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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/DIK/22

Tantárgy megnevezése: 20. századi diktatúrák

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: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük:
- Rendszeres részvétel a szemináriumokon
- A szemináriumi feladatok
Az egyes tényezők súlya a következő: részvétel a szemináriumokon – 40%, szemináriumi
feladatok – 60%.
Ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a szóbeli vizsgán, legalább 50%-os eredményt kell elérnie.
A szóbeli vizsga értékelése a következő skálán történik: A – 90-100%, B – 80-89%, C – 70-79%,
D – 60-69%, E – 50-59%.
A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek fel. A vizsgáról való igazolatlan távol
maradást FX érdemjeggyel értékeljük. A hallgató két javító vizsgán vehet részt.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató elsajátítja a két világháború közötti és a második világháború utáni diktatúrákra
vonatkozó alapismereteket.
• A hallgató az adott tudományág aktuális helyzetét szlovák, magyar és nemzetközi tudományos
összefüggésekben is ismerni fogja.
• A hallgató ismerni fogja az adott tudományág releváns szakirodalmát, miközben képes lesz azt
szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
Készségek:
• A hallgató megérti a totális diktatúrák létrejöttének okait és a diktatúra és demokrácia közötti
különbséget.
• A hallgató képes lesz az összetettebb szakmai problémák meghatározására és megoldására (a
praktikus eljárások gyakorlati felhasználásával).
• A hallgató képes lesz a szakmai információk önálló és kompetens gyűjtésére (könyvtár, internet,
stb.)
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a szakirodalommal, beleértve az idegen nyelvű
szakirodalmat is.
• A hallgató nemzetközi szinten is képes lesz új szakmai ismeretek szerzésére.
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• A hallgató képes lesz az adott tudományág társadalmi kontextusának, illetve a társadalmi
szükségletek figyelembe vételére.
• A hallgató képes lesz megkülönböztetni az adott tudományág tudományosan alátámasztott
történelmi jelenségeit az áltudományosaktól.
Kompetenciák:
• A hallgatónak hinnie kell az ésszerű és tudományosan alátámasztott történelmi ismeretekben.
• A hallgatónak a szabad demokratikus társadalom és jogállam hívének kell lennie.
• A hallgatónak, akár tudományos dolgozóként, akár tanárként, képesnek kell lennie arra, hogy
munkahelyén megbízható, segítőkész és figyelmes munkatárs legyen.
• Aktívan és felelősségteljesen áll hozzá a tantárgyon belüli feladatok teljesítéséhez.

Tantárgy vázlata:
1. A diktatúrák különböző értelmezései és közös jellemzőik.
2. Az olasz fasizmus jellemzése és a fasiszta Olaszország külpolitikája. Mussolini bukása 1943-
ban és az Olasz Szociális Köztársaság.
3. Az NSDAP útja a hatalomig és a német nemzeti szocializmus ideológiája.
4. A náci Németország külpolitikai tervei és hódításai a harmincas évek második felében és a
második világháború idején.
5. Polgárháború és a Franco-rezsim Spanyolországban. Spanyolország a második világháború
éveiben és a háború után.
6. A polgári demokratikus forradalom és a bolsevik hatalomátvétel Oroszországban és a
Szovjetunió létrejötte.
7. A sztálinista diktatúra a Szovjetunióban és a sztálinizmus jegyei. A személyi kultusz, a gazdasági
és politikai élet jellemzői, a harmincas évek politikai perei.
8. Kelet-Európa szovjetizálása a második világháború után és az egyes kelet-európai diktatúrák
sajátosságai.
9. További 20. századi európai diktatúrák: Salazar Portugáliája, különböző kollaboráns rezsimek a
második világháború éveiben.
10. Európán kívüli diktatúrák a 20. század második felében – Latin-Amerika: Kuba, Argentína,
Chile
11. Európán kívüli diktatúrák a 20. század második felében – Afrika: Líbia és „fekete-Afrika”
országai.
12. Európán kívüli diktatúrák a 20. század második felében – Ázsia: Irak, Irán, Kína, Kambodzsa,
Észak-Korea.
13. A tananyag összefoglalása.

Szakirodalom:
- 20. századi egyetemes történet I. : E / István Németh. - Budapest : Osiris Kiadó, 2005. - 530. -
ISBN 9633897602.
- 20. századi egyetemes történet II. : 1945-1995 : Európa / Diószegi István, Harsányi Iván,
Németh István. - Budapest : Korona Kiadó, 2000. - 540 s. - ISBN 963 9036 19 6.
- Diktátorok - diktatúrák : Ormos Mária, Székely Gábor, Krausz Tamás, Harsányi Iván, Pankovits
József írásai Erényi Tibor előszavával / Moharos Éva. - Budapest : Napvilág Kiadó, 1997. - 124
s. - (Akik nyomot hagytak a 20. századon, ISSN 1416-8022 ; 3.). - ISBN 963 9082 14 7.
- Rendszerváltások és diktatúrák : Politikai - hatalmi viszonyok Kelet-Közép-
Európában,1944-1985 / Balogh László. - 1. vyd. - Budapest : Századvég Kiadó, 2004. - 176 s. -
ISBN 963 9211 76 1.
- Nácizmus-fasizmus / Mária Ormos. - Budapest : Magvető, 1987. - 578. - ISBN 9631410900.
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- Európa története 1900-1973 : Az új barbárság kora? / Martin Roberts. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1992. - 410. - ISBN 9630562464.
- Hitler - Sztálin / Ormos Mária , Krausz Tamás : Pannonica, 2003. - 330. - ISBN 9638469943.
- Mussolini - Franco / Mária Ormos, Iván Harsányi : Pannonica, 2003. - 394. - ISBN
9639252352.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. Árpád Popély, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/RET/22

