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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/PKU/22

Tantárgy megnevezése: A tanári 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: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató teljes munkaterhelése:
• A hallgató egy tanórai kommunikációs és interakciós helyzetről, vagy pedig egy egyéni
bánásmóddal/tanulási problémával kapcsolatban reflexiót készít, amelyért max. 100 pontot
szerezhet.
A reflexió értékelési szempontjai:
- A tanórai kommunikációs helyzetről, vagy pedig egyéni bánásmóddal/tanulási problémával
kapcsolatban készített reflexió visszatükrözi azt, hogy a hallgató tudatosan végiggondolta annak
eredményességét, okait, következményeit, számba vette az esetlegesen felmerült problémákat.
(50 pont)
- A reflexió készítéséhez a hallgató legalább 5 szakirodalmi forrást is megismer és felhasznál
saját véleménye alátámasztásához. (10 pont)
- A reflexió tartalmaz a tanárjelölt saját munkájának elemzésére, az abból való okulásra,
tapasztalatok felhasználására tett utalásokat (40 pont).
Teljes hallgatói munkaterhelés - munkaidő felosztás: 2 kredit = 60 munkaóra:
• Előadásokon és szemináriumokon való részvétel: szemeszterenként összesen (13 óra).
• A hallgató írásbeli munkájához és annak kidolgozásához kapcsolódó kutatómunka (47
munkaóra).
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)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
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• A hallgató elsajátítja a társadalmi kommunikációra jellemző verbális és nonverbális
kommunikációs kifejezőket-
• A hallgató tapasztalatot szerez a standard pedagógiai szituációk terén (pld. új tanuló bemutatása,
a tanuló dicsérete, a szülőkkel való kommunikáció sajátosságai stb.).
• A hallgató megismeri az osztálytermi interakció leírásának modelljeit, vizsgálatának
módszereit.
• A hallgató elsajátítja az egyéni bánásmódot igénylő tanulók főbb kategóriáit, azok jellemzőit, a
gyermekcsoportok segítésének és fejlesztésének módszereit, a tanulás támogatásának módszereit.
Képességek:
• A hallgató képes lesz a tanórát a pedagógiai kommunikáció és interakció szempontjából
elemezni.
Kompetenciák:
• A hallgató standard pedagógiai helyzetekben helyesen fogja tudni alkalmazni a nonverbális
kommunikáció- és a paralingvisztika kifejezőeszközeit, valamint elemezni a tanórai
interakciókat.
• A hallgató a tananyag alapján szakmailag felkészült lesz az egyéni bánásmódot igénylő tanulók
identifikálásának, a tanulócsoportok fejlesztésének gyakorlatba való ültetésére.

Tantárgy vázlata:
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:
Bevezetés a kommunikációtudományba. A kommunikáció fogalma, típusai, dimenziói; a
kommunikáció-elméleti fogalmak definiálása. A társadalmi kommunikáció történeti jellemzői. Az
ember és a kommunikáció; az egyén kommunikációs képességei. Verbális kommunikáció; verbális
megnyilvánulások gyakorlása. A nonverbális kommunikáció és kifejezőeszközei.
A pedagógiai kommunikáció általános jellemzői. A pedagógiai kommunikáció jellemzői
és funkciói. A pedagógus tevékenysége, interakciós készsége az oktató-nevelő munka
eredményessége szempontjából. A pedagógus kommunikációjának főbb sajátosságai, a tanár
kommunikációs stílusa. A tanári kommunikáció hatékonysága; a szimmetrikus tanár-diák kapcsolat
jellemzői. Kongruencia a verbális és nonverbális csatornák között. Az oktatási-nevelési célok
és a pedagógiai kommunikáció. A pedagógiai kommunikáció és az oktatási-nevelési módszerek
összefüggései. A pedagógiai kommunikáció színterei.
Az iskolai osztálytermi kommunikáció. Az osztálytermi kommunikáció irányzatai: behaviorista és
mennyiségi szemléletű logikai-empirikus, az intuitív és minőségi szemléletű irányzat. Szervezési
formák és oktatási (didaktikai) módszerek a pedagógiai kommunikáció függvényében. A
pedagógiai kommunikáció a térelrendezés, a szervezési formák és az oktatási (didaktikai)
módszerek függvényében. Monologikus és dialogikus kommunikációs formák. A tanulók
beszédviselkedése. A pedagógus és a tanulók együttműködése. A motiválás. A tanári előadás
és magyarázat. A tanári kérdések típusai. Az érveken nyugvó vita. Az értékelés. A dicséret.
Humor és irónia a kommunikációban. A kooperatív tanulásszervezés és a projektmunka
kommunikációs jellemzői; a kritikai és reflektív gondolkodás érdekében kialakított, tanuló-
központú kommunikáció. Képi jelek, szemléltetés, IKT eszközök felhasználása a pedagógiai
kommunikációban. A tanulók beszédviselkedése.
Kommunikációs konfliktushelyzetek kezelése, megoldása. A tanulók kommunikációjának
szabályozása. Az elvárások kifejezése. Kommunikációs gátak és oldásuk. Asszertív kommunikáció,
erőszakmentes kommunikáció, vereségmentes konfliktuskezelés és kommunikáció a gyakorlatban.
A pedagógusok és szülők kommunikációjának jellemzői.
A pedagógiai kommunikáció írott formái. Az írott kommunikáció előnyei és hátrányai; a
tudományos kommunikáció műfajai és azok főbb jellemzői.
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Pedagógusi interakció. Az interakció kommunikációelméleti és pszichológiai értelmezése.
Az interakció pedagógiai jelentősége. Az interakciókutatásban alkalmazható módszerek:
a kategóriarendszeres megfigyelés (Flanders-féle és a Bales-féle interakciós elemzés),
interperszonális viselkedés vizsgálata kérdőívvel (QTI). A Wubbels-féle tanári interakciós modell
és annak személyiségtipológiai alapjai. A pedagógus interperszonális stílusa.
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges
megfelelő módszertani felkészültség. A tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység.
A tanulás támogatása. Az érdeklődés felkeltése, fenntartása. Bizalomteli osztálytermi légkör
kialakítása. Tanulási problémák felismerése, kiküszöbölése.

Szakirodalom:
DANEK, J. (2014). Pedagogická komunikácia na vysokej škole. 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 127 s. - ISBN 978-80-8105-614-7.
FORGÓ, S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. https://
regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_12/
index.html
HORVÁTHOVÁ, K., SZŐKÖL, I. (2016). A pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2016. 137 s. [7,87 AH]. ISBN 978-80-8122-175-0.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2018). Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata
pedagógushallgatók körében. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és
a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia
tanulmánykötete: 2018, P. 21-55. ISBN 978-963-449-148-4.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2019). Milyen az ideális tanári interakció a pedagógushallgatók
szerint?. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar
Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 389-408. ISBN 978-615-5657-03-0.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2020). Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári
interakcióról. In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Gabriella Hideg, Szilvia Simándi, Irén
Virág. Budapest: Debreceni Egyetem, 2020, P. 260-275. ISBN 978-963-318-857-6.
NÉMETH, E. (2002). Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Budapest:
Századvég Kiadó, 2002. - 138 s. - ISBN 963 9211 31 1.
ŠUPŠÁKOVÁ, B. a kol. (2016). Slovo a obraz v komunikácii: Komunikačné dimenzie
slova a obrazu v primárnom vzdelávaní. 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2016. - 174 s. - ISBN
978-80-263-1026-6.
VAŇKO, J. (1999). Komunikácia a jazyk. 1. vyd. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999.
- 203 s. - ISBN 80-8050-253-6.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Péter Tóth, PhD., prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc., Dr. habil.
PaedDr. Kinga Horváth, 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/PPA/22

Tantárgy megnevezése: Az edukációs folyamat pedagógiai-pszichológiai
aspektusai

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: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon és szemináriumokon való aktív
részvétel, továbbá az írásbeli és szóbeli vizsga sikeres teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 10 pont a jelenlétért, max. 40 pont az írásbeli vizsgáért és max. 50 pont
a szóbeli 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: 3 kredit = 90 óra (26 óra az előadásokon, szemináriumokon és
gyakorlatokon (kontaktóra) való részvétel; 64 óra önálló tanulás és az írásbeli és szóbeli vizsgára
való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Képes azonosítani a tanuló fejlődési és egyéni sajátosságait.
• Képes azonosítani a tanulási folyamatot befolyásoló lélektani és társas tényezőket.
• Ismeri és tudja jellemezni az a kisiskolás kor biológiai, lélektani és szociális fejlődés
aspektusait.
• Ismeri és érti az intézményi szocializációs folyamat fogalmát tágabb társadalomtudományi
kontextusban.
• Ismeri és érti a tanulók tanulási stílusait, azok diagnosztizálásának módszereit és azok
befolyásoló tényezőit.
• Ismeri és érti a tanulási és tanítási stílusok típusait, felosztásait.
• Érti a motiváció fogalmát és folyamatait, a motívumok rendszerét és a tanulási motiváció
jellegzetességeit.
• Ismeri és képes azonosítani a tanulók tanulási tényezőinek azonosítására szolgáló módszereket
és eszközöket.
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• Előítéletek és sztereotípiák nélkül megérti a tanulók különbségeit, és azonosítja azokat az
oktatás tartalmában és folyamatában.
• Rendelkezik ismeretekkel és készségekkel a szakterületén, ideértve az interdiszciplináris
kapcsolatokat és a releváns tudományágak fejlődéséről való gondolkodást.
• Elsajátítja és tudja a pedagógiai pszichológia (tanulás, tanítás, motiváció, diák személyisége,
a pedagógus személyisége, tanulási technikák és stratégiák, tanulási motiváció) és a
szociálpszichológia (szociális tanulás, társas környezet, szociális hatás, kis és nagy csoport,
szocializáció) alapfogalmait.
• Képes a megszerzett tudást, megértést beépíteni az oktatási folyamatba.
• Meg tudja határozni az oktatási folyamat főbb jelenségeit neveléslélektani szemszögből, illetve
az interperszonális kapcsolatok kontextusában megjelenő főbb jelenségeket szociálpszichológiai
szempontból.
Készségek:
• Alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az általános iskolás és középiskolás korú
tanulók egyéni jellemzőinek azonosításában.
• Alapvető gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a tanulás pszichológiai és szociális tényezőinek
azonosításában.
• Alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tanulók sajátos nevelési igényeinek
szociokulturális kontextusban történő azonosításában.
• El tudja fogadni a tanulók sokszínűségét szociokulturális kontextusban.
• Meg tudja határozni a tanulók (ép tanulók, speciális igényű tanulók) tanulási stílusát és egyéni
oktatási szükségleteit, valamint a speciális tanulási zavarokat.
• Megérti a tanuló különböző tanulási módjait a mentális, fizikai és szociális feltételek
függvényében.
• Tud önállóan dolgozni a szociálpszichológiai szakirodalommal, képes a szakmai információk
gyűjtésére és értékelésére.
• Tudja alkalmazni a megszerzett elméleti ismereteket a pedagógiai gyakorlatban.
• Képes felismerni és értékelni a pedagógiai és szociálpszichológiai jelenségeket a pedagógiai
gyakorlatban.
• Képes a pedagógiai gyakorlatban felmerülő helyzetek pedagógiai és szociálpszichológiai
szempontú elemzésére és értékelésére.
• Fel tudja ismerni saját kompetenciáinak szintjét.
Kompetenciák:
• Helyes attitűdöt alakít ki a pedagógiai pszichológia és szociálpszichológia fogalmaihoz és
jelenségeihez.
• Helyesen azonosítja saját szakmáját.
• Szakszerűen és empatikusan oldja meg a nevelési-oktatási problémákat.
• A tanulási környezetet úgy alakítja, hogy pozitívan befolyásolja a tanulási folyamatot.
• Elfogadja a pszichológiai törvényszerűségeket és szabályolat az oktatási folyamatban.
• Befogadja és elfogadja a tanulók mentális és szociális egészségének védelme érdekében
alkalmazott stratégiákat és intézkedéseket.
• A végzett hallgatót jellemzik a kreatív gondolkodás, önállóság a saját oktatás tervezésében,
autonómia és felelősségvállalás az alsó tagozatos oktatás pedagógiai területével kapcsolatos
kérdésekben.

