindokolni az önképzési módszerek megválasztását.
- .
Képességek:
- a hallgató alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók aktuális fejlettségi
szintjének felmérésében,
- a hallgató képes lesz elfogadni az egyes tanulók fejlődési különbségeit és pszichés sajátosságait,
- a hallgató képes lesz felismerni a tanulók sajátos nevelési igényeit,
- a hallgató képes lesz tiszteletben tartani a tanulók egyéni tanulási módjait,
- a hallgató alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók multikulturális
környezetének azonosításában,
- a hallgató képes figyelembe venni a tanulók eltérő fejlettségi szintjét.
Kompetenciák:
- a hallgató képes kiválasztani és felhasználni a megfelelő pedagógiai és diagnosztikai
módszereket (pl. megfigyelés, interjú) a tanulók személyiségjellemzőinek felmérésére,
- a hallgató képes értelmezni a diagnosztika eredményeit, következtetéseket levonni az oktatási
tevékenység stratégiájának megválasztásához,
- a hallgató képes együttműködni a szakértőkkel az egyéni oktatási programok elkészítésénél,
- a hallgató képes együttműködni az iskolai oktatási program létrehozásában/innovációjában,
- a hallgató képes különböző szakértőkkel együttműködni a saját szakmai fejlődésének
érdekében,
- a hallgató képes kitűzni a saját szakmai fejlődésének céljait,
- a hallgató képes azonosulni az egész életen át tartó tanulás szükségességével,
- a hallgató empatikus, szociálisan elkötelezett.

Tantárgy vázlata:
- Nem releváns

Szakirodalom:
A tanulmányi program információs lapjaiban feltüntetett irodalom.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/DID/22