Tantárgy megnevezése: A rendszerváltások története

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: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:
• Az órákon való rendszeres részvétel (60 pont, azaz 60%).
• Írásbeli szemináriumi munka, portfólió (40 pont, azaz 40%).
Az órákon való rendszeres részvétel során elvárt a hallgató aktív bekapcsolódása, amit kérdések
feltevésével vagy a szakmai diskurzusba való aktív bekapcsolódással lehet elérni.
Az írásbeli szemináriumi munka kidolgozása az ún. portfólió. A portfólió értékelési kritériumai: a
szakirodalom megfelelő mértékű tanulmányozása; a másodlagos szakirodalommal való könyvtári
vagy online munka; a választott módszerek adekvát volta; a biografikus és bibliográfiai adatok
színvonala azaz minőségi feldolgozása; önálló értelemező munka, alkotókészség, a meglátások
és vélemények ötletessége; a forrásokkal és a szakirodalommal való munka; korrekt idézés és
parafrazálás.
A tantárgy sikeres végső teljesítésének a feltétele az, hogy a hallgató megszerezze a maximális
lehetséges pontok minimum 50%-át. Az értékelési skála beosztása: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Oktatási eredmények:
A hallgató a tantárgy keretében olyan szakmódszertani ismeretekkel és képességekkel
rendelkezik, amelyeket egy történelemtanárnak kell rendelkeznie az általános iskolában és a
középiskolában. A tantárgy elméleti alapokon állva erősen gyakorlati tartalommal rendelkezik.
A hallgató a következő szakma képességekkel rendelkezik: ismerni fogja az adott
tudományterület aktuális állását mind a tartalmak, mind a módszerek tekintetében, mégpedig
mind az általános iskolában, mind a középiskolában előírt szabályok keretében.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes azonosítani a tudományos problémákat; képes elméleti kérdéseket
megfogalmazni; képes önállóan dolgozni primér történeti forrásokkal; képes mérlegelni az
akadémiai történettudomány súlyát és fontosságát a társadalomban, mindezt a művelt, szabad és
toleráns iskola és társadalom kontextusában.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes eligazodni a történettudomány alapvető módszerei között, figyelembe véve a
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társadalmi igényeket az adott tudományterület kontextusában, a művelt, szabad és toleráns iskola
és társadalom kontextusában.

Tantárgy vázlata:
1. A politikai helyzet Közép- és Kelet-Európában 1945 után.
2. Az európai integráció történelmi dimenziói.
3. Európa újjáépítése 1945 után.
4. Az USA viszonya az európai újjáépítéshez és a Marshall-terv.
5. Németország kérdése és az Ostpolitik.
6. A Szovjetunió viszonya az európai integrációhoz.
7. Közép-európai emigráns és disszidens csoportok.
8. Détente. Helsinki I. és Párizs 1990.
9. A kelet-európai belső politika ellenállások okai és formái.
10. Szlovákia integrációja az európai struktúrákba.
11. Az 1988-as és 1989-es év eseményei.
12. A Szovjetunió széthullásának okai.
13. A nemzetek és az Európai Egyesült Államok kérdése. Az EU hatása az emberek életére.

Szakirodalom:
-Blahó András: Tanuljunk Európát ! 1. vyd. Budapest : Kaposvári Nyomda Kft., 2000.
--Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Budapest : Napvilág Kiadó, 2001.
ISBN 963 908285 6.
--Bóka Éva: Az európai integráció : Elméletek történelmi perspektívában. Budapest : Corvina,
2008. ISBN 978 963 13 5719 6.
--Európska Únia : Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti 4. Nové Zámky:
Crocus - Štátny Pedagogický Ústav, 2001. ISBN 80-85756-49-8.
--Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2005. ISBN
963 9542 85 7.
--Horváth Jenő (szerk.): Világpolitikai lexikon 1945-2005. Osiris Kézikönyvek, Bp., 2005.
--Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945-2000 : Kronológia. 1. vyd.
Budapest : Osiris Kiadó, 2001.
--Judt, Tony: Povojnová európa : História po roku 1945. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2005.
ISBN 978 80 8085 185 9.
--Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I-II. kötet. Osiris, 2006.
--Vajda Barnabás: Hidegháború es európai integráció. Második, módosított szövegű kiadás. SJE
Tanárképző Kar, Komárom, 2020, ISBN978-80-8122-351-8.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges 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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/
SZM1/22

Tantárgy megnevezése: A szlovákiai magyarok története I.