Tantárgy vázlata:
Tantárgy vázlata:
A pedagógiai pszichológia tárgya és rendszere.
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A pedagógiai pszichológia alapfogalmai: tanulás, tanítás, élethosszig tartó tanulás, formális, nem
formális és informális tanulás, tananyag, emlékezet, gondolkodási folyamatok, motiváció és
tanulási motiváció, képességek, készégek és jártasságok.
A tanuló személyisége a pedagógiai pszichológia és társas lélektan tükrében.
A tanuló teljesítménye, tulajdonságai és személyisége.
A pedagógus személyisége a pedagógiai pszichológia és iskolapszichológia tükrében.
Szociális tanulás, a szocializáció folyamata.
A társas lélektan, mint tudomány tárgya és rendszere, alapvető fogalmai: csoport, szocializáció,
társas környezet, kommunikáció.
A személyiség társas-lélektani jellemzése.
Társas kapcsolatok, csoportok.
Attitűd, sztereotípia, előítélet és azok megváltoztatása.
Szocializáció és perszonalizáció az iskolában.
Az iskolai és osztályon belüli kapcsolatok megismerésére szolgáló módszerek.
Társas hatások, irányítás és hatalom.

Szakirodalom:
Odporúčaná literatúra:
PUKÁNSZKY Béla : Iskola és pedagógusképzés : Budapest : Gondolat Kiadó, 2014. - 182 s. -
ISBN 978-963-693-544-3.
GARAI, Imre, NÉMETH András : Changes in and challenges of the secondary teacher training
system in Budapest during the Great War and the period immediately following it. History of
Education & Children's Literature. Vol. 14, no. 1 (2019), p. 449-464. ISSN 1971-1093. CCC,
WoS, SCOPUS.
NÉMETH András : Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. 1775-1945:
Nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások : Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2012.
112 s. ISBN 978-963-312-0934.
TÓTH-BAKOS, Anita : Výsledky analýzy hodnotenia vybraných webových aplikácií : In:
Inovácie v pregraduálnej príprave učiteľov s využitím webových aplikácií / Szarka Katarína. - 1.
vyd. - Komárom : KOMPRESS Nyomdaipari Kft., 2018. - ISBN 978-615-00-2597-1, S. 33-50
HORVÁTHOVÁ Kinga, NÉMETH András, STRÉDL Terézia, SZABÓOVÁ Edita, TÓTH-
BAKOS Anita : Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská
pedagogická terminologická príručka : Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. - 132 s. - ISBN
978-80-8122-160-6
ĎURIČ, Ladislav, S. HOTÁR, Viliem, PASTIER, Jozef: Pedagogická psychológia :
Terminologický a výkladový slovník - Bratislava : SPN. - 464 s. - ISBN 80-08-02498-4.
Štefan VENDEL : Pedagogická psychológia - Bratislava : Epos, 2007. - 447 s. - ISBN
978-80-8057-710-0.
HVOZDÍK, Stanislav a kol. : Vybrané kapitoly zo školskej psychológie I. - Prešov : FF PU,
Katedra psychológie, 1999. - 402 s. - ISBN 80-88922-03-8.
BALOGH Katalin : Pedagógiai pszichológia - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. - 143 s.
ARONSON Elliot: A társas lény. 1. vyd. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2011. 504 s. ISBN
978963 05 86283
KELEMEN László : Pedagógiai pszichológia - Budapest : Tankönyvkiadó, 1988. - 694 s. - ISBN
9631808521.
ARONSON Elliot: Columbine után : Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. 1.vyd. Budapest :
Ab Ovo Kiadó. 2009. 191 s. ISBN 978-963-9378-72-8.
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BOROŠ Július: Základy sociálnej psychológie : pre študujúcich humánne, sociálne a ekonomické
vedy 1. vyd. : IRIS,2001. 227 s. ISBN 8089018203
CSEPELI György: A meghatározatlan állat : Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. 1.
vyd. Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2005. 324 s. ISBN963 7052 25 9
CSEPELI György: A szociálpszichológia vázlata. Budapest : Jószöveg Műhely Könyvkiadó.
2001.160 s. ISBN 963 048 678 4
GOLEMAN, Daniel: Társas intelligencia = Az emberikapcsolatok új tudománya. 3. vyd.
Budapest. 506 s. ISBN 9789633100349
SCHMERCZ István. Pedagógiai szociálpszichológia - Nyíregyháza : Élmény 94 Bt., 2002. - 232
s. - ISBN 963853334x.
CSEPELI György. Szociálpszichológia - Budapest : Osiris Kiadó, 2003. - 572 s. - ISBN 963 379
563 X.
LENGYEL Zsuzsanna. Szociálpszichológia : szöveggyűjtemény - Budapest : Osiris, 2002. - 534
s. - ISBN 963 379 183 9.
Eliot R. SMITH, Diane M. MACKIE, Heather M. CLAYPOOL. Szociálpszichológia - Budapest :
ELTE Eötvös Kiadó, 2016. - 873 s. - ISBN 978 963 312 251 8.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar ,szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: prof. Dr. Béla István Pukánszky, DSc., prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc.,
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/GPZ/22

Tantárgy megnevezése: Az életkörnyezet globális kérdései

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: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele az előadáson való aktív részvétel, a félév végén írásbeli teszt
segítségével összegezzük az új ismereteket.
A tantárgy végső értékelése: A - 100-90%, B - 89-80%, C - 79-70%, D - 69-60%, E - 59-50%. A
kreditek megszerzéséhez az összes pont 50%-át kell elérni.
Hallgatói terhelés: 2 kredit = 60 óra (13 óra: előadásokon való részvétel, 17 óra: önálló tanulás,
30 óra: vizsgára való felkészülés).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan ismereteket szerezzenek a globális környezeti
problémákról, amelyek révén megismerhetik a természeti rendszereket és azok kölcsönhatásait,
valamint viselkedésük következményeit, amelyek hatással vannak közvetlen környezetükre és
a tágabb globális világra, környezetre. Ezen ismeretek szerint további cél a környezettudatos
magatartás kialakítása, és a fenntartható életmód kialakítása.
Tudás:
- A hallgató tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával
- A hallgató tisztában van a környezet, társadalom, gazdaság kapcsolatrendszerével, képes a
rendszerszintű gondolkodásra
- A hallgató ismeri a bioszféra jelenlegi állapotát, tisztában van az emberi eredetű pusztulás
okaival, következményeivel
- A hallgató tisztában lesz a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra nevelés elveivel, és a gyermekek
környezetkultúra fejlesztésének lehetőségeivel.
Képességek:
- A hallgató képes önállóan információkat gyűjteni és feldolgozni a fenntarthatóság tárgykörében,
képes a problémák azonosítására.
- A hallgató képes a fenntartható és fenntarthatatlan folyamatok, valamint azok okainak
felismerésére.
- A hallgató képes a globális és lokális problémák összefüggéseinek felismerésére.
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- A hallgató képes lokális megoldások, jó gyakorlatok alapján a saját maga által megtehető
változtatások azonosítására.
- A hallgató képes lesz intézményi környezetében környezettudatos témájú részvételi program
kidolgozására, megvalósítására.
Kompetenciák:
- A hallgató pozitív hozzáállást tanúsít a bioszféra jelenségeivel kapcsolatban.
- A hallgató a jövőért érzett felelősséggel, környezettudatos szemlélettel rendelkezik, tiszteli az
élő és élettelen környezetet.
- A hallgató elkötelezett saját és a körülötte lévők életében a környezethez való érzelmi, etikai
hozzáállás pozitív formálása iránt.
- A hallgató képes lesz felelősségteljes döntéseket hozni a természet védelméről a saját életében
is, mely hatással lesz a következő generációk életére nézve is, hisz meghatározó példaként
szolgál majd a környezettudatosság szempontjából.
- A hallgató aktív állampolgárként a hatáskörébe tartozó pedagógiai területeken részt vesz,
felelősséget vállal környezete, élettere öko-tudatos alakításában.

Tantárgy vázlata:
Tantárgy vázlata:
A globális környezeti problémák, tárgya, tényezői és fogalma. A környezet fogalma, osztályozása,
jellemzői.
A fenntartható fejlődés fogalma, a fogalom eredete, keletkezésének története, a fenntarthatóság
megteremtésének egyedi rendszerei.
Légkör - jellemzői, levegőproblémák, légszennyező források és légszennyezéssel okozott
környezeti károk.
Hidroszféra - jellemzői, a hidroszféraproblémák, a hidroszféra szennyező forrásai és a hidroszféra
szennyezésével okozott környezeti károk.
Lito- és pedoszféra jellemzői, a litoszféra és a pedoszféra problémái, a pedoszféra szennyező
forrásai és a pedoszféra szennyezése által okozott környezeti károk.
Területvédelem a természetvédelmen belül és a környezet szennyezőanyag-csökkentésének
lehetőségei.
Fajvédelem a természetvédelmen belül - növényeket és állatokat veszélyeztető tényezők,
környezetszennyezés ökológiai hatásai.
A népességnövekedés általános problémái, a nagyvárosi zaj, a közlekedés, az épületek és
infrastruktúra építése.
Emberi települések környezeti problémái, hulladékok, fajtái (szilárd, folyékony, radioaktív,
vegyi, egészségügyi, ipari, kommunális, gyógyászati), a hulladék elhelyezés módjai, szelektív
hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, komposztálás
Emberi települések környezeti kockázati tényezői - épületek és hatásuk az emberi egészségre,
élelmiszerek, szennyezett élelmiszerek egészségre gyakorolt kockázati hatásai
Környezetvédelem - a levegő, a hidroszféra és a pedosféra védelme az egyén globális és személyes
szintjén
Környezeti monitorozás, ökológiai lábnyom, nemzetközi környezetvédelmi együttműködés

Szakirodalom:
DARVAY, S., NEMCSÓK, J., FERENCZY, Á.: Fenntartható fejlődés. Polgári szemle: Gazdasági
és társadalmi folyóirat, 2016 - 12 (4-6). pp. 88-104. ISSN 1786-6553 https://polgariszemle.hu/
images/content/pdf/psz_2016._4-6.szam_7.pdf
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HAAS, M., ONDROVÁ, E., ŠVAJDA, J.: Environmentálna výchova/Environmental education.
Vydavateľstvo: Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 2008, 135 strán
KERÉNYI, A.: Európa természet és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003
KOVÁTS-NÉMETH, M.: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kft, Pécs,
2010, ISBN 978-963-9687-18-9
KOVÁTS-NÉMETS, M.: Fenntarthatóság, pedagógia, kutatás. - 1. vyd. - Győr :
NyugatMagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2007. - 227 s. - ISBN
978-963-9364-85-1
KRISKA, Gy., MAKLÁRI, J., SCHEUER, ZS.: Gyertek velünk erdei iskolába! Farkaserdei erdei
iskola projekt /. - 1. vyd. : Flaccus Kiadó, 2002. - 186 s. - ISBN 963 94 12 07 4.
LÜKŐ, I.: Környezetpedagógia. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. - 252 s. - ISBN
9631933768.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, PhD., Ing. Pavol Balázs, 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/TEE/22