Tantárgy megnevezése: Általános didaktika, felkészülés a hospitációra

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
1. Előkészület a kiválasztott oktatási tevékenységre (tanórára).
2. Megfigyelő lapok.
3. Záróvizsga – 100 pont.
A záróvizsga teljesítésének feltétele az egyénileg (esetlegesen párban) kidolgozott előkészület
leadása, ill. a megfigyelő lapok leadása, melyeket a hallgató a hospitációs naplóban tölt ki.
A hallgató teljes munkaterhelése: 3 kredit = 90 óra
• 26 óra előadásokon és szemináriumokon (kontaktóra) való részvétel; 10 óra előkészület
kidolgozása; 10 óra megfigyelő lapok kidolgozása; 44 óra záróvizsgára való felkészülés
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a tantárgy maximális pontszámának (100 pont) legalább
50%-ának megszerzése, azzal a feltétellel hogy az egyes feladatoknál a pontok legalább felét meg
kell a hallgatónak szerezni.
A tantárgy sikerességének teljes értékelése:
• A = 90 – 100% (90 – 100 pont)
• B = 80 – 89% (80 – 89 pont)
• C = 70 – 79% (70 – 79 pont)
• D = 60 – 69% (60 – 69 pont)
• E = 50 – 59% (50 – 59 pont)
• FX = 0 – 49% (0 – 49 pont)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• hallgató ismeri a didaktikai alapfogalmakat és a didaktika helyét a pedagógiai tudományban,
• hallgató ismeri az epistemológia fő irányzatait,
• hallgató ismeri a gondolkodási műveleteket és a racionális gondolkodás korlátait,
• hallgató ismeri a legfontosabb tanulási elméleteket és modelleket,
• hallgató ismeri a tanulók életkori és gondolkodási sajátosságait,
• hallgató ismeri a motiváció főbb elméleteit,
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• hallgató ismeri az oktatás és nevelés céljait,
• hallgató ismeri az oktatási folyamat tervezésének módszereit és eszközeit,
• hallgató ismeri az oktatási stratégiákat, beleértve a főbb módszereket, munkaformákat és
eszközöket,
Specifikus ismeretek:
• hallgató ismeri a projekttervezés korszerű technikáit, a szemléltető eszközöket, céljait ill.
használhatóságait,
• hallgató ismeri az oktatási tartalom, a célok és az elvárt kimenetek összhangjának tudatos
tervezését,
• hallgató ismeri a részletes és az elvárt kimenetek kapcsolatát,
• hallgató ismeri a pedagógiai gyakorlat során használt dokumentumok kitöltési módjait,
• hallgató ismeri az adott életkor didaktikai torvényeit és elveit,
• a hallgató ismer az iskolai nevelő-oktató munka megvalósításának kiindulópontjait.
Szempontjait, követelményeit és stratégiáit,
• hallgató tudatosítja az állami és intézményi/iskolai oktatási program szerepét és fontosságát,
• hallgató ismeri a tervezés, a szervezés, a megvalósítás és az értékelés szempontjait,
követelményeit, valamint a tematikus tervek és előkészületek felépítését.
Késségek:
• hallgató képes a tervezési tevékenysége részeként tudatosan összefoglalni a rész és az elvárt
oktatási eredményeket,
• hallgató képes korszerű tervezési eszközöket integrálni az oktatási terv készítésébe,
• hallgató képes a módszertani eszköztár alkalmazására,
• hallgató képes az állami oktatási program alapján oktátási tevékenységet tervezni,
• hallgató képes a tanulók életkori és készségszintje alapján kategorizálni az elvárt
követelményeket és az oktatás tartalmához képest megfélő célokat és stratégiákat választani,
• hallgató képes az értékelés és önértékelés módszereinek megválasztására, képes az értékelési
kérdések alkalmazására a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz képest,
• hallgató képes a látott oktatási folyamat elemzésére az adott szempontok és kritériumok alapján
(a cél elérése, a módszerek megfelelősége stb.).
Kompetenciák:
• hallgató képes a saját elméleti és didaktikai ismereteit implikálni saját pedagógiai gyakorlatában
s figyelembe véve az iskolai oktatási létesítmények sajátosságait,
• hallgató képes bemutatni, részletesen kifejteni és indokolni azokat az oktatási stratégiákat,
amelyeket tudatosan választott és alkalmazott a pedagógiai tervezési folyamatban,
• hallgató képes bemutatni a pedagógiai hospitáció és a pedagógiai tervezés komplex
szempontjait, elvárásait,
• hallgató felelősséget érez az etikai elvek betartásáért,
• hallgató képes hatékony kommunikációra és együttműködésre,
• hallgató felelősséget érez egy-egy módszertani és szakmai probléma helyes elemzéséért.
• hallgató azonosul a pedagógus szerepével a szakmai elvárásoknak megfelelően.

Tantárgy vázlata:
Az A didaktika fogalma és helye a pedagógiában.
Az oktatás epistemiológiai vonatkoztatásai.
Gondolat műveltek.
Nevelés, oktatás és tanulás: elméletek és modellek.
Az oktatási folyamat tervezése.
A tanár és stratégiái. Módszerek és eszközök.
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Didaktikai alapfogalmak és a nevelés, oktatás alapelvei. Pedagógiai dokumentáció.
Tartalmi dokumentumok, a jelenlegi állami oktatási program felépítése, alkalmazása az intézményi
oktatási program megalkotásában. Helye az oktatási tevékenység tervezésében.
Nevelési-oktatási folyamat és szakaszai. Szervezeti formák.
A nevelési-oktatási folyamat tervezése, a tervezés szintjei.
A hospitáció során szerzet szakmai tapasztalatok magyarázata, értékelése, összegzésé.
A pedagógiai asszisztens reflektív (elemző) és önreflektív (önlemző) tevékenysége. Az értékelés
és önértékelés módszertani alapjai.
A hallgatók módszertani felkészítése a pedagógus és a pedagógiai asszisztens szakmára.
A pedagógiai munka megvalósításának gyakorlati szempontjai. Felkészülés a megfigyelésre.
Pedagógiai jelenségek megfigyelése, elemzése. Tartalom vizsgálat. Pedagógiai napló. Portfólió.