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok alapján történik:
- a szemináriumokon való részvétel
- a szemináriumi feladatok teljesítése
- a záróteszt eredménye
az egyes kritériumok az alábbi súllyal lesznek beszámolva: jelenlét a szemináriumokon – 10%;
szemináriumi feladatok – 30%; záróteszt 60%.
A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik legalább 50%-os eredményt értek el.
A szóbeli vizsgán az A értékelésre legalább 90%-os, a B értékelésre 80%-os, a C értékelésre
70%-os, a D értékelésre 60 %-os az értékelésre pedig 50%-os teljesítményt kell nyújtania.
A hallgatók az AIR-on keresztül jelentkeznek fel a vizsgára. Igazolatlan távolmaradás esetén az
értékelés FX. A hallgatónak két javítóvizsgához van joga.

Oktatási eredmények:
Ismeretek
A hallgató meg tudja nevezni az adott tudományos részterület alapvető fogalmait és tényanyagát.
A hallgató ismeri fogja az adott szakterület releváns szakirodalmát.
A hallgató ismeri fogja auz oktatás és nevelés folyamtának alapjait.
Képességek
A hallgató képes önllóan dolgozni a történelmi forrásokkal.
A hallgató meg tudja különböztetni a tudományosan alátámasztott tényeket a mítoszktól és
előítéletektől.
A hallgató képes lesz alkalmazni a heurisztikai eljárásokat, és az adatgyűjtés technikáit.
Kompetenciák
A hallgató értékelni tudja az akadémiai történetírás szerepét a társdalmi fejlődés szempontjából.
A hallgató autonóm felelősségteljes személy, akit a társadalmi felelősségtudat jellemez.

Tantárgy vázlata:
1. Csehszlovákia megalakulása és a magyar kisebbség reakciója.
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2. A magyar lakosság a csehszlováknemzeti diktatúra időszakában.
3. A magyar kisebbség demográfiai és társadalmi jellegzetességei.
4. A magyarok gazdaságtörténete. Dél-Szlovákia mezgazdasági kolonizációja.
5. A magyar kisebbség politikai élete I.: az ellenzéki polgári pártok.
6. A magyar kisebbség politikai élete II. Az aktivisták és a baloldaliak.
7. A magyar lakosság kulturális és felekezeti viszonyai. a magyar nyelvű sajtó.
8. A magyar nyelvű oktatás és a magyar ifjúsági mozgalmak.
9. Csehszlovákia nemzetiségi politikája. A magyar közösség jogai.
10. A magyar kisebbség 1938-ban. A nemzetiségi statútum és az első bécsi döntés.
11. Az arbitrázsterület 1938 és 1945 között. A felvidéki magyarok reintegrációja a Magyar
Királyságba.
12. Magyarok a szlovák államban. Esterházy János szerepe és megítélése.
13. A tananyag összefoglalása.

Szakirodalom:
- Simon Attila: Az elfeledett aktivisták : Kormánypárti magyar politika az első Csehszlovák
Köztársaságban. NOSTRA TEMPORA,19. 1. vyd. - Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet,
2013. - 220 s. - ISBN 978-80-89249-66-4.
- Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez / Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. - online, 328 s. - ISBN 978-80-570-3595-4.
- Simon Attila: Egy rövid esztendő krónikája: A szlovákiai magyarok 1938-ban 1. vyd. -
Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2010. - 320 s. - ISBN 978-80-89249-42-8.
- Simon Attila: Magyar idők a Felvidéken (1938-1945) : Az első bécsi döntés és következményei.
1. vyd. - Budapest : Jaffa Kiadó, 2014. - 247 s. - ISBN 978-615-5418-91-4.
- Simon, Attila a Tóth László: Kis lépések nagy politikusa: Szent-Ivány József, a politikus
és művelődésszervező. 1. vyd. Somorja: Történelemtanárok Társulása, 2016. 246 s. ISBN
978-80-89249-91-6.
- Simon Attila: The Hungarians of Slovakia in 1938. (Maďari žijúci na Slovensku v roku 1938.)
Simon Attila. - New York : Boulder, CO: East European Monographs, 2012.
- Simon Attila. Kassa három megszállása: Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle. Évf.
59, sz. 4 (2017), p. 569-590. ISSN 0040-9634.
- Angyal Béla: Érdekvédelem és önszerveződés : Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika
történetéböl 1918-1938. 1. vyd. - Galánta - Dunaszerdahely : Lilium Aurum Könyvkiadó, 2002. -
347 s. - ISBN 80-8062-117-9.
Simon Attila. Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. 1. vyd.
Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. 286 s. ISBN 978-80-89249-19-0
- Gyurgyík László: Magyar mérleg : A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi
adatok tükrében. Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 1994. - 211 s. - ISBN 80-7149-053-9.
- Szarka László: Revíziós sikerek és csapdák : Az első bécsi döntés diplomáciatörténeti
olvasatai és forrásai / Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla, 2017. In: Az első bécsi
döntés okmánytára : Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június. - Budapest : MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. - ISBN 978-963-416-077-9, P. 15-61
- Popély Árpád: Két választás Csehszlovákiában [textový dokument (print)] : A szlovák
országgyűlés és a kárpátukrán szojm megválasztása 1938-1939. Bratislava (Slovensko) :
Kalligram, 2019. – 264 s. – [maďarčina]. – [OV 030]. – ISBN 978-80-8101-978-4

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Attila Simon, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/
SZM2/22

Tantárgy megnevezése: A szlovákiai magyarok története II.