Tantárgy megnevezése: Az ökológia és nevelés elmélete és módszertana

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 0 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 0
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltétele az előadáson való aktív részvétel, a félév végén írásbeli teszt
segítségével összegezzük az új ismereteket.
A tantárgy végső értékelése: A - 100-90%, B - 89-80%, C - 79-70%, D - 69-60%, E - 59-50%. A
kreditek megszerzéséhez az összes pont 50%-át kell elérni.
Hallgatói terhelés: 1 kredit = 30 óra (13 óra: előadásokon való részvétel, 17 óra: önálló tanulás és
vizsgára való felkészülés).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók ökológiai és környezettudományi ismereteket szerezzenek,
amelyek révén képesek lesznek megismerni a természeti rendszereket és azok kölcsönhatásait,
környezettudatos magatartást és fenntartható életmódot képesek kialakítani.
Tudás:
- A hallgató rendszerben látja át az ökológiai folyamatokat, kölcsönhatásokat, és képes ökológiai
vonatkozású pedagógiai folyamatok tudatos szervezésére,
- A hallgató átlátja az ember és a természet kapcsolatát, az ember helyét és helyzetét a
természetben,
- A hallgató ismeri az emberi környezet átalakító hatásának főbb állomásait, érti ezek természeti,
társadalmi, gazdasági következményeit,
- A hallgató tisztában van a fenntarthatóság, a fenntarthatóságra nevelés elveivel, és a gyermekek
környezetkultúra fejlesztésének lehetőségeivel,
Képességek:
- A hallgató képes a természet rendszereinek mind tökéletesebb megismerésére, öko-logikus
gondolkodás kialakítására, önálló információkat gyűjteni és feldolgozni az ökológiai problémák
azonosítására,
- A hallgató képes alkalmazni a megszerzett ismereteket az öko-tudatos szemlélet átadásában, a
fenntartható életforma közvetítésére,
- A hallgató képes a fenntarthatóság gyakorlati megvalósulása érdekében különböző
intézményekkel való kapcsolatok kialakítására, fejlesztésére, hatékony együttműködésre,
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- A hallgató képes intézményi környezetében környezettudatos témájú részvételi program
kidolgozására, megvalósítására.
Kompetenciák:
- A hallgató pozitív hozzáállást tanúsít az ökológiai jelenségeihez.
- Elkötelezett a saját és a körülötte lévők életében a környezethez való érzelmi, etikai hozzáállás,
kultúra pozitív formálása iránt.
- Nyitott a lehetséges együttműködésekre, részvételi programokra, új elméletek és módszerek
alkalmazására, integrálására a fenntarthatóság témájában.
- A hallgató aktív állampolgárként a hatáskörébe tartozó pedagógiai területeken részt vesz,
felelősséget vállal környezete, élettere öko-tudatos alakításában.
- Felelős hozzáállást tanúsít a környezetében lévő emberek öko-tudatosságának,
környezetkultúrájának építésében, és az ehhez szükséges kompetenciák kialakításához.

Tantárgy vázlata:
Ökológia tárgya, tényezői, fogalma. Az ökológiai rendszerek. Az ökoszisztémák fogalma,
sajátosságai, osztályozásuk.
A Föld, mint egységes rendszer. A rendszerek ismérvei és fontosabb típusai. A környezeti
rendszerek tulajdonságai.
Cirkuláris és lineáris rendszerek. Ökológiai egyensúly. Az élettelen környezeti tényezők és hatásuk
az élővilágra (napsugárzás, hőmérséklet, víz, talaj, levegő).
Az élő környezeti tényezők és hatásuk az élővilágra A populációk. Csoporttulajdonságaik, a
populációk közötti kölcsönhatások.
A biocönózisok tulajdonságai. Anyag- és energiaáramlás a biocönózisokban. Táplálékláncok,
táplálékhálózatok. Biológiai produkció és energiahasznosítás. Biomassza.
A bioszféra kialakulása és fejlődése, összefüggésben a földi feltételekkel. Az elemek biogeokémiai
ciklusa.
A környezetvédelem alapfogalmai és összefüggései.
A fenntartható fejlődés fogalma. A fenntarthatóság környezeti, társadalmi, gazdasági aspektusai.
Az ember történelme a bolygóra/bioszférára gyakorolt hatása tükrében, az ember környezetével
kapcsolatos mentalitás változásának íve.
Az antropocén kor problémái, főbb környezeti-társadalmi-gazdasági megatrendek
világviszonylatban és Közép-Európában.
Emberi válaszok, reakciók a problémákra a globálistól az egyéni szintig. Lehetséges kiutak, a
társadalmi részvétel jó gyakorlatai. A körforgásos gazdaság elemei.
A fenntarthatóság pedagógiája, követendő elvek a környezethez való viszony formálásában, a
kulturált környezet kialakításának, megőrzésének, továbbfejlesztésének szabályai.

Szakirodalom:
DARVAY, S., NEMCSÓK, J., FERENCZY, Á.: Fenntartható fejlődés. Polgári szemle: Gazdasági
és társadalmi folyóirat, 2016 - 12 (4-6). pp. 88-104. ISSN 1786-6553 https://polgariszemle.hu/
images/content/pdf/psz_2016._4-6.szam_7.pdf
HAAS, M., ONDROVÁ, E., ŠVAJDA, J.: Environmentálna výchova/Environmental education.
Vydavateľstvo: Ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity, 2008, 135 strán
KERÉNYI, A.: Európa természet és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003
KOVÁTS-NÉMETH, M.: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kft, Pécs,
2010, ISBN 978-963-9687-18-9
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KOVÁTS-NÉMETS, M.: Fenntarthatóság, pedagógia, kutatás. - 1. vyd. - Győr :
NyugatMagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2007. - 227 s. - ISBN
978-963-9364-85-1
KRISKA, Gy., Maklári Jenőné, Scheuer, Zs.: Gyertek velünk erdei iskolába! Farkaserdei erdei
iskola projekt /. - 1. vyd. : Flaccus Kiadó, 2002. - 186 s. - ISBN 963 94 12 07 4.
LÜKŐ, I.: Környezetpedagógia. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. - 252 s. - ISBN
9631933768.

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: Ing. Pavol Balázs, PhD., Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, 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/VKZ/22

Tantárgy megnevezése: Humánökológia

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: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
• hallgató aktív részvétele az előadásokon,
• hallgató részvétele a kijelölt feladatokban, elemzésekben és beszélgetésekben az előadások
során,
• egy oktatási tevékenység javaslata, melynek célja a tanulók egészségi és humánökológiai
kompetenciájának fejlesztése (50 pont),
• teszt a tantárgy elméleti részéből (50 pont).
Az oktatási tevékenység eredményességének értékelése (50 pont):
 tartalom 20 pont,
 eredetiség 10 pont,
 formai szerkezet 10 pont,
 irodalmiforrások bemutatása 10 pont.
A hallgató teljes munkaterhelése: 2 kredit = 60 óra
• 13 óra előadásokon (kontaktóra) való részvétel; 47 óra önálló tanulás, a szemeszteri dolgozat
előkészítése.
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a tantárgy maximális pontszámának 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 és képes elmagyarázni a tanulók egészségnevelésének alapfogalmait,
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• hallgató tájékozódik az iskolai higiénia, ergonómia és a helyes emberi életmód területen és a
tantárgyvázlatban felsorolt egyéb területeken.
Késségek:
• hallgató képes azonosítani a környezetből eredő egészséget veszélyeztető tényezőket,
• hallgató képes azonosítani és elemezni a tanulók egészség megőrzésének aktuális problémait az
iskolában,
• hallgató képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns irodalmi forrásokat.
Kompetenciák:
• hallgató alkalmas egy olyan oktatási tevékenység projektét megtervezni, amelynek célja a
tanulók egészségi és humánökológiai kompetenciájának fejlesztése,
• hallgató alkalmas különféle didaktikai játékok készítésére, amelyek fejlesztik a tanuló egészségi
és humánökológiai kompetenciáit.

Tantárgy vázlata:
Tanulók napirendje, az esetleges egészségügyi problémák azonosítása és megelőzésé az iskolában.
Gyermekterhelés. Civilizációs betegségek. Az étlap helyes összeállítása, alapvető élelmiszerek
és összetételük, ivási rend. Gyakori betegségek megelőzésé. Ergonómia, bioritmus és napi rutin.
Human ökológia. Belső és külső iskola környezet higiéniája. Egészségnevelés az iskolában.

Szakirodalom:
ÁDÁNY RÓZA. Megelőző orvostan és népegészségtan - 1. vyd. - Budapest : Medicina, 2006. -
678 s. - ISBN 963 226 070 8.
ASZMANN ANNA. Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása Országos Tisztifőorvosi
Hivatal. - 65 s. - ISBN 9630052466.
ASZMANN ANNA, ERDÉLYI ISTVÁN, MATEJKA ZSUZSANNA. Tények könyve
MEDICINA - 1. vyd. - Budapest : Greger-Delacroix Kiadó, 1998. - 416s. - ISSN 1418-5253.
DÉSI ILLÉS. Népegészségtan - 1. vyd. - Budapest : Semmelweis Kiadó, 2001. - 583 s. - ISBN
963 9214 20 5.
FOSTER RUSSEL, KREITZMAN LEON. Rhythms of Life : The Biological Clocks that Control
the Daily Lives of Every Living Thing - London : Profile Books, 2005. - 278 s. - ISBN 1 86197
571 6.
GÁBORNÉ SÁRVÁRI. Egészségvédelem - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. - 106 s. -
ISBN 9631950980.
MACHOVÁ JITKA, KUBÁTOVÁ DAGMAR a kol. Výchova ke zdraví - 2. akt. vyd. - Praha :
Grada, 2015. - 312 s. - ISBN 978-80-247-5351-5.
MÁLEK BOHUSLAV a kol. Hygiena práce - 1. vyd. - Praha : Sobotáles, 2014. - 279 s. - ISBN
978-80-86817-46-0.
NAGY MELINDA. Humánökológia - 1. vyd. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2012. - 188 s. -
ISBN 978-80-8122-056-2.
NAGY MELINDA. Humánbiológia - 1. vyd. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2006. - 250 s. -
ISBN 80-8062-283-3.
NÁNÁSI IRÉN. Humánökológia : A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem
tudományos alapjai és módszerei - 1. vyd. - Budapest : Medicina, 1999. - 514 s. - ISBN 963 242
088 8.
UNGVÁRY GYÖRGY. Munkaegészségtan - Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2004. - 985. -
ISBN 9632429273.
VIDA GÁBOR. Humánökológia - 1. vyd. - Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 1996. - 65 s. - ISBN
963-462-858-3.
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VÍZVÁRI LÁSZLÓ. Egészségtan - 3. vyd. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2003. - 167 s. -
ISBN 963 16 1886 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. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Dr. habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay,
PhD., Ing. Pavol Balázs, 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/UIP/22

Tantárgy megnevezése: Interdiszciplináris megközelítés alkalmazása a
regionális oktatásban

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: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei a szemináriumokon való aktív részvétel és a szemeszter
közi feladatok 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 feladatok teljesítéséért. A
szemeszter során a hallgató max. 100 pontot szerezhet.
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 a szemináriumokon való részvétel és
17 óra önálló tanulás és a feladatok elkészítése, teljesítése).

Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Ismeri és érti az alapfogalmakat: tantárgyközi kapcsolatok, művelődési területek, kereszttémák,
interdiszciplináris és intradiszciplináris megközelítés.
• Kiigazodik az interdiszciplináris oktatásban alkalmazható tanítási és nevelési módszerekben,
stratégiákban és technikákban.
• Képes az elméletet a gyakorlatba implementálni.
• Ismeri a pedagógia, didaktika és alternatív pedagógia progresszív irányzatait.
Készségek:
• Képes a tanulók számára interdiszciplináris jellegű tevékenységet tervezni és előkészíteni.
• Képes a tanulók számára interdiszciplináris jellegű tevékenységet megvalósítani.
• Képes a megvalósított tevékenységek értékelésére, reflektálni az önértékelés elemeit is
érvényesítve.
• Érti a tanulmányi szak tantárgyainak interdiszciplináris kapcsolódásait, képes azokat más
tantárgyakkal való kapcsolatokban értelmezni.
• Képes szakemberekkel konzultálni, együttműködni, csapatban dolgozni.
Kompetenciák:
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• Pedagógiai tevékenysége során érvényesíti a tantárgyközi kapcsolatokat és interdiszciplináris
megközelítést.
• Pedagógiai tevékenysége során a hallgatók átfogó elképzelésének megteremtésére összpontosít,
valamint az önállóság és a kritikai gondolkodás fejlesztésére.
• 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:
Tantárgyközi és tantárgyon kívüli megközelítés az oktatás tartalmának az oktatási és művelődési
területek és a hozzájuk tartozó tantárgyak szerinti tervezéséhez.
Tantárgyközi kapcsolatok és keresztmetszeti témák, mint a komplex elképzelések, ismeretek
rendezésének lehetséges eszközei.
Iskolai dokumentumok, állami oktatási program, művelődési területek interdiszciplináris és
intradiszciplináris megközelítésben.
Kerettantervek és keresztmetszeti témák.
Az interdiszciplináris megközelítés metodológiája és didaktikája.
A tantárgyközi kapcsolatokat támogató stratégiák, technikák, módszerek és munkaformák.
Az interdiszciplináris megközelítés alkalmazásának lehetőségei az oktató-nevelő folyamatban.
Tantárgyközi kapcsolatok és keresztmetszeti témák.
A nevelő-oktató tevékenység tervezése, előkészítése, megvalósítása és értékelése
interdiszciplináris szemléletben.
Interdiszciplináris jellegű tevékenységek és módszerek beillesztése az oktató-nevelő folyamatba,
egy konkrét tanítási óra kereteibe.
Modern megközelítések, progresszív és alternatív irányzatok és koncepciók a pedagógiában az
interdiszciplinaritás jegyében.

Tantárgy vázlata:
Tantárgyközi és tantárgyon kívüli megközelítés az oktatás tartalmának az oktatási és művelődési
területek és a hozzájuk tartozó tantárgyak szerinti tervezéséhez.
Tantárgyközi kapcsolatok és keresztmetszeti témák, mint a komplex elképzelések, ismeretek
rendezésének lehetséges eszközei.
Iskolai dokumentumok, állami oktatási program, művelődési területek interdiszciplináris és
intradiszciplináris megközelítésben.
Kerettantervek és keresztmetszeti témák.
Az interdiszciplináris megközelítés metodológiája és didaktikája.
A tantárgyközi kapcsolatokat támogató stratégiák, technikák, módszerek és munkaformák.
Az interdiszciplináris megközelítés alkalmazásának lehetőségei az oktató-nevelő folyamatban.
Tantárgyközi kapcsolatok és keresztmetszeti témák.
A nevelő-oktató tevékenység tervezése, előkészítése, megvalósítása és értékelése interdiszciplináris
szemléletben.
Interdiszciplináris jellegű tevékenységek és módszerek beillesztése az oktató-nevelő folyamatba,
egy konkrét tanítási óra kereteibe.
Modern megközelítések, progresszív és alternatív irányzatok és koncepciók a pedagógiában az
interdiszciplinaritás jegyében.
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Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2 pre
nižšie sekundárne vzdelávanie, dostupné: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia úplné stredné všeobecné vzdelávanie, dostupné:
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/
statny_vzdel_program_pre_gymnazia.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: Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.02.2022

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

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/KKV/22

Tantárgy megnevezése: Kvantitatív és kvalitatív pedagógiai kutatási
módszerek

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: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy elvégzésének feltételei a következők:
- hallgató aktív részvétele az előadásokon és szemináriumokon,
- hallgató részvétele a kijelölt feladatokban, elemzésekben és beszélgetésekben az előadások és a
szemináriumok során,
- egy kisebb saját pedagógiai kutatást bemutató félévi dolgozat elkészítése és benyújtása,
a kiválasztott kvantitatív vagy kvalitatív kutatási módszer segítségével,
- a vizsga sikeres abszolválása.
A tantárgy teljesítésének részletes feltételei:
- Félévi dolgozat elkészítése, benyújtása, melyben a hallgató egyénileg bemutatja a választott
pedagógiai kutatását/projektjét a kvantitatív vagy kvalitatív módszer alkalmazásával. A
munkának meg kell felelnie a tudományos írás kritériumainak és szabályainak, 8-10 oldalas
terjedelemben.
A beadott dolgozat/pedagógiai kutatás értékelése (50 pont):
o témaválasztás, eredetiség 10 pont
o a választott kutatási módszer helyessége 10 pont,
o a pedagógiai kutatás menete, megvalósítása 10 pont,
o tartalom 10 pont,
o a szakirodalom, a források, parafrázisok, hivatkozások, irodalomjegyzék helyes alkalmazása 10
pont
A beadott dolgozat/pedagógiai kutatás sikerességének teljes értékelése:
• 50 – 46 pont A,
• 45 – 41 pont B,
• 40 – 36 pont C,
• 35 – 31 pont D,
• 30 – 26 pont E,
• 25 – 0 pont FX.
A vizsga sikeres abszolválásának értékelése (50 pont):
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• 50 – 46 pont A,
• 45 – 41 pont B,
• 40 – 36 pont C,
• 35 – 31 pont D,
• 30 – 26 pont E,
• 25 – 0 pont FX.
A hallgató teljes munkaterhelése: 3 kredit = 90 óra
26 óra az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel (kontaktóra);
30 óra az önálló tanulás, illetőleg szakirodalom tanulmányozása;
34 óra a félévi munka/pedagógiai kutatás elkészítése.
A tantárgy sikeres abszolválásának feltételei a következők:
● hallgató részvétele az előadásokon és szemináriumokon, aktív részvétele a kijelölt feladatokban
az előadásokon és a szemináriumokon, saját pedagógiai kutatást bemutató félévi dolgozat
elkészítése és benyújtása a kiválasztott kvantitatív vagy kvalitatív kutatási módszer segítségével
(50%),
● a vizsga sikeres abszolválása (50%).
A tantárgy sikeres teljesítésének feltétele a tantárgy maximális pontszáma (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:
A tantárgy betekintést nyújt a kvantitatív és kvalitatív pedagógiai kutatás módszereibe, áttekintést
nyújt azok főbb típusairól, jellemzőiről, sajátosságairól.
Ismeretek:
• A hallgató ismeri a pedagógiai tudományok empirikus kutatásának módszertani összefüggéseit.
• A hallgató meg tudja nevezni a kvantitatív kutatás főbb típusait, ismeri azok jellemzőit,
alkalmazásának szabályait.
• A hallgató meg tudja nevezni a kvalitatív kutatás főbb típusait, ismeri azok jellemzőit és
alkalmazásának szabályait.
• A hallgató ismeri a kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek kapcsolatát.
• A hallgató ismeri a pedagógiai kutatásban alkalmazott etikai szabályokat.
Készségek:
• A hallgató képes a megfelelő kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek önálló alkalmazására.
• A hallgató képes kiválasztani a saját pedagógiai kutatásához megfelelő kutatási módszert.
• A hallgató képes a választott pedagógiai kutatás elemzésére és értékelésére.
• A hallgató képes megfogalmazni saját pedagógiai vizsgálatának következtetéseit.
• A hallgató képes a kvantitatív és kvalitatív pedagógiai kutatások feldolgozására
az akadémiai írás szabályainak megfelelően.
• A hallgató képes a pedagógiai jelenségek vizsgálatára az oktatás-nevelés területén.
Kompetenciák:
• A hallgatónak felelősségteljesen és szakmailag kellő színvonalon képes előkészíteni,
megvalósítani és értelmezni a pedagógiai kutatásokat.
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• A hallgató képes pedagógiai és kutatói munkájának kreatív és felelősségteljes elvégzésére.
• A hallgató törekszik pedagógiai és kutatás-módszertani ismereteinek folyamatos megújítására.
• A hallgató rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, amelyek segítségével pedagógiai
kutatásának eredményeit a gyakorlatban adaptálni tudja.

Tantárgy vázlata:
A kvantitatív kutatás főbb típusai, jellemzői.
A kvalitatív kutatás főbb típusai, jellemzői.
A kvantitatív kutatás módszertana és kutatási gyakorlata.
A kvalitatív kutatás módszertana és kutatási gyakorlata.
A 8 lépéses kutatási modell fázisai.
A pedagógiai kutatási módszerek kiválasztása, meghatározása.
A pedagógiai kutatás megvalósításának előkészítése, eljárása, a kutatási terv ütemezése.
A kutatási célok és hipotézisek meghatározása, megfogalmazása.
A kutatási kérdések meghatározása.
A bemeneti és kimeneti adatok beszerzésének eszközei, mintaválasztás.
A pedagógiai kutatások megvalósítása - adatok gyűjtése, feldolgozása a tervezett ill.
meghatározott munkaszakaszokat.
Kvantitatív / kvalitatív adatelemzés.
Adatértékelés, adatfeldolgozás, szemléltetés.
Eredmények interpretálása, következtetések, ajánlások megfogalmazása a pedagógiai gyakorlat
részére.

Szakirodalom:
ALBERT, S. 2005. A pedagógiai kutatások alapjai. Dunaszerdahely: Lillium Aurum.
BABBIE, E. 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. ISBN
978-963-506-764-0.
BAČÍKOVÁ, M. & JANOVSKÁ, A. 2018. Základy metodológie pedagogicko-psychologického
výskumu. Sprievodca pre študentov učiteľstva. ŠafárikPress. Košice. Dostupné na: https://
unibook.upjs.sk/img/cms/2018/ff/zaklady-metodologie-ped-psych-vyskumu-web.pdf
CSÍKOS, Cs. 2009. Mintavétel a kvantitatív pedagógiai kutatásban. Budapest: Gondolat. ISBN
8080622817.
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/csikos-csaba-mintavetel-a-kvantitativ-pedagogiai-
kutatasban-2009/?pg=0&layout=s
FALUS, I. 1993. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest: Keruban Könyvkiadó.
FALUS, I. – OLLÉ, J. 2010. Az empirikus kutatások gyakorlata – Adatfeldolgozás és statisztikai
elemzés. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 978 963 19 6011 2
GAVORA, P. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu.
www.e-metodologia.fedu.uniba.sk
GOLNHOFER, E. 2001. Az esettanulmány. Kutatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest:
Műszaki Könyvkiadó.
CHRÁSKA, M. 2016. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu.- 2.
Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5326-3
KATUŠČÁK, D. 2007. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať: bakalárske
práce, diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, seminárne
a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ako urobiť bibliografické
odkazy, ako citovať tradičné a elektronické dokumenty. Nitra: Enigma. ISBN 978 80 89132 45 4
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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., prof. Dr. Péter Tóth, PhD., doc. dr. univ. Agáta Csehiová,
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/SPZ-M/22

Tantárgy megnevezése: Külföldi tanulmányi tartózkodás -M

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: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

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

Oktatási eredmények:
A hallgató képes érvényesülni 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/MKU/22