Szakirodalom:
Povinná literatúra- Kötelező szakirodalom:
Az óvodai nevelés állami oktatási programja – magyar nyelvű fordítás. 2019. Markovics, T.
(szerk). Komárom : Comenius Pedagógiai Intézet, khsz., 2019. 168 o. ISBN 978-80-969694-2-5.
HORVÁTHOVÁ, K. Oktatásmenedzsment. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2015. 200 p.
ISBN 978-80-8122-136-1.
TÓTH, P. - HORVÁTH, K. Didaktika. Bevezetés az oktatás elméletébe. Komárno : Selye János
Egyetem, 2021, 342 p. ISBN 978-80-8122-403-4.
HORVÁTH, K.- NÉMETH, A.- STRÉDL, T. - SZABÓOVÁ, E. - TÓTH BAKOS, A. 2015.
Szlovák-magyar pedagógiai terminológiaia kézikönyv. Slovensko-maďarská pedagogická
terminologická príručka. 1. vyd. Komárno : Selye János Egyetem - UJS, 2015, 132 p. ISBN
978-80-8122-160-6.
KOVÁCS, GY.- BAKOSI, É. 2004. Óvodapedagógia. Debrecen, 2004, 1. kötet 226 o. ISBN
963 430 924 0. [online]. Dostupné na internete: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/
handle/2437/268618/FILE_UP_0_
Ovodapedagogia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
KOVÁCSNÉ BAKOSI, É. 2013. A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. [online]. Dostupné na
internete: http://socprof.partium.ro/Documents/Training%20material%201.pdf
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátny
pedagogický ústav. 112 s. [online]. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/
files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf Štátny vzdelávací
program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (statpedu.sk)
Slovensko-maďarský glošár školskej terminológie. Szlovák- magyar közoktatási szószedet. 2020.
Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. [online]. Dostupné na internete:
https://www.minedu.sk/data/files/9495_final_svk_mad.pdf
SZABÓOVÁ, E. 2018. Személyiségfejlesztő nevelő-oktató tevékenységek az óvodában. In:
Orsovics, Y., Strédl, T., Szabóová, E., Vass, V. 2018. A személyiségfejlesztés új kihivásai a
nemzetiségi óvodákban és iskolákban. Komárno : Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, 2018.
p. 59-105. ISBN 978-80-8122-282-5.
Vyhláška č. 541/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky o materskej škole. [online] Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2021/541/
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Dostupné na internete: <https://www.slov-lex.sk/
pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/22/>.
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Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Aktuálne doplnené, novelizované znenie. [online]. Dostupné na internete:
https://www.minedu.sk/data/files/9495_final_svk_mad.pdf
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnanoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. [online]. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/138/
Odporúčaná literatúra- Ajánlott szakirodalom:
ALBERT, S. 2005. Didaktika.1. vyd. Dunajská Streda : Lilium Aurum, 2005. 290 s. ISBN
80-8062-252-3.
BORBÉLYOVÁ, D.- MÉSZÁROS, T.- NAGYOVÁ, CS.2020. A vizuális nevelés elmélete és
gyakorlati megvalósításának lehetőségei az óvodában. 1. vyd. Komárno: Univerzita J. Selyeho.
161 s. ISBN 978-80-8122335-8.
DEREVJANÍKOVÁ, A.- DZURILLA, M. 2014. Hudobná výchova v predprimárnej edukácii.
Bratislava: MPC, 57 s. ISBN 978-80-8052-900-0. [online] Dostupné na internete: https://
archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/derevjanikova_dzurilla_0.pdf