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük:
- Rendszeres részvétel a szemináriumokon
- A szemináriumi feladatok
- és a szemeszter végi írásbeli teljesítése
Az egyes tényezők súlya a következő: részvétel a szemináriumokon – 10%, szemináriumi
feladatok – 30%, írásbeli teszt – 60%.
Ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a szóbeli vizsgán, legalább 50%-os eredményt kell elérnie.
A szóbeli vizsga értékelése a következő skálán történik: A – 90-100%, B – 80-89%, C – 70-79%,
D – 60-69%, E – 50-59%.
A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek fel. A vizsgáról való igazolatlan távol
maradást FX érdemjeggyel értékeljük. A hallgató két javító vizsgán vehet részt.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató elsajátítja a magyar kisebbség történetére, valamint Csehszlovákia, illetve
Szlovákia 1945 és a csehszlovák állam megszűnése közötti nemzetiségi politikájára vonatkozó
alapismereteket.
• A hallgató az adott tudományág aktuális helyzetét szlovák, magyar és nemzetközi tudományos
összefüggésekben is ismerni fogja.
• A hallgató ismerni fogja az adott tudományág alapvető és összetettebb dátumait, tényeit és
szakkifejezéseit.
• A hallgató ismerni fogja a szlovákiai magyar kisebbség történetére vonatkozó releváns
szakirodalmat, miközben képes lesz azt szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
• A hallgatónak áttekintése lesz az adott tudományág legfontosabb primer történelmi forrásairól,
miközben képes lesz azokat szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
Készségek:
• A hallgató képes lesz az összetettebb szakmai problémák meghatározására és megoldására (a
praktikus eljárások gyakorlati felhasználásával).
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• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a szakirodalommal, beleértve az idegen nyelvű
szakirodalmat is.
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a primer történelmi forrásokkal, beleértve az idegen
nyelvű forrásokat is.
• A hallgató képes lesz megkülönböztetni az adott tudományág tudományosan alátámasztott
történelmi jelenségeit az áltudományosaktól.
Kompetenciák:
• A hallgatónak hinnie kell az ésszerű és tudományosan alátámasztott történelmi ismeretekben.
• A hallgatónak elkötelezett és szorgalmas lesz a hozzáállása, érdeklődéssel követi az adott
tudományág fejlődését.
• Aktívan és felelősségteljesen áll hozzá a tantárgyon belüli feladatok teljesítéséhez.

Tantárgy vázlata:
1. A külföldi és a hazai ellenállás elképzelései a felújított Csehszlovákiáról és a nemzetiségi
kérdésről.
2. A kassai kormányprogram és következményei a magyar és a német kisebbségre nézve.
3. A magyar kisebbség egyoldalú kitelepítésének tervétől a csehszlovák-magyar lakosságcsere-
egyezményig.
4. A szlovákiai magyarság csehországi deportálása és a reszlovakizáció. A magyar kisebbség
kérdése a párizsi békeértekezleten.
5. Változás a csehszlovák kisebbségpolitikában a kommunista hatalomátvételt követően és
következményei a magyar kisebbség helyzetére nézve.
6. A magyar kisebbség a szocialista Csehszlovákiában. Az 1956-os magyar forradalom visszhangja
a magyar kisebbség körében.
7. A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének megalakulása és tevékenysége.
8. A magyar kisebbség kulturális, társadalmi és demográfiai jellemzői a kommunista
Csehszlovákiában.
9. A magyar kisebbség a prágai tavasz idején. A Csemadok megújulása és a nemzetiségi szervek
létrehozásának igénye.
10. A magyar kisebbség reakciója Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállására és a nemzetiségi
alkotmánytörvény elfogadása.
11. A magyar kisebbség helyzete a normalizáció éveiben. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség
Jogvédő Bizottságának megalakulása és tevékenysége.
12. A magyar kisebbség a posztkommunista Csehszlovákiában. A magyar politikai tömörülések
megalakulása és tevékenysége.
13. Befejezés, a tananyag összefoglalása.