Tantárgy megnevezése: Metakognitív tanulás

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: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon és szemináriumokon való aktív
részvétel, a beadandó feladatok teljesítése a szemeszter alatt, továbbá az írásbeli vizsga sikeres
teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 20 pont a jelenlétért, max. 40 pont a feladatok teljesítéséért és max. 40
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: 3 kredit = 90 óra (26 óra az előadásokon, szemináriumokon és
gyakorlatokon (kontaktóra) való részvétel; 32 óra a szemeszterközi feladatok teljesítése, 32 óra
önálló tanulás és a vizsgára való felkészülés)

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Ismeri és érti a metakogníció fogalmát, továbbá a metakognítiv tanulás stratégiáit.
• Ismeri a metakognitív módszereket és azok alkalmazási lehetőségeit a tanulási folyamatokban
• Ismeri a tanulók szociális igényeit.
• Ismeri a tanulók tanulási nehézségeit.
• Ismeri az erőszakmentes és konstruktív kommunikáció alapelveit.
• Képes önállóan keresni, összehasonlítani és felhasználni releváns szakirodalmi forrásokat.
• Elsajátítja a közoktatásban résztvevők szakmai ismereteit, fejlesztési kritériumait és
pszichológiai irányelveit (óvodás kor, kisiskolás és iskolás kor, pubertás kor, felnőttkor és
élethosszig tartó tanulás).
• Megismerkednek a munkaköri leírások módszertani megközelítéseivel, szerkezetével és
szempontjaival.
• Eligazodik a pedagóguspálya továbbképzési rendszerének lehetőségei közt és ismeri annak
feltételeit, követelményeit.
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Készségek:
• Képes a különböző tanítási helyzetek önálló, szakszerű elemzésére.
• Képes megfelelő módszereket, eszközöket és szervezeti formákat használni, alkalmazni az
oktatási tevékenység során.
• Alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a metakognítiv módszerek alkalmazását
illetően.
• Képes szakemberekkel konzultálni, együttműködni, csapatban dolgozni.
• Képes az elméleti ismereteket a pedagógiai gyakorlatban alkalmazni.
Kompetenciák:
• A hallgató önálló véleményt tud formálni, reflektálni tud önmagára, pedagógusi munkájára.
• A hallgató alkalmas saját eljárások kialakítására és a kitűzött célok elérése érdekében.
• Alkalmazza az erőszakmentes és konstruktív konfliktusmegoldás stratégiáit.
• Felelősséget vállal intézménye küldetéséért.
• Felelősséget érez az egyes tanulási problémák hatékony megoldása iránt.
• 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:
Tantárgy vázlata:
A tanulás pedagógiai és pszichológiai értelmezése.
Tanulási és tanítási tevékenységtípusok.
A metakogníció értelmezése.
Metakogníció és önszabályozó tanulás.
Kognitív és metakognitív stratégiák, módszerek, ezek fejlesztési lehetőségei a tanulási
folyamatokban.
Metakogníció és tanulás, a tanórák tervezése, szervezése a metakognició segítségével.
Attitűdformálás és motiváció. A motiváció szerepe az önszabályozott tanulásban.
A tanulás légkörének optimalizálása (Rogers-i elvek).
A tanuló aktivitására építő módszerek az oktatásban.
Kooperatív tanulásszervezés: építő egymásrautaltság egyéni felelősség egyenlő részvétel,
párhuzamos interakció, projektoktatás, egyéni differenciálás.
A kritikai gondolkodás fejlesztése.
A pedagógusi hivatás további feladatai: osztályfőnöki feladatok, szülőkkel való együttműködés,
család és iskola kapcsolata és kommunikációs lehetőségei
A pedagógusi pálya szakmai kérdései: pályakezdő pedagógus lehetséges nehézségei, beilleszkedés,
szakmai karrier építése, a pedagógus továbbképzés formái és lehetőségei.

Szakirodalom:
ARATÓ Ferenc – VARGA Aranka (2008): Együtt tanulók kézikönyve. Bevezetés a
kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Educatio, Budapest. ISBN 978-963-9795-00-6
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/Egyutt-
tanulok_kezikonyve.pdf [2022. 02. 05.]
CSÍKOS Csaba (2004): Metakogníció a tanulásban és a tanításban. Iskolakultúra, 2. 3-11.
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00079/pdf/iskolakultura_EPA00011_2004_02_003-011.pdf
[2022. 02. 05.]
CSÍKOS Csaba (2007): Metakogníció, a tudásra vonatkozó tudás pedagógiája. Műszaki Kiadó
Kft.,Budapest. ISBN 978-963-16-4227-8
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KOVÁCS Zsuzsa (2013): Önszabályozó tanulás: értelmezési módok a kutatási metodológiák
tükrében. Neveléstudomány, 1. sz. 124-136. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/
nevelestudomany_2013_1_124-136.pdf [2022. 02. 05.]
M. NÁDASI Mária (szerk., 2006): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése
3. k. ELTE, Budapest. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/
hatekony_tanulas.pdf ISBN 963 970 464 4
MOLNÁR Éva (2002): Önszabályozó tanulás: nemzetközi kutatási rányzatok és
tendenciák. Magyar Pedagógia, 102/1. 63-77. https://www.magyarpedagogia.hu/document/
Molnar_MP1021.pdf [2022. 02. 05.]
NAGY József (2002): XXI. század és nevelés. Osiris, Budapest. ISBN 963 379 769 1
RÉTHY Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás: miért tanulunk jól vagy rosszul? Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963 19 4466 2
HORVÁTHOVÁ Kinga, NÉMETH András, STRÉDL Terézia, SZABÓOVÁ Edita, TÓTH-
BAKOS Anita : Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv = Slovensko-maďarská
pedagogická terminologická príručka : Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. - 132 s. - ISBN
978-80-8122-160-6
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 B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc., prof. Dr. András Németh, DSc., Gyöngyi
Gál, 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/POA/22

Tantárgy megnevezése: Mozgásos 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: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének általános feltételei:
- a kurzuson való aktív részvétel min. 80%,
- mozgásos tevékenységek különböző formái: labdajátékok, asztalitenisz, 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 (13 óra részvétel a gyakorlati képzésen
(kontakt óra); 17 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.
• A hallgató képes tudását, önképzését bővíteni.
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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:
Megérteni a testmozgás jelentőségét a mindennapi élet elengedhetetlen részeként, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását. Futball/ futsal, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda
szabályainak ismeretének elsajátítása (a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően).
Fitneszedzés - a test különböző izomcsoportjaira, több aspektusból. Gyakorlatsor készítése aerob
aerobikban és step aerobikban. Önálló labdajáték a tornateremben. A kiválasztott labdajátéknak
megfelelően. Különböző terhelési zónákban való mozgásos tevékenységek – a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően. Heti mikrociklus terv készítése az aerob képességek
fejlesztésére.

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

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.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

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



Oldal: 32

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/DOC/22

Tantárgy megnevezése: Onkéntesség

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 20 A tanulmányok ideje alatt: 260
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

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.
• A hallgató informális tevékenységeken keresztül képes lesz irányítani, szervezni és rendezvényt
létrehozni egy önkéntes szervezet számára.
Kompetenciák:
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• 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 n

0.0 0.0

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

Az utolsó módosítás dátuma: 15.07.2022

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



Oldal: 34

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KPD/UZ/EDU/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai eszköztár

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: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének előfeltétele az órákon való aktív részvétel, a vitába való aktív
bekapcsolódás és a köztes feladatok aktív megoldása.
A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-n című
dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum pedagógiai praktikumra
(EDU) vonatkozó részei szerint eljárni
A hallgató teljes munkaterhelése – munkaórák felosztása: 1 kredit = 30 óra:
• 13 óra gyakorlatokon (kontaktóra) való részvétel;
• 17 önnáló tanulás.
A tantárgy értékelése: abszolválta 100-50%, nem abszolválta 49-0%.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes az EduPage applikáció segítségével szakszerűen értékelni és dokmentálni a
tanórákat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató tisztában van a tanár az EduPage applikációban elvégzett, a nevelési-oktatási
folyamattal kapcsolatos specifikus tevékenységeivel.
Készségek:
• Ismeri a tanár a szakterületéhez tartozó tantárgyak tanítása során az EduPage applikációban
elvégzett sajátos tevékenységeit.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait az EduPage applikációban.
• 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).
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
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• A hallgató képes lesz az EduPage applikáció segítségével elemezni a felmerülő pedagógiai
helyzeteket.
• A hallgató képes lesz kezelni az oktatási-nevelési folyamatot az EduPage applikáción keresztül.
• A hallgató képes lesz dolgozni az e-learning felülettel.

Tantárgy vázlata:
Az EduPage applikációba való bejelentkezés
Az iskola EduPage-es felületének kialakítása, a „vendég“ mód kihasználása
A tanóra, a hallgatók értékelésének és az érdemjegyek ellenőrzésének dokumentálása az EduPage-
en keresztül
A bejárás ellenőrzése, éosztálykönyv, órarend
Galéria (képek), fizetések, étkeztetés
A tanulókkal és a szülőkkel való kommunikáció az EduPage-en keresztül
Az e-learning felület, interaktív tesztek kialakítása
Odporúčaná literatúra:
Ako používať EduPage: https://help.edupage.org/?lang=sk
Aktuálny vnútorný predpis PF UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
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
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).

Szakirodalom:
Ako používať EduPage: https://help.edupage.org/?lang=sk
Aktuálny vnútorný predpis PF UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej
fakulte UJS
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
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).

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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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/PKI/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai kommunikáció és interakció

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: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató egy tanórai kommunikációs helyzetről reflexiót készít, vagy egy tanórai interakciós
helyzetről megfigyelő elemzést készít amelyért max. 100 pontot szerezhet.
A reflexió értékelési szempontjai:
- A tanórai kommunikációs helyzetről készített reflexió visszatükrözi azt, hogy a hallgató
tudatosan végiggondolta annak eredményességét, okait, következményeit, számba vette az
esetlegesen felmerült problémákat. (50 pont)
- A reflexió készítéséhez a hallgató legalább 5 szakirodalmi forrást is megismer és felhasznál
saját véleménye alátámasztásához. (10 pont)
- A reflexió tartalmaz a tanárjelölt saját munkájának elemzésére, az abból való okulásra,
tapasztalatok felhasználására tett utalásokat (40 pont).
A tanórai interakció megfigyelésének, és dokumentálásának értékelési szempontjai:
- A elemzett tanóra bemutatása (a videóról lejátszott tanóra támogatott felidézéssel történő
elemzése) (20 pont)
- Az alkalmazandó módszer kiválasztása, annak indoklása (40 pont)
- A megfigyelésből leszűrtek elsősorban a tanárjelölt saját munkájának elemzésére, az abból való
okulásra, tapasztalatok felhasználására tett utalásokat tartalmaznak (40 pont).
Teljes hallgatói munkaterhelés - munkaidő felosztás: 2 kredit = 60 munkaóra:
• Előadások látogatása: szemeszterenként összesen (13 óra).
• A hallgató írásbeli munkájához és annak kidolgozásához kapcsolódó kutatómunka (57
munkaóra).
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)
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Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató elsajátítja a társadalmi kommunikációra jellemző verbális és nonverbális
kommunikációs kifejezőket-
• A hallgató tapasztalatot szerez a standard pedagógiai szituációk terén (pld. új tanuló bemutatása,
a tanuló dicsérete, a szülőkkel való kommunikáció sajátosságai stb.).
• A hallgató megismeri az osztálytermi interakció leírásának modelljeit, vizsgálatának
módszereit.
Képességek:
• A hallgató képes lesz a tanórát a pedagógiai kommunikáció és interakció szempontjából
elemezni.
Kompetenciák:
• A hallgató standard pedagógiai helyzetekben helyesen fogja tudni alkalmazni a nonverbális
kommunikáció- és a paralingvisztika kifejezőeszközeit, valamint elemezni a tanórai
interakciókat.