ČERNEK, P.2014. Metodické poznámky k ŠVP pre materské školy pre vzdelávaciu oblasť
Matematika a práca s informáciami. Bratislava: MPC, 34 s. ISBN 978 – 80 – 565 – 0032 – 3.
[online] Dostupné na internete: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/
cernek_0.pdf
HORVÁTHOVÁ, K – SZŐKÖL, I. 2013. Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 119 s. ISBN 978-80-8122-083-8.
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. 2010. Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál,
445 s. ISBN 978-80-7367-828-9.
MASARYKOVÁ, D. 2014. Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb. Bratislava:
Metodicko-pedagogické centrum. Metodická príručka. 38 s. ISBN 978-80-8052-891-1.
[online]. Dostupné na internete: https://mpcedu.sk/sites/default/files/publikacie/
zdravie_a_pohyb_metodicka_prirucka_zal-_na_webe.pdf
Metodický list na osvojovanie štátneho – slovenského jazyka v materských školách s vyučovacím
jazykom národnostných menšín. 2016. Bratislava: ŠPÚ. [online]. Dostupné na internete: https://
www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_metodicky-list_odborne-
pojmy.pdf
MINÁRECHOVÁ, M.- ŽOLDOŠOVÁ, K. 2014. Človek a svet práce. Metodická príručka k
vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Bratislava : MPC.
[online]. Dostupné na internete: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/
minarechova__zoldosova_2.pdf
MINÁRECHOVÁ, M.- ŽOLDOŠOVÁ, K. 2014. Človek a príroda. Metodická príručka k
vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Bratislava : MPC, 41
s.. [online]. Dostupné na internete: https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/
minarechova__zoldosova_1.pdf.
KAŠČÁK, O. - PUPALA, B. 2016. Evaulácia v materskej škole. Bratislava: ŠPÚ. 31 s. ISBN 978
– 80 – 8118 – 179-5.
PONDELÍKOVÁ, R. 2014. Umenie a kultúra- výtvarná výchova. Metodická príručka pre
učiteľky materských škôl. Bratislava: MPC. 74 s. ISBN 978-80-8052-899-7. [online]. Dostupné
na internete: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/pondelikova.pdf
SZABÓOVÁ, E. 2016. Oktatási stratégiák az óvodapedagógusok képzésében a komáromi
Selye János Egyetemen. In A Selye János Egyetem 2016-os Nemzetközi Konferenciájának
tanulmánykötete : „Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban“. Pedagógiai
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szekciók. Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2016. p. 413-422. ISBN
978-80-8122-187-3.
PRIBÉK, L. 2020. Pedagógusszerepek vizsgálata, pedagógustevékenységek feltárása a Közép-
dunántúli régió középfokú kollégiumaiban. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger. Doktori
disszertáció, témavezető: Dr. Kotschy Andrásné. DOI: 10.15773/EKE.2020.001 Dostupné na
internete: http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/74/
VASS, V. 2017. Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás). Komárom :
Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2017. 89.p. ISBN 978-80-81-22-232-0. [online]
Dostupné na internete: 2018-03-07_2018.01.23_Vass_Vilmos_Nyomdakesz_Belivek.pdf (ujs.sk)
ZÁPOTOČNÁ, Z.- PETROVÁ, Z. 2016. Jazyk a komunikácia. Metodická príručka k
vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
Bratislava: ŠPÚ. 27 s. ISBN 978 – 80 – 8118 – 175 – 7. [online]. Dostupné na internete: https://
www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/zrevidovane_jazyk-
komunikacia_na_zverejnenie.pdf