Szakirodalom:
- Szöveggyűjtemény a szlovákiai magyarok történetéhez / Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. -
Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2021. - online, 328 s. - ISBN 978-80-570-3595-4.
- Akaratunk ellenére... = Dokumentum a csehszlovákiai magyarság történetéből 1918-1992 /
Popély Árpád, Simon Attila. - 1. vyd. - Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2020. - 456 s. -
ISBN 978-80-89978-13-7.
- A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 / Popély Árpád. - 1. vyd. -
Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2006. - 708 s. - ISBN 80-89249-03-5.
- A kitelepítéstől a reszlovakizációig = Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945-1948 közötti
történetéről / Vadkerty Katalin. - 1. vyd. - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 2007. - 704 s. -
ISBN 978-80-7149-956-5.
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- Nemci a Maďari na Slovensku v rokoch 1945-1953 v dokumentoch I. / Soňa Gabzdilová-
Olejníková. - 1. vyd. - Prešov : Universum, 2005. - 262 s. - ISBN 80-89046-33-9.
- Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948 : Történeti háttér, dokumentumok és
jogszabályok / Popély Árpád, Štefan Šutaj, Szarka László. - Máriabesenyő - Gödöllő : Attraktor,
2007. - 362 s. - ISBN 978 963 958 099 2.
- Az 1947-es párizsi békeszerződés / Romsics Ignác. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006. - 280 s. -
ISBN 963 389 867 6.
- Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez I = Spisy k dejinám Maďarov
v Československu v rokoch 1948-1956 I : Válogatás a cseszlovák állami és pártszervek magyar
kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból : Výber z dokumentov československých štátnych
a straníckych orgánov o maďarskej menšine / Popély Árpád. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum inštitút
pre výskum menšín, 2008. - 427 s. - ISBN 978-80-89249-23-7.
- A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945-1948 : Visszaemlékezések,
tanulmányok, dokumentumok / Szarka László. - 1. vyd. - Komárom : MTA Etnikai-nemzeti
kisebbségkutató Intézet Kecskés László Társaság, 2003. - 303 s. - ISBN 963 508 392 0.
- Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944-1949 / Szarka László. - 1. vyd. - Komárom :
MTA Etnikai-nemzeti kisebbségkutató intézet - Kecskés László Társaság, 2005. - 314 s. – ISBN
963 508 478 1.
- Fél évszázad kisebbségben : Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből /
Popély Árpád. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2014. - 326 s. - ISBN
978-80-89249-73-2.
- Maďarská revolúcia roku 1956 a Slovensko : Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia /
Ivaničková, Edita, Simon, Attila. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum Institute, 2006. - 120 s. - ISBN
978-80-89249-08-4.
- Az 1956-os forradalom visszhangja Csehszlovákiában / Simon Attila. - 1. vyd. - Budapest ;
Somorja : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2018. - 213 s. - ISBN
978-615-5656-17-0.
- 1968 és a csehszlovákiai magyarság / Popély Árpád. - 1. vyd. - Šamorín : Fórum
Kisebbségkutató Intézet, 2008. - 468s. - ISBN 978 80 89249 20 6.
- Kettős elnyomásban : Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság helyzetéről és jogvédelméről
1978-1988 / Duray Miklós. - 1. vyd. - New York : Püski, 1989. - 527 s.
- Magyarok Szlovákiában (1989 - 2004) I. : Öszefoglaló jelentés, A rendszerváltástól az Európai
Uniós csatlakozásig / Fazekas József, Hunčík Péter ; Gizella Szabómihály : Lilium Aurum, 2004.
- 482 s. - ISBN 8080622353.
- Szarka, László. Kisebbségi léthelyzetek - közösségi alternatívák: az etnikai csoportok helye a
kelet-középeurópai nemzetállamokban. 1. vyd. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. 342 s. ISBN 963
9465 20 8. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;188406

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. Árpád Popély, PhD.
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Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/GYT/22

Tantárgy megnevezése: A történelemtanítás gyakorlata

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

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:
• Az órákon való rendszeres részvétel (60 pont, azaz 60%).
• Írásbeli szemináriumi munka, portfólió (40 pont, azaz 40%).
Az órákon való rendszeres részvétel során elvárt a hallgató aktív bekapcsolódása, amit kérdések
feltevésével vagy a szakmai diskurzusba való aktív bekapcsolódással lehet elérni.
Az írásbeli szemináriumi munka kidolgozása az ún. portfólió. A portfólió értékelési kritériumai: a
szakirodalom megfelelő mértékű tanulmányozása; a másodlagos szakirodalommal való könyvtári
vagy online munka; a választott módszerek adekvát volta; a biografikus és bibliográfiai adatok
színvonala azaz minőségi feldolgozása; önálló értelemező munka, alkotókészség, a meglátások
és vélemények ötletessége; a forrásokkal és a szakirodalommal való munka; korrekt idézés és
parafrazálás.
A tantárgy sikeres végső teljesítésének a feltétele az, hogy a hallgató megszerezze a maximális
lehetséges pontok minimum 50%-át. Az értékelési skála beosztása: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Oktatási eredmények:
A hallgató a tantárgy keretében olyan szakmódszertani ismeretekkel és képességekkel
rendelkezik, amelyeket egy történelemtanárnak kell rendelkeznie az általános iskolában és a
középiskolában. A tantárgy elméleti alapokon állva erősen gyakorlati tartalommal rendelkezik.
A hallgató a következő szakma képességekkel rendelkezik: ismerni fogja az adott
tudományterület aktuális állását mind a tartalmak, mind a módszerek tekintetében, mégpedig
mind az általános iskolában, mind a középiskolában előírt szabályok keretében.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes azonosítani a tudományos problémákat; képes elméleti kérdéseket
megfogalmazni; képes önállóan dolgozni primér történeti forrásokkal; képes mérlegelni az
akadémiai történettudomány súlyát és fontosságát a társadalomban, mindezt a művelt, szabad és
toleráns iskola és társadalom kontextusában.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes eligazodni a történettudomány alapvető módszerei között, figyelembe véve a
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társadalmi igényeket az adott tudományterület kontextusában, a művelt, szabad és toleráns iskola
és társadalom kontextusában.

Tantárgy vázlata:
1. Az ismeretek és a képességek közti különbségek.
2. Speciális történelmi ismeretek és képességek.
3. A tanulói aktivitás növelésének igénye.
4. Feladatgyűjtemény és munkafüzet.
5. A történelemtankönyv-használat módszertana és didaktikája.
6. A történelemtankönyvek didaktikai apparátusa.
7. Az iskolai történelmi atlasz használatának módszertana és didaktikája.
8. A történelemi források iskolai használatának módszertana.
9. Hogyan kell alkalmazni a korszerű módszereket a történelemtanítás során?
10. Kérdések, feladatok és gyakorlatok a történelemtanítás során.
11. A tanóra tervezése. Tanóratípusok.
12. A történelemtanítás optimális típusai.
13. Inkluzivitás, narrativitás, dekonstrukció, rekonstrukció.