Tantárgy vázlata:
Bevezetés a kommunikációtudományba. A kommunikáció fogalma, típusai, dimenziói; a
kommunikáció-elméleti fogalmak definiálása. A társadalmi kommunikáció történeti jellemzői. Az
ember és a kommunikáció; az egyén kommunikációs képességei. Verbális kommunikáció; verbális
megnyilvánulások gyakorlása. A nonverbális kommunikáció és kifejezőeszközei.
A pedagógiai kommunikáció általános jellemzői. A pedagógiai kommunikáció jellemzői
és funkciói. A pedagógus tevékenysége, interakciós készsége az oktató-nevelő munka
eredményessége szempontjából. A pedagógus kommunikációjának főbb sajátosságai, a tanár
kommunikációs stílusa. A tanári kommunikáció hatékonysága; a szimmetrikus tanár-diák kapcsolat
jellemzői. Kongruencia a verbális és nonverbális csatornák között. Az oktatási-nevelési célok
és a pedagógiai kommunikáció. A pedagógiai kommunikáció és az oktatási-nevelési módszerek
összefüggései. A pedagógiai kommunikáció színterei.
Az iskolai osztálytermi kommunikáció. Az osztálytermi kommunikáció irányzatai: behaviorista és
mennyiségi szemléletű logikai-empirikus, az intuitív és minőségi szemléletű irányzat. Szervezési
formák és oktatási (didaktikai) módszerek a pedagógiai kommunikáció függvényében. A
pedagógiai kommunikáció a térelrendezés, a szervezési formák és az oktatási (didaktikai)
módszerek függvényében. Monologikus és dialogikus kommunikációs formák. A tanulók
beszédviselkedése. A pedagógus és a tanulók együttműködése. A motiválás. A tanári előadás
és magyarázat. A tanári kérdések típusai. Az érveken nyugvó vita. Az értékelés. A dicséret.
Humor és irónia a kommunikációban. A kooperatív tanulásszervezés és a projektmunka
kommunikációs jellemzői; a kritikai és reflektív gondolkodás érdekében kialakított, tanuló-
központú kommunikáció. Képi jelek, szemléltetés, IKT eszközök felhasználása a pedagógiai
kommunikációban. A tanulók beszédviselkedése.
Kommunikációs konfliktushelyzetek kezelése, megoldása. A tanulók kommunikációjának
szabályozása. Az elvárások kifejezése. Kommunikációs gátak és oldásuk. Asszertív kommunikáció,
erőszakmentes kommunikáció, vereségmentes konfliktuskezelés és kommunikáció a gyakorlatban.
A pedagógusok és szülők kommunikációjának jellemzői.
A pedagógiai kommunikáció írott formái. Az írott kommunikáció előnyei és hátrányai; a
tudományos kommunikáció műfajai és azok főbb jellemzői.
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Pedagógusi interakció. Az interakció kommunikációelméleti és pszichológiai értelmezése.
Az interakció pedagógiai jelentősége. Az interakciókutatásban alkalmazható módszerek:
a kategóriarendszeres megfigyelés (Flanders-féle és a Bales-féle interakciós elemzés),
interperszonális viselkedés vizsgálata kérdőívvel (QTI). A Wubbels-féle tanári interakciós modell
és annak személyiségtipológiai alapjai. A pedagógus interperszonális stílusa.

Szakirodalom:
DANEK, J. (2014). Pedagogická komunikácia na vysokej škole. 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - 127 s. - ISBN 978-80-8105-614-7.
FORGÓ, S. (2011): A kommunikációelmélet alapjai. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. https://
regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_scorm_12/
index.html
HORVÁTHOVÁ, K., SZŐKÖL, I. (2016). A pedagógiai kommunikáció. 1. vyd. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2016. 137 s. [7,87 AH]. ISBN 978-80-8122-175-0.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2018). Interakciós stílusról alkotott nézetek vizsgálata
pedagógushallgatók körében. In: Új kihívások és pedagógiai innovációk a szakképzésben és
a felsőoktatásban: A 8. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia
tanulmánykötete: 2018, P. 21-55. ISBN 978-963-449-148-4.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2019). Milyen az ideális tanári interakció a pedagógushallgatók
szerint?. In: Oktatás - Gazdaság - Társadalom. Juhász Erika, Endrődy Orsolya. Budapest: Magyar
Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, 2019, P. 389-408. ISBN 978-615-5657-03-0.
HORVÁTHOVÁ, K., TÓTH, P. (2020). Határon túli pedagógushallgatók véleménye a tanári
interakcióról. In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Gabriella Hideg, Szilvia Simándi, Irén
Virág. Budapest: Debreceni Egyetem, 2020, P. 260-275. ISBN 978-963-318-857-6.
NÉMETH, E. (2002). Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Budapest:
Századvég Kiadó, 2002. - 138 s. - ISBN 963 9211 31 1.
ŠUPŠÁKOVÁ, B. a kol. (2016). Slovo a obraz v komunikácii: Komunikačné dimenzie
slova a obrazu v primárnom vzdelávaní. 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2016. - 174 s. - ISBN
978-80-263-1026-6.
VAŇKO, J. (1999). Komunikácia a jazyk. 1. vyd. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999.
- 203 s. - ISBN 80-8050-253-6.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: prof. Dr. Péter Tóth, PhD., prof. Dr. Attila Józsefné Katalin Ambrus, DSc., Dr. habil.
PaedDr. Kinga Horváth, 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/PHR/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai értékelés és fejlesztés

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: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Előadás – Írásbeli kollokvium az előadás témakörei és a megjelölt szakiordalmak alapján.
Szeminárium – feltétele a szemeszter során feladott minden beadandó teljesítése (max. 3 pont/
beadandó) és azok meghatározott határidőre való leadása (max. 1 pont/beadandó). A szemeszter
végén a hallgató portfóliót készít az elsajátított tantárgyi kontextusba illesztett osztálytermi
fejlesztő értékelő eszközökből. A portfólió értékelésének kategóriái: határidőre való leadás,
formai követelmények (rendezettség, logikai egymásra épülés, esztétikusság), és tartalmi
követlemények (fejlesztő értékelő eszköz módszertana, konkrét tantárgyi kontextusba helyezett
értékelő eszköz és oktatásmódszertani kidolgozottsága) figyelembe vétele.
A beadandókból szerzett pontok alkotják a tantárgyi teljesítmény 30%-át, míg a portfólió a
tantárgyi teljesítmény 70%-át.
A tantárgy összegző értékelése a vizsga eredményességéből és szemináriumon elért
teljesítményből számítódik ki az alábbiak alapján:
((2 x írásbeli kollokviumon elért %-os eredmény)+ (1 x szemináriumon elért %-os eredmény))/3
Teljes hallgatói munkaterhelés: 3 kredit = 90 óra
26 óra az előadásokon és a szemináriumokon való részvétel (kontaktóra); 26 óra a beadandók
kidolgozása, 26 óra önálló tanulás/önképzés, 12 óra portfólió készítés.
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

Oktatási eredmények:
A hallgató a tantárgy keretében a következő tanulási kimenetekkel gyarapodik:
Tudás:
ismeri az értékelés elméletének és gyakorlatának módszertani alapjait, a tanulói értékelés formáit,
típusait és ezek pszichodidaktikai vonatkozásait,
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 pedagógiai értékelés szerepét a fejlesztésben
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ismeri a tanulók értékelésére, osztályozására vonatkozó módszertani irányelveket,
ismeri az órai fejlesztő értékelés stratégiáit és azok tantárgyi kontextusban történő
implementálásának módszertanát.
Készségek:
felismeri a tanulók fejlődési és egyéni sajátosságai rejlő különbségeket, a differenciált fejlesztés
szükségességét,
alkalmazni tud tantárgyi kontextusban különböző fejlesztő értékelési formákat és módszereket,
tud tervezni és kivitelezni tanulás kimenetére visszacsatolást biztosító értékelő eszközöket,
saját oktatási célokra tud pedagógiai értékelési eszközöket készíteni,
reflektálni tud a tanulás valós kimenetelére összevetve az előzetesen megfogalmazott tanulási
célokkal és korrekciós lépéseket tenni a megfogalmazott célok elérésének érdekében.
Kompetenciák:
a feladatok teljesítésében aktív és felelősségteljes hozzáállással rendelkezik,
képes előítélet és sztereotípiák nélkül értékelni,
rendelkezi alapvető kompetenciákkal a pedagógiai értékelés megvalósításában,
képes önreflexióra a saját szakmai fejlődése és hatékonyságának növelése érdekében,
tud önállóan, kreatívan és hatékonyan dolgozni,
azonosulni tud saját szakmájával,
az értékelés területén alkalmassága megfelel a pályakezdő pedagógusokkal szembeni szakmai
követelményeknek.

Tantárgy vázlata:
Pedagógiai értékelés.
A tanítási-tanulási folyamat értékelése.
Reflektív tanár atribútumai.
Diagnosztikus- és formatív tesztek jellemzése.
Az értékelés és a fejlesztés módszertani gyakorlata:
• A pedagógiai értékelés és a fejlesztés kapcsolata.
• Fejlesztő feladatok módszertana.
• Egyszerű osztálytermi visszacsatolást biztosító értékelési eszközök módszertana.
• Kognitív készségek értékelése eszközök.
• Kooperatív tanulási folyamat fejlesztő értékelésének eszközei.
• A metakogníció szerepe a tanulásban.
• Az értékelés mint tanulási forma. Az önszabályzó tanulás stratégiái.
• Portfólió készítésének és értékelésének módszertana.

Szakirodalom:
CSAPÓ, B. et. al. (szerk.). A matematikai tudás online diagnosztikus értékelésének tartalmi
keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2015. 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.). A természettudományi tudás online diagnosztikus értékelésének
tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2015.
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
CSAPÓ, B. et. al. (szerk.). Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi
keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2015. http://pedagogus.edia.hu/?q=content/
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az-olvas%C3%A1s-sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-online-diagnosztikus-%C3%A9rt
%C3%A9kel%C3%A9s%C3%A9nek-tartalmi-keretei
CSAPÓ, B. & ZSOLNAI, A. (szerk.): Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő
szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 2015. http://pedagogus.edia.hu/?
q=content/online-diagnosztikus-m%C3%A9r%C3%A9sek-az-iskola-kezd%C5%91-szakasz
%C3%A1ban
GAVORA, P. Akí sú moji žiaci? - 3. vyd. - Nitra : Enigma, 2011. - 222 s. - ISBN
978-80-89132-91-1.
KÁROLY, K & HOMONNAY, Z. Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái 4. - A tanulás
és tanítás értékelése. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 356s. ISBN 978-963-284-909-6.
Dostupné na internete: http://www.eltereader.hu/media/2017/07/Diszciplinak_4_READER.pdf
SLAVÍIK, J. Hodnocení v současné škole : Východiska a nové metodypro praxi. - 1. vyd. -
Praha : Portál, 1999. - 190 s. - ISBN 80-7178-262-9
STARÝ, K. & LAUFKOVÁ, V. a kol. Formativní hodnotení ve výuce - 1. vyd. - Praha : Portál,
2016. - 175 s. - ISBN 978-80-262-1001-6.
SZARKA, K. Súčasné trendy školského hodnotenia: Koncepcia rozvíjajúceho hodnotenia. 1. vyd.
Komárom: Kompress, 2017. 147 s. ISBN 978-963-12-9692-1.