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar ,szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Erika Kopp, PhD., prof. Dr. Péter Tóth, PhD., Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth,
PhD., Dr. László Pribék, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/VVP/22

Tantárgy megnevezése: Általános és fejlődés pszichológia

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon való aktív részvétel és az írásbeli
vizsga sikeres teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 30 pont a jelenlétért és max. 70 pont a vizsgáért.
A tárgy eredményességének értékelése az elért pontszámok alapján: A 100-90%, B 89-80%, C
79-70%, D 69-60%, E 59-50%. FX 50%- nál kevesebb.
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra (13 óra az előadásokon való részvétel; 17 óra
önálló tanulás és vizsgára való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• El tud igazodni a témakör főbb kifejezéseiben, ismeri az általános lélektan és fejlődéslélektan fő
elméleti irányzatait.
• Ismeri az általános lélektan alapvető fogalmait, mint az érzékelés, észlelés, tanulás, emlékezet,
figyelem, koncentráció, kommunikáció, gondolkodás, intelligencia, érzelmek és motiváció.
• Ismeri a kognitív, érzelmi és motivációs folyamatok működöséi mechanizmusait.
• Ismeri és képes meghatározni az ontogenetikus fejlődés szakaszainak biológiai, lélektani és
szociológiai aspektusait.
• Elsajátítja a közoktatásban résztvevők szakmai ismereteit, fejlesztési kritériumait és
pszichológiai irányelveit (óvodás kor, kisiskolás és iskolás kor, pubertás kor, felnőttkor és
élethosszig tartó tanulás).
• Képes az elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazni, ismeri az alkalmazott lélektan új.,
progresszív irányzatait.
• Megismerkednek a munkaköri leírások módszertani megközelítéseivel, szerkezetével és
szempontjaival.
Készségek:
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• Képes önállóan összeállítani a pszichológiai kritériumokat a testi és szellemi életkor
sajátosságainak megfelelően.
• Eligazodik az adott probléma metódusaiban alkalmazni tudja a megfigyelési sémákat és
screeninget.
• Differenciálni tudja a sajátos nevelési igényű tanulókat, képes eljárni az egyéni tanrendnek
megfelelően.
• Eligazodik a pedagógiai-pszichológiai diagnosztikában, képes szűrést végezni.
• Képes a pedagógiai gyakorlatban a mentális folyamatokkal és fejlődési sajátosságokkal
kapcsolatos problémák megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati kiindulópontok kutatására
és megfogalmazására.
• Képes szakemberekkel konzultálni, együttműködni, csapatban dolgozni.
• Képes az elméleti ismereteket a pedagógiai gyakorlatban alkalmazni.
Kompetenciák:
• Rugalmasan és taktikusan reagál a problémákra, fellépése demokratikus, viselkedése elfogadó.
• Alkalmazza az inkluzív attitűd, az optimális munkahelyi légkör és együttműködés stratégiáit és
elemeit.
• A fejlődéslélektani és általános lélektani területeken megszerzett tudást (az egyes lélektani
folyamatok és életkori fejlődési szakaszok sajátosságai) alkalmazza a tanulmányai során,
kiemelten a didaktikai, szakmódszertani tárgyak esetében és a pedagógiai gyakorlat során.
• Célirányos fejlődésre törekszik az önismeret terén, folyamatosan képezi magát.
• A végzett hallgató önállóan és kreatívan gondolkodik a saját tanulmányainak tervezését illetően,
felelősséggel hoz döntéseket tanulmányai kapcsán.

Tantárgy vázlata:
Bevezetés a pszichológiába, általános lélektan, mint önálló tudományág.
A lelki jelenségek biológiai tényezői, pszichofiziológia, érzékelés és észlelés.
Tanulás, emlékezet, figyelem és koncentráció.
Beszéd és kommunikáció, verbális és nonverbális kommunikáció, metakommunikáció.
Érzések és érzelmek, motiváció, gondolkodás és gondolkodási folyamatok.
Intelligencia a intelligencia modellek, emocionális intelligencia, kreativitás.
Fejlődéslélektan, mint speciális tudományág meghatározása.
Fizikai és mentális kor – megfigyelési sémák.
Ontogenetikus fejlődési szakaszok és periodizáció.
Különböző fejlődési elméletek: Piaget kognitív fejlődéselmélete, Freud pszichoszexuális
fejlődéselmélete és Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete.
Generációs különbségek és az egyes generációk (x, y, z a alpha) meghatározása, azonosságok és
különbségek, az intelligencia struktúrájának változásai.
Gardner többszörös intelligencia modellje és annak jelentősége a pedagógiai számára, Rogers
személyközpontú elmélete.
A fejlődéslélektan területének legújabb kutatásai és kutatási eredményei.