Szakirodalom:
--Csepela, Jánosné – Horváth, Péter: A történelemtanítás gyakorlata : Tantárgy-pedagógiai
tankönyv. 2. vyd. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. - 480 s. -ISBN 963 19 4622 3.
--F. Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. 1. vyd. Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó,
2002. ISBN 963 9310 38 7.
--Kaposi József: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Budapest, 2020.
--Katona, András: A történelem tanítása = Tantárgy-pedagógiai összefoglaló. - 1. vyd. -
Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. - 300 s. - ISBN 963 19 3375 X.
--Katona, A.– Sallai, J.: A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
--Kmeť, Miroslav: História a dejepis. Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu. Vyd. IPV Inštitút
priemyselnej výchovy, Žilina, 2018. ISBN 978-80-89902-11-8.
--Kojanitz, László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In:
Iskolakultúra, XXIX. Évf. 11. szám, 2019. november, 54-77. (http://www.iskolakultura.hu/
index.php/iskolakultura/article/view/33039)
--Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 2. Kiad. Selye
János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-239-9.
--Vajda Barnabás: Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem,
Tanárképző Kar, Komárom, 2020. ISBN 978-80-8122-345-7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges 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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022
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Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/EIT/22

Tantárgy megnevezése: Az európai integráció története

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:
• Az órákon való rendszeres részvétel (20 pont, azaz 20%).
• Írásbeli szemináriumi munka, portfólió (30 pont, azaz 30%).
• Szóbeli vizsga (50 pont, azaz 50%).
Az órákon való rendszeres részvétel során elvárt a hallgató aktív bekapcsolódása, amit kérdések
feltevésével vagy a szakmai diskurzusba való aktív bekapcsolódással lehet elérni.
Az írásbeli szemináriumi munka kidolgozása az ún. portfólió. A portfólió értékelési kritériumai: a
szakirodalom megfelelő mértékű tanulmányozása; a másodlagos szakirodalommal való könyvtári
vagy online munka; a választott módszerek adekvát volta; a biografikus és bibliográfiai adatok
színvonala azaz minőségi feldolgozása; önálló értelemező munka, alkotókészség, a meglátások
és vélemények ötletessége; a forrásokkal és a szakirodalommal való munka; korrekt idézés és
parafrazálás.
A szóbeli vizsga sikeres teljesítése. A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek.
A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás FX értékelést von maga után. A hallgató két javító
vizsgaidőponton vehet részt. A szóbeli vizsga sikeressége az jelenti, hogy el kell érni legalább az
erre a részfeladatra adható pontok 50%-át.
A tantárgy sikeres végső teljesítésének a feltétele az, hogy a hallgató megszerezze a maximális
lehetséges pontok minimum 50%-át. Az értékelési skála beosztása: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Oktatási eredmények:
A hallgató a következő szakma ismeretekkel és képességekkel rendelkezik: ismerni fogja az adott
tudományterület aktuális állását magyar és szlovák nyelvű kontextusban; meg tudja nevezni az
adott tudományterület adatait, tényeit és szakkifejezéseit; ismerni fogja az adott tudományterület
alapvető tartalmi és módszertani kérdéseit; mindezt az alapfokú és a középfokú oktatás igényeivel
összehangolva.
A hallgató a következő szakma képességekkel rendelkezik: képes azonosítani a tudományos
problémákat; képes elméleti kérdéseket megfogalmazni; képes önállóan dolgozni primér történeti
forrásokkal; képes állandóan új szakmai ismeretekre szert tenni; képes eligazodni a történeti
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kutatás alapvető módszerei között; képes figyelembe venni a társadalmi igényeket az adott
tudományterület kontextusában.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: A hallgató képes mérlegelni az akadémiai történettudomány súlyát és fontosságát a
társadalomban, mindezt a művelt, szabad és toleráns iskola és társadalom kontextusában.

Tantárgy vázlata:
1. Az európai integráció történeti vonatkozásai. Az integráció fogalma. Coudenhove-Kalergi.
Európa újjáépítése 1945 után.
2. Az USA és viszonya az európai integrációhoz, a Marshall-terv.
3. Az európai integráció katonai kérdései. A Schumann-deklaráció.
4. A Párizsi szerződés 1951. A Montánunió és a Római szerződés 1957.
5. (Nyugat) Németország integrációja az európai közüsségbe, Ostpolitik.
6. A Szovjetunió viszonya az integrációhoz, az EU-integráció 1973 után.
7. Détente. Helsinki I. és Párizs 1990.
8. Az EU intézményei és döntési mechanizmusai.
9. Az EU külpolitikája.
10. A Szlovák Köztársaság és a többi kelet-európai ország integrációs folyamatai az EU-ba.
11. Az EU intézményei. Európai Tanács. Európai Bizottság. Európai Parlament. Schengen. Az
államhatárok kérdése. Pénzügyi rendszer. Migrációs és biztonságpolitika.
12. Viták az Európai Unióról, közös európai értékek, a nemzet fogalma, az Európai Egyesült
Államok stb.
13. Az EU hatása a mindennapi életre.