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., 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:
KTVŠ/VPA1a/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős mozgásos tevékenységek 1a

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.II., 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:
Megérteni a testmozgás jelentőségét a mindennapi élet elengedhetetlen részeként, valamint a
mentális és fizikai egészségre gyakorolt hatását. Futball/ futsal, asztalitenisz, kosárlabda, röplabda
szabályainak ismeretének elsajátítása (a kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően).
Fitneszedzés - a test különböző izomcsoportjaira, több aspektusból. Gyakorlatsor készítése aerob
aerobikban és step aerobikban. Önálló labdajáték a tornateremben. A kiválasztott labdajátéknak
megfelelően. Különböző terhelési zónákban való mozgásos tevékenységek – a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően. Heti mikrociklus terv készítése az aerob képességek
fejlesztésére.

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

a n

0.0 0.0

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

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/VPA1b/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős mozgásos tevékenységek 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.II., 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. Elsajátítja a labdajátékok szabályait és képes megfelelő alkalmazni a - labdarúgás / futsal,
asztalitenisz, kosárlabda, röplabda szabályainak betartásával (kiválasztott sporttevékenységek
szerint).
3. Elsajátítja és képes megfelelően alkalmazni a játék során - elsajátítja az asztalitenisz szabályait.
4. Elsajátítja és képes megfelelően alkalmazni - a kosárlabda, röplabda szabályait.
5. Különböző segédeszközök alkalmazása az erőnléti edzéseken - válogatott
sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok készítése aerobikban (3x8 ciklus)
7. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok készítése step aerobikban (3x8 ciklus).
8. Saját sportjáték a tornaterem körülményeinek figyelembe vételével - kiválasztott
sporttevékenység szerint.
9. Gyorsúszás technikájának elsajátítása – rajt fejesek gyakorlása.
10. Gyakorlatok végzése a különböző terhelési intenzitású zónákban – ciklikus mozgásokkal.
11. Az erőképesség tudatos fejlesztése - válogatott sporttevékenységekben.
12. Heti mikrociklus terv készítése az anaerob képességek fejlesztésére.
13. Kilépő felmérés a kiválasztott sportágban.

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

a n

0.0 0.0
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Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.

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/VPA2a/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős mozgásos tevékenységek 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.II., 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. Tisztában van a testmozgás fontosságával, mint a mindennapi élet elengedhetetlen velejáróival,
testi és lelki egészségre gyakorolt hatásával.
2. Az órán helyesen alkalmazzák a labdarúgás és a futsal szabályait,
3. Az órán helyesen alkalmazzák az asztalitenisz szabályait.
4. Helyesen alkalmazzák a kosárlabda és röplabda szabályait (a kiválasztott sporttevékenységeknek
megfelelően).
5. Tudatosan hasznosítja tudását az intenzitás (gyorsaság) fejlesztésében az edzéseken - a
kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Fitness edzés - kiválasztott sporttevékenységeknek megfelelően.
7. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok összeállítása az aerobikban (4x8 ciklus)
8. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok összeállítása a step aerobikban (4x8 ciklus).
9. Úszás – hátúszás technikájának elsajátítása - hátúszás.
10. A gyakorlatok végzése a különböző terhelési intenzitású zónákban - a kiválasztott
sporttevékenységeknek megfelelően - figyelemmel kísérve a pulzusintenzitását.
11. A koordinációs képességek tudatos fejlesztése - válogatott sporttevékenységekben.
12. Heti mikrociklus terv készítése a koordinációs képességek fejlesztésére.
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

a n

0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD.
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Az utolsó módosítás dátuma: 28.02.2022

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



Oldal: 51

TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KTVŠ/VPA2b/22

Tantárgy megnevezése: Szabadidős mozgásos tevékenységek 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.II., 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. Megfelelő tudja alkalmazni a védekező kombinációk lehetőségeit a labdarúgásban és futsalban
(kiválasztott sporttevékenységek szerint).
3. Megfelelő tudja alkalmazni a játék során a védekező kombinációk lehetőségeit - az asztalitenisz
játék során.
4. Megfelelő tudja alkalmazni a védekezés különböző technikáit- a kosárlabda, röplabda játék során.
5. Különböző segédeszközök alkalmazásával fejleszteni a kondicionális képességet az edzéseken
- válogatott sporttevékenységeknek megfelelően.
6. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok készítése aerobikban (4x8 ciklus)
7. Aerob terheléshez szükséges gyakorlatsorok készítése step aerobikban (4x8 ciklus).
8. Úszás – a különböző úszás technikák fejlesztése, hibajavítás- úszásnemek és fordulatok.
9. Saját sportjáték a tornaterem körülményeinek figyelembe vételével - kiválasztott
sporttevékenység szerint.
10. Gyakorlatok végzése a különböző terhelési intenzitású zónákban – a kiválasztott
sporttevékenységben.
11. Heti mikrociklus terv készítése az anaerob képességek fejlesztésére.
12. A koordinációs képességek tudatos fejlesztése – ezen belül az egyensúlyfejlesztésre irányuló
gyakorlatokkal – a kiválasztott sporttevékenységekben.
13. Output felmérés a kiválasztott sportágban.

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.

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/STZ/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: 2.

Tanulmány szintje: II.

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/PSO/22

Tantárgy megnevezése: Személyiségpszichológia

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: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon az két írásbeli dolgozat sikeres
teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 20 pont a jelenlétért és max. 80 pont a dolgozatokért. A szemeszter
során a hallgató max. 100 pontot szerezhet.
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 és 17 óra önálló
tanulás és a dolgozatra való felkészülés).

Oktatási eredmények:
Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Képes differenciálni a különböző személyiségtípusokat, jellemezni azok sajátosságait.
• Képes eligazodni a személyiséglélektan főbb szakkifejezéseiben, ismeri a legfontosabb elméleti
irányzatokat, képes az egyes pedagógiai tevékenységek besorolására különböző személyiségi
kritériumok alapján.
• Elméleti ismereteket szerez az iskolai populáció kapcsán.
• Képes az elméleti ismereteket a gyakorlatba történő implementálására, érvényesíti a tanulók
oktatásának társadalmi funkcióit és jelentőségét, ismeri a progresszív irányzatokat az ide
vonatkozó pedagógiai és pszichológiai tudományterületekből.
• Megismerkedik a metodológiai iránymutatásokkal, ismeri az egyes munkakörök fő tartalmi
elemeit.
Készségek:
• Képes a tanulók jellemzésének összeállítására, képes alkalmazni a differenciálás elveit.
• Képes az ide vonatkozó szakirodalom áttekintésére és elsajátítására.
• Képes demonstrálni és érvényesíteni az egyéni differenciálást.
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• Képes a konzultációs folyamat tervezésére egyéni, illetve csoportos formában, ismeri saját
kompetenciáit, 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:
Személyiséglélektan, mint tudományág, személyiségelméletek: pszichoanalitikus irányzat,
behaviorizmus, fenomenológiai irányzat, humanisztikus irányzat,
Személyiség, mint egyéni adottság és a személyiség egyedisége.
Az öröklődés és a környezeti hatások kölcsönös kapcsolata.
Intelligencia: IQ, EQ, AQ, SQ.
Gardner intelligenciamodellje.
Személyiséglélektani tipológiák: Pavlov, Eysenc, Jung, Rogers, Spranger.
A kreativitás fejlődése/fejlesztése.
Pszichomotoros tempó és temperamentum.
Maslow és az önmegvalósítás elmélete.
A személyiséglélektan új irányzatai és azok hatása az oktató-nevelő folyamatra.
Salovea érzelmi intelligencia modellje – annak lehetőségei az edukációs folyamat során.
A személyiség kontinuitása és diszkontinuitása.
Személyiség és neurózis.
A mentális egészség elvei.

Szakirodalom:
ATKINSON, R. 2000. Pszichológia. (Psychológia). Budapest : Osiris Kiadó. 2000.
BAKOS, A. 2011. Spoločnosť Williamsovho syndrómu na Slovensku – význam ich 20-
ročnej činnosti v domácom a európskom kontexte. In: Ars Sonans 3 – Osobnosť a inštitúcia
– Symbióza dvoch fenoménov hudobnej kultúry Slovenska. Nitra : KH PF UKF. 2011. ISBN
978-80-8094-999-0
BUDA, B. 1994. Mentálhigiéné. Tanulmánygyűjtemény. (Duševná hygiena. Zborník štúdií).
Budapest : Animula. 1994.
CARVEL, Ch.S. - SHEIER, M.F. 2006. Személyiséglélektan. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN
9789633897096
GOLEMAN, D. 2019. Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó. EAN 9786155124617
GAJDOŠOVÁ, E. 1995. Školská psychológia. Bratislava : SPN. 1995. ISBN 8007010297
STRÉDL, T. 2017. Terápiák és nevelés. A terápia szocializációs hatása a nevelésben. Komárno:
UJS. 87p. ISBN ISBN 9788081222276
STRÉDL, T. 2013. A szociális kompetencia professzionális dimenziói. (Profesionálne dimenzie
sociálnej kompetencie). In Új kihívások a tudományban és az oktatásban. Nové výzvy vo vede a
vo vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho v Komárne. Komárno :
UJS. 2013. ISBN 978-80-8122-073-9
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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
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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/VPU/22

Tantárgy megnevezése: Tanulási zavarok

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: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tantárgy sikeres teljesítésének feltételei az előadásokon való aktív részvétel, a beadandó
feladatok teljesítése a szemeszter alatt, továbbá az írásbeli dolgozat sikeres teljesítése.
A tárgy értékelése a feltételek teljesítéséért járó pontok összpontszámának összegzéseképp alakul
az alábbi formában: max. 10 pont a jelenlétért, max. 40 pont a szemeszter közi feladatokért és
max. 50 pont a dolgozatért. A szemeszter során a hallgató max. 100 pontot szerezhet.
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: 2 kredit = 60 óra (13 óra az előadásokon, szemináriumokon és
gyakorlatokon (kontaktóra) való részvétel; 17 óra a szemeszterközi feladatok teljesítése, 30 óra
önálló tanulás és a dolgozatra való felkészülés).