Szakirodalom:
GOLEMAN, Daniel, N. KISS Zsuzsanna. Érzelmi intelligencia - 4. kiad. - Budapest : Háttér,
2008. - 456 s. - ISBN 9638128666.
BUGÁN Antal, OLHÁH Attila. Fejezetek a pszichológia alapterületeiből - 1. vyd. - Budapest :
ELTE EÖTVÖS Kiadó, 2006. - 592 s. - ISBN 963 463 478 8.
PLÉH Csaba, BOROSS Ottilia. Pszichológia A-Z : A pszichológia legfontosabb fogalmai magyar
és angol nyelven - 1. vyd. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2010. - 403 s. - ISBN 978 963 8658 0.
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PLÉH Csaba. Bevezetés a pszichológiába : Olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek
tanulmányozásához - 1. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2004. - 920 s. - ISBN 963 389 478 6.
PLÉH Csaba. A lélektan története - 2. vyd. - Budapest : Osiris Kiadó, 2010. - 652 s. - ISBN 978
963 276 052 0.
ATKINSON, R. 2000. Pszichológia. (Psychológia). Budapest : Osiris Kiadó. 2000.
Bordás, S., FORRÓ, Zs., NÉMETH, M. STRÉDL, T. Pszichológiai jegyzetek. 1. vydanie 2005.
Komárno: UJS. ISBN 8096925156
BAGDY, E. 2002. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Budapest : Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2002. 308 s. ISBN 9631922359.
N. KOLLÁR, K. 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest : Osiris Kiadó, 2004. 637 s.
ISBN 963389672X.
STRÉDL, T. 2009. Fejlődéslélektan (Vývinová psychológia). In Bordás-Forró-Németh-Stredl, T.
2009. Pszichológiai jegyzetek (Základy psychológie). Komárno : UJS. 2009. s. 156 – 210. ISBN
80-969251-5-6
VAJDA, ZS. 1990. A gyermek pszichológiai fejlődése. (Psychický vývoj dieťaťa). Budapest :
2006 (3. prepracované vydanie)
VAJDA, ZS., KÓSA, É. 2005. Neveléslélektan. (Psychológia výchovy). Budapest : Osiris Kiadó .
2005.,

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: PaedDr. Terézia Strédl, PhD., Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/DOC/22

Tantárgy megnevezése: Önkéntesség, segítő tevékenységek

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6.