Szakirodalom:
--Blahó András: Tanuljunk Európát ! 1. vyd. Budapest : Kaposvári Nyomda Kft., 2000.
--Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Budapest : Napvilág Kiadó, 2001.
ISBN 963 908285 6.
--Bóka Éva: Az európai integráció : Elméletek történelmi perspektívában. Budapest : Corvina,
2008. ISBN 978 963 13 5719 6.
--Európska Únia : Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti 4. Nové Zámky:
Crocus - Štátny Pedagogický Ústav, 2001. ISBN 80-85756-49-8.
--Fischer Ferenc: A kétpólusú világ 1945-1989. Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2005. ISBN
963 9542 85 7.
--Horváth Jenő (szerk.): Világpolitikai lexikon 1945-2005. Osiris Kézikönyvek, Bp., 2005.
--Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945-2000 : Kronológia. 1. vyd.
Budapest : Osiris Kiadó, 2001.
--Judt, Tony: Povojnová európa : História po roku 1945. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2005.
ISBN 978 80 8085 185 9.
--Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I-II. kötet. Osiris, 2006.
--Vajda Barnabás: Hidegháború es európai integráció. Második, módosított szövegű kiadás. SJE
Tanárképző Kar, Komárom, 2020, ISBN978-80-8122-351-8.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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: Dr. habil. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/TAT/22

Tantárgy megnevezése: Fejezetek a 19-20. századi társadalomtörténetből

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

Kreditszám: 1

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmány eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük: a szemináriumi órákon
való rendszeres részvétel, a szemináriumi feladatok teljesítése, a vizsgateszt elvégzése. A
vizsgateszt eredményes teljesítéséhez a maximális pontszám min. 50 %-át teljesíteni kell. Az
értékelést a következő értékskálán végezzük: A – 90–100%, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %, D –
60 – 69 %, E – 50 -59 %. A vizsgateszt írásakor az igazolatlanul hiányzó hallgatót FX
osztélyzattal értékeljük. A hallgatónak két javító időpontra van lehetősége. A hallgató
értékelésekor az egyes kritériumok részesedése a következő: részvétel a szemináriumi órákon –
10%, szemináriumi feladatok – 30%, vizsgateszt – 60%.

Oktatási eredmények:
Ismeretek
• A hallgató elsajátítja a 19. századi Magyarország, illetve a 20. századi Szlovákia, Magyarország
és a szlovákiai magyar kisebbség társadalomtörténetének alapjait.
• A hallgató megismeri a magyar és szlovák tudományos kontextusban a társadalomtörténet
alapfogalmait és elméleteit.
• A hallgató képes lesz megnevezni a 19. századi Magyar Királyság, a 20. századi Szlovákia és
Magyarország társadalomtörténetének alapvető adatait, tényeit és szakkifejezéseit.
• A hallgató megismeri a 19-20. századi társadalomtörténet releváns szakirodalmát.
• A hallgató áttekintést kap a 19. századi Magyar Királyság, a 20. századi Szlovákia és
Magyarország, valamint a szlovákiai magyar kisebbség társadalomtörténetére vonatkozó
elsődleges statisztikai és történeti forrásokról
Készségek:
• A hallgató képessé válik a szakmai problémák azonosítására, kutatására és a megoldásukhoz
szükséges elméleti és gyakorlati kiindulópontok megfogalmazására, gyakorlati megoldására.
• A hallgató képes lesz önállóan szakmai információkat gyűjteni (könyvtár, internet stb).
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a társadalomtörténeti szakirodalommal.
• A hallgató képessé válik önállóan dolgozni statisztikai forrásokkal.
• A hallgató az adott tudományterületen belül képes lesz megkülönböztetni a tudományosan
megalapozott történelmi jelenségeket az áljelenségektől.
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• A hallgató képes lesz az adott tudományág tudományos érvrendszerét az iskolai
történelemtanítás didaktikai rendszerén belül átalakítani.
Kompetenciák:
• A hallgató autonóm és felelős személlyé válik, aki számára a szakmai ismeretek és készségek
mellett a társadalmi felelősség szintén mérvadó.
• A tanuló tudatosítja a racionális és tudományosan megalapozott történelemismeretek
jelentőségét.
• A tanuló a szabad, demokratikus társadalom és a jogállamiság híveként lép fel.
• A hallgató jellemző magatartásává válik a kreatív gondolkodás és az önállóság saját maga
képzésébe, illetve autonóm személyiségként és felelősen dönt a tanulmányi programmal
kapcsolatos kérdésekben.
• Hatékonyan tud önállóan dolgozni.
• Aktív és felelősségteljes hozzáállással viszonyul a tantárgyi feladatok ellátásához.