Oktatási eredmények:
A tárgy teljesítését követően a hallgató
Ismeretek:
• Ismeri és érti a tanulási zavarok megnyilvánulási formáit és a differenciálás alapjait.
• Ismeri és érti az alapfogalmakat, kiigazodik a szakterminológiában, ismeri az elméleti
irányzatokat, korrekciós programokat, a korrekció elveit.
• Kiigazodik a szakmai ismeretekben, érti a pedagógiai iránymutatásokat a témában.
• Képes az elméleti ismereteket a gyakorlatba történő implementálását, érvényesíti az SNI
tanulók oktatásának társadalmi funkcióit és jelentőségét, ismeri a progresszív irányzatokat az ide
vonatkozó pedagógiai és pszichológiai tudományterületekből.
• Megismerkedik a metodológiai iránymutatásokkal, ismeri az egyes munkakörök fő tartalmi
elemeit.
Készségek:
• Képes az egyéni tanítási/nevelési/fejlesztési terv összeállítására, a differenciálás elveit
érvényesíteni, mint osztályfőnük.
• Képes eligazodni a fejlesztési programokban, az ide vonatkozó szakirodalomban.
• Képes demonstrálni és érvényesíteni különféle korrekciós, fejlesztő és relaxációs technikákat.
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• 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:
Tanulási zavarok és azok megjelenési formái.
Az alulteljesítés lehetséges megjelenési formái és azok jellemzése
Diszlexia, diszgráfia, diszortogfáfia
Diszkalkúlia, diszpraxia, diszpinxia, diszmúzia
ADD, ADHD
Conners féle hiperaktivitás skála – screening, szűrés
Az integráció lépései, módszertani és metodikai ismeretei, instrukciói
Az egyéni tanulási/nevelési/fejlesztési kidolgozása
Az SNI típusainak bemutatása és értékelése
Korrekció és reedukáció, fejlesztés és felzárkóztatás
Az iskolapszichológus, speciális pedagógus, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus szerepe és
feladatai
További intézményekkel való együttműködés: pedagógiai-pszichológiai tanácsadó, pedagógiai
szakszolgálat

Szakirodalom:
F. FÖLDI Rita. Hiperaktivitás és tanulási zavarok. 1. vyd. Pécs : Comenius Bt. 2004. 155 s. ISBN
9638643277
PORKOLÁBNÉ Balogh Katalin. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő
kisiskolásoknak. 3. vyd. Budapest : ELTE, 2005. 45s.
STRÉDL Terézia. Inkluzív pedagógia avagy a gyógypedagógiáról másképp. 1. vyd. Komárno:
Univerzita J. Selyeho, 2013. 148 s. ISBN 9788081220890
VAŠEK Štefan: Špeciálno pedagogická diagnostika. 4. vyd. : Sapientia s.r.o, 2004. 168 s. ISBN
8096911201
ZELINKOVÁ Oľga: Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie,
ADHD. 1. vyd. Praha : Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141
www.statpedu.sk.
STRÉDL, T. 2013. Inkluzív pedagógia avagy a gyógypedagógiáról másképp. Komárno : UJS.
ISBN
STRÉDL, T. 2016. A tolerancia és a kommunikáció jelentősége az oktatásban : Etika az
edukációban - tanulmánykötet = Etika v edukácii - vedecký zborník. - Komárno : Univerzita J.
Selyeho, 2016. - ISBN 978-80-8122-196-5, CD-ROM, s. 96-110.

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: 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/PPU/22

Tantárgy megnevezése: Tanulást támogató környezet

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: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató teljes munkaterhelése:
• zárthelyi dolgozatot kell írni az elméleti tananyagból (50 pont), ahol minimum 50%-ot el kell
érni,
• egy választott kérdőívvel felmérni egy tanulói/hallgatói csoport (min. 15 fő) kognitív vagy
tanulási stílusát, kiértékelni és tanulási módszereket hozzárendelni, az eredményeket és a
következtetéseket egy min. 4 oldalas tanulmányban rögzíteni (50 pont).
A hallgató teljes munkaterhelése – munkaórák felosztása: 2 kredit = 60 óra:
• 13 óra előadásokon (kontaktóra) való részvétel;
• 47 óra önnáló tanulás és a szemeszteri dolgozat előkészítése.
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)

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
A hallgató ismeri
• a kognitív funkciókkal és azok zavaraival, a metakognícióval kapcsolatos fogalmakat,
elméleteket,
• az önszabályozó tanulással kapcsolatos elméleteket, fogalmakat,
• a tanulási stílus személyiségelméleti alapjait,
• a tanulási stílus legfontosabb elméleteit, azok neurológiai alapjait,
• a tanulási stílus, a tanulási környezet és a tanulási motiváció kapcsolatrendszerét,
• a tanulásmódszertan legfontosabb fogalmait.
Képességek:
A hallgató képes
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• kérdőívek alapján kiértékelni a saját és mások kognitív és tanulási stílusát,
• az eredmények alapján tanulási módszert ajánlani másoknak.
Kompetenciák:
A hallgató legyen
• elkötelezett a tanulók eltérő kognitív, tanulási sajátosságait figyelembe vevő oktatási módszerek
iránt,
• nyitott a felmerülő tanulási problémák okainak szakszerű, a kognitív és tanulási stílus elméleteit
és eszközeit is felhasználó elemzésére, a következtetések levonására és a problémák megoldására.
A hallgató
• érezzen felelősséget a tanulási nehézségek és egyéni sajátosságok iránt,
• legyen képes önállóan megtervezni olyan oktatási körülményeket, amik figyelembe veszik a
tanulók eltérő tanulási sajátosságait.

Tantárgy vázlata:
Kognitív funkciók és fejlesztésük
A kognitív funkciók zavarai és azok neurológiai alapjai
A metakogníció korai elméletei
Metakogníció, metakognitív stratégiák és stílusok
Önszabályozó tanulás
Az önszabályozó tanulás tantárgyi kapcsolatai
Tanulás: képesség és stílus
A tanulási stílus személyiségelméleti alapjai
A tanulási stílus elméletek neurológiai alapjai, agyfélteki lateralitás
Tanulási stílus és tanulást támogató környezet, internet alapú tanulás
Tanulás és érzelmek, tanulási motiváció
Tanulásmódszertan
Tanítási stílus és a tanulási stílus kapcsolata

Szakirodalom:
 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.
 Engage: The Trainer´s Guide to Learning Styles / Jeanine O´Neill-Blackwell. - 1. vyd. - San
Francisco: Pfeiffer, 2012. - 357 s. - ISBN 978-1-118-02943-5.
 Tanulás és motiváció / Barkóczy Ilona, Putnoky Jenő. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1967. - 282
s. - ISBN 0008081.
 A tanulás tanítása: Péter Oroszlány. - Budapest : Független Pedagógiai Intézet, 2004. - 326 s. -
ISBN 9632100972.
 Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? / Robert Fisher. - 1. vyd. - Budapest : Műszaki Kiadó,
2007. - 192 s. - ISBN 978-963-16-2531-8.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar, szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
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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. habil. PhDr. József Liszka, 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/ŠSM/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: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Az államvizsgára való besorolás feltételei:
a) az összes kötelező tantárgy teljesítése (12 kredit)
b) a program KV tárgyaiból legalább 7 kredit megszerzése
c) a szabadon választható tárgyakból 3 kredit megszerzése
d) 22 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
ismereteiről mint a nevelés és oktatás összetevőiről.
Az államvizsga kollokvium formájában valósul meg, amelyben a hallgató pedagógiai ismereteit
az állami záróvizsga 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 ismeri és értelmezi az intézményi szocializációs folyamat fogalmát a tágabb
társadalomtudományi összefüggésekben,
- a hallgató ismeri a multikulturalizmus témakorét a tanulókkal kapcsolatban,
- a hallgató elsajátítja a pedagógiai kutatás módszertanát,
- a tanuló ismeri az aktuális állami oktatási programokat,
- a hallgató ismeri a tanulók értékelésének filozófiai és módszertani kiindulópontjait, az értékelés
formáit és típusait és annak pszicho-didaktikai szempontjait,
- a hallgató ismeri a pedagógusok karrierfejlesztésének rendszerét és a karrierfejlesztés
lehetőségeit,
- a hallgató ismeri az önképzés módszereit,
- a hallgató ismeri a pedagógiai gyakorlat területén használt kutatási módszereket.
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Képességek:
- a hallgató képes eligazodni a pedagógus-munkára vonatkozó általánosan jogszabályokban,
pedagógiai dokumentációban, egyéb dokumentációban, egyéb koncepcionális és stratégiai
dokumentációban
- a hallgató képes az oktatási célok meghatározására és megfogalmazására a tanulási
követelmények formájában,
- a hallgató alapvető gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a tananyag didaktikai elemzésében -
a tananyag tartalmának alapelemi lebontásában (tények, fogalmak, összefüggések, eljárások),
- a hallgató képes az alap- és fejlesztő tartalom kiválasztására az oktatási célok és a tanulók
egyéni igényeivel összhangban,
- a hallgató képes a saját pedagógiai és szakmai ismereteit továbbítani a laikus és szakmai
közösségnek,
- a hallgató képes kitűzni a saját szakmai fejlődésének céljait,
- a hallgató képes a kutatás-fejlesztési módszerek alkalmazására.
Kompetenciák:
- a hallgató képes a tanulók értékelésére a fejlődésük és egyéni jellemzőik szempontjából,
- a hallgató képes a különböző értékelési formák és módszerek használatára,
- a hallgató képes a tényleges tanulási folyamat értékelésére és összehasonlítására a tervezett
folyamattal,
- a hallgató képes a tanulókat előítéletek és sztereotípiák nélkül értékelni,
- 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/POP/22

Tantárgy megnevezése: Összehasonlító 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: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A hallgató teljes munkaterhelése:
• zárthelyi dolgozatot az elméleti tananyagból (50 pont), összehasonlító írásbeli dolgozat – min. 5
oldal (50 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:
Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• a hallgató ismeri az összehasonlító pedagógia alapfogalmait, módszereit és didaktikai eszközeit,
• a hallgató ismeri az összehasonlító pedagógia történeti vonatkozású legfontosabb módszereit és
eredményeit,
• a hallgató ismeri a kapcsolat a különböző kultúrák és az oktatás között,
• a hallgató ismeri az oktatás gazdasági, politikai, társadalmi és történelmi összefüggéseit,
• a hallgató ismeri az Európai Unió tagállamainak oktatási gyakorlatát,
• a hallgató ismeri a globalizáció és az oktatás kapcsolatát,
• a hallgató ismeri a fejlett országokok oktatási kihívásait,
• a hallgató ismeri a nagy nemzetközi mérésekből származó következtetések,
• a hallgató ismeri a nagy nemzetközi iskolák oktatási gyakorlatát.
Képességek:
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• a hallgató képes tanulmányozni és elemezni az összehasonlító pedagógia és a nemzetközi
oktatás irodalmi forrásait, és szakszerűen képes kiválasztani az elemzés módszereit és
szempontjait,
• a hallgató képes a következtetések megfogalmazására az összehasonlító pedagógia
tanulmányozása után,
• a hallgató képes alkalmazni a saját tapasztalatait a gyakorlatban.
Kompetenciák:
• a hallgató nyitott más történelmi idők, kultúrák, országok oktatásának megismerésére,
• a hallgató nyitott az oktatás területén szerzett új tapasztalatok kritikai értékelésére és
kipróbálására,
• a hallgató független a más országok, kultúrák és történelmi korszakok oktatási gyakorlatának
ismerésében,
• a hallgató felelősen elemzi az oktatási gyakorlatot gazdasági, társadalmi és
demográfiai változásait.

Tantárgy vázlata:
Az összehasonlító pedagógia alapfogalmai, módszerei.
A történeti összehasonlító pedagógia módszerei és eredményei.
Kultúra és oktatás a múltban és a jelenben.
Az összehasonlító pedagógia gazdasági és politikai dimenziói.
Az összehasonlító pedagógia társadalmi és történeti dimenziói.
Globalizáció és oktatás.
Oktatás európai kontextusban.
A fejlett országok oktatási gyakorlata.
Nagy nemzetközi mérésekből szerzett tapasztalat.
A nemzetközi oktatás fő fogalmai, módszerei.
Multikulturális nevelés.
Nemzetközi iskolák a világban.

Szakirodalom:
 Összehasonlító pedagógia: A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái / Bábosik István,
Kárpáti Andrea. - 1. vyd. - Budapest: BIP, 2002. - 345 s. - ISBN 963 86244 2 6.
 Összehasonlító pedagógia / Henk van Daele. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. - 100
s. - ISBN 9634725732.
 Comparative and International Education: An Introduction to Theory, Method, and Practice /
David Phillips, Michele Schweisfurth. - 2. vyd. - London: Bloomsbury, 2014. - 222 s. - ISBN
978-1-4411-2242-1.
 Neveléstörténet / Pukánszky Béla, Németh András. - 1. vyd. - Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1994. - 584 s. - ISBN 963 18 5716 6.
 Két évszázad gyermekei: A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története /
Pukánszky Béla. - 1. vyd. - Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 2003. - 308 s. - ISBN 963 9316
65 2.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar , szlovák

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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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. Péter Tóth, PhD., Dr. habil. PhDr. József
Liszka, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 18.02.2022

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