Tanulmány szintje: I.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A végső értékelés portfólió jellegű, pl. önkéntesség során elvégzett tevékenység alapján. (30
pont)
A kurzus teljesítésének feltételeit a PF UJS dékánjának irányelve határozza meg és szabályozza:
A pedagógiai gyakorlat megvalósításának elvei a Pedagógiai Karon Az UJS hallgató köteles
betartani jelen dokumentum pedagógiai gyakorlatra vonatkozó részét.
A hallgatók az alábbi dokumentumokat készítik el az önkéntesség során. Köteles pontosan és
kétnyelvűen kitöltött jegyzőkönyvet benyújtani az önkéntesség befejezéséről, és előre kialakított
és egyeztetett struktúra alapján portfóliót készíteni.
A portfólió kötelező összetevői:
• A portfóliónak tartalmaznia kell egy kétnyelvű jegyzőkönyvet az önkéntesség befejezéséről. •
A portfóliónak tartalmaznia kell az önkéntes szervezet felépítését (egyéni nem formális tanulási
tevékenységek megfigyelése) (10 pont).
• A portfóliónak tartalmaznia kell az önkéntes tevékenység során végzett munkáját (10 pont).
• Dokumentáció erről az időszakról. (egyéni tevékenységre való felkészülés) (10 pont).
A hallgató teljes munkaterhelése: 1 kredit = 30 óra
Részvétel 13 óra gyakorlati képzésen (kontaktóra); 10 óra önálló felkészülés és önkéntes
munkában való részvétel, 7 óra portfólió készítése.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni, elemezni, önkéntes szervezetben végzett tevékenységeket.
• A hallgató képes lesz dokumentálni a megfigyelt tevékenységeket az önkéntes szervezetben,
• A hallgató képes lesz egyéni oktatási és szabadidős tevékenységek tervezésére, szervezésére és
levezetésére a szervezetben.
• A hallgató képes pozitív interperszonális kapcsolatokat építeni a szervezet vezetésével, és képes
pozitív kapcsolatot kialakítani az emberekkel.
Képesség:
• A hallgató képes lesz együtt dolgozni az önkéntes szervezet tagjaival.
• A hallgató képes lesz aktívan részt venni a szervezet tevékenységében.
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• .A hallgató informális tevékenységeken keresztül képes lesz irányítani, szervezni és
rendezvényt létrehozni egy önkéntes szervezet számára.
Kompetenciák:
• A hallgató képes lesz a pozitív interperszonális kapcsolatokhoz szükséges ismereteit és
készségeit egy adott önkéntes szervezetben alkalmazni, ami befolyásolhatja a jövőbeni
szakmaválasztást.
• A hallgató képes lesz az önkéntességgel kapcsolatos önismeret célzott fejlesztését
megvalósítani.
• A hallgató képes lesz önállóan megtervezni ismereteit bővítő tevékenységet önkéntes
szervezetekben.
• A tanuló képes lesz megteremteni a megbízható, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó
magatartás légkörét, nyitott az önkéntes szervezetek munkastílusának megismerésére és
irányítására.

Tantárgy vázlata:
Képes megfigyelni az önkéntes szervezet felépítését és küldő és belső tereinek elrendezését.
Megfigyelés: az önkéntes szervezetben végzett tevékenységek és azok végrehajtásának
és feltételeinek kialakítása. A megfigyelt tevékenységek elemzése az önkéntes szervezet
munkatársaival közösen. Az egyes megfigyelt tevékenységek menetének, eredményeinek
dokumentálása. Portfólió készítése a hospitálási tevékenységből annak minden összetevőjével előre
meghatározott szempontok alapján a tantárgyvezető által, az aktuális előírások alapján elkészíteni.

Szakirodalom:
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej
fakulte UJS, https://www.ujs.sk/documents/SHK_2017_24_04_18_Fin3.doc.pdf
Cserepesová. Erika: A nonprofit szervezetek sikerének kulcsa Komárno : Selye János Egyetem,
2010. - DM.3301-EF.10.30A.5A. - 108 s.
Pusztai Gabriella, Lukács Ágnes: KözössÉGteremtők : Tisztelgés a magyar vallásszociológusok
nagy nemzedéke előtt / - 1. vyd. – Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. - 406 s. - ISBN
978-963-318-424-0.
Salamon Judit , Papp Zsolt: Önkéntesség és önszerveződés segítése- Civil ifjúsági munka, 2012,
Salamon Judit, Papp Zsolt: Önkéntesség és önszerveződés segítése, Civil ifjúsági munka
Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése, TÁMOP-5.4.4.-09/2-C-2009-0002,2012,
ISBN 978-615-5192-09-8, https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/00/51/50/dd/1/onkentesseg_v2.pdf
Szentpétery Daniel: A Diákhálózat szervezeti kultúrájának elemzése- Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2015. - 107 s.
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky - https://www.minv.sk/?ros_dobrovolnictvo
Dobrovoľnícke združenia v Komárne - https://www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/
komarno/

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar nyelv, szlovák nyelv

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD., Dr. László Pribék, PhD., Gyöngyi Gál, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc.