Tantárgy vázlata:
1. A társadalomtörténet tárgya és sajátosságai.
2. Társadalmi rétegek Magyarország premodern kapitalista társadalmában a 19. század második
felében: arisztokrácia, közép- és kisnemesség, városi polgárok, jobbágyság.
3. A jobbágyság felszabadításának hatásai a mezőgazdasági és városi lakosságra. A gyáripari
munkásság kialakulása.
4. A gazdasági modernizáció és hatása a magyarországi lakosság társadalmi szerkezetének
változásaira.
5. A magyarországi népesség korszerkezetének alakulása a XIX. században.
6. Urbanizáció, migráció, asszimiláció a soknemzetiségű Magyarországon a 19-20. század
fordulóján.
7. A család funkcióinak változásai a 19-20. század fordulóján: a házasságok stabilitásának
csökkenése, a válások arányának növekedése, a gyermekek számának családon belüli csökkenése,
a többgenerációs együttélés felbomlása
8. A női emancipáció kérdései: az első világháború hatásai a háztartásokra és a családokra:
özvegyek, árvák nehéz helyzete, változások a nemek társadalmi
szerepeiben, női emancipációs mozgalmak.
9. Az 1918-1920. évi államjogi változások társadalmi hatásai az Szlovákiában és Magyarországon.
10. A gazdasági, szellemi, kulturális és katonai elit Magyarországon és Szlovákiában a két
világháború között.
11. A szlovákiai magyar kisebbség társadalmi szerkezetének változásai a két világháború között.
12. A csehszlovákiai és a magyarországi „munkásosztály” szociális sajátosságai a kommunista
időszakban
13. A magyar kisebbség asszimilációs folyamatainak okai az elmúlt harminc évben.

Szakirodalom:
Gyurgyík László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Kalligram,
Pozsony, 2004. 152 s. ISBN 8071496685.
Kilianová, Gabriela – Kowalská, Eva – Krekovičová, Eva a kol. My a tí druhí v modernej
spoločnosti. Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Bratislava 2009. 722 s. ISBN
9788022410250
Kövér György – Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete. A reformkortól a második
világháborúig. Osiris Kiadó, Budapes, 2003. 395 s. ISSN 1218-9855. ISBN 963 389 389 5
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Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2014. 436 s. ISBN 978
963 276 246 3.
Mannová, Elena (ed.): Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900–1989.
Bratislava,1998 Academic Electronic Press, 1998. 255 s. ISBN 80-8888-020-3.
Ondrejkovič, Peter–Majerčíková, Jana: Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine - kontinuita a
zmena. Príspevok k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku. Sociológia 2006. 1. s. 5-30.
https://www.sav.sk/journals/uploads/02061033Ondrejkovic.pdf
Pilinská, Viera–Lukáčová, Martina– Mészároš, Ján– Vaňo, Boris: Demografická charakteristika
rodiny na Slovensku. Infostat, Bratislava, 2005. 66 s. http://www.infostat.sk/vdc/pdf/
rodina2004.pdf
Škvarna, Dušan Július Bartl, Viliam Čicaj et al.: Lexikón slovenských dejín, Slovenské
pedagogické nakladeľstvo, Bratislava, 3. vyd. 2006. 382 s. ISBN 80-10-00872-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. László Szarka, CSc.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/KKE/22

Tantárgy megnevezése: Közép-Kelet-Európa története 1849–1945

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:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük:
- Rendszeres részvétel a szemináriumokon
- A szemináriumi feladatok
- és a szemeszter végi írásbeli teljesítése
Az egyes tényezők súlya a következő: részvétel a szemináriumokon – 10%, szemináriumi
feladatok – 30%, írásbeli teszt – 60%.
Ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a szóbeli vizsgán, legalább 50%-os eredményt kell elérnie.
A szóbeli vizsga értékelése a következő skálán történik: A – 90-100%, B – 80-89%, C – 70-79%,
D – 60-69%, E – 50-59%.
A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek fel. A vizsgáról való igazolatlan távol
maradást FX érdemjeggyel értékeljük. A hallgató két javító vizsgán vehet részt.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató elsajátítja a közép-kelet-európai államoknak és nemzeteknek az 1848-1849-es
forradalmak és a második világháború közötti történelmére vonatkozó alapismereteket.
• A hallgató ismerni fogja Közép-Kelet-Európa történetének alapvető és összetettebb dátumait,
tényeit és szakkifejezéseit.
• A hallgató ismerni fogja a Közép-Kelet-Európa történetére vonatkozó releváns szakirodalmat,
miközben képes lesz azt szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
Készségek:
• A hallgató képes lesz a Közép-Kelet-Európa történetére vonatkozó szakmai információk önálló
és kompetens gyűjtésére (könyvtár, internet, stb.)
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a szakirodalommal, beleértve az idegen nyelvű
szakirodalmat is.
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a primer történelmi forrásokkal, beleértve az idegen
nyelvű forrásokat is.
• A hallgató nemzetközi szinten is képes lesz új szakmai ismeretek szerzésére.
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• A hallgató képes lesz az adott tudományág társadalmi kontextusának, illetve a társadalmi
szükségletek figyelembe vételére.
• A hallgató képes lesz megkülönböztetni az adott tudományág tudományosan alátámasztott
történelmi jelenségeit az áltudományosaktól.
Kompetenciák:
• A hallgatónak hinnie kell az ésszerű és tudományosan alátámasztott történelmi ismeretekben.
• A hallgatónak a szabad demokratikus társadalom és jogállam hívének kell lennie.
• A hallgatónak tudnia kell értékelni az akadémiai történelemtudománynak a társadalmon belüli
fontosságát, mégpedig a művelt, szabad és toleráns iskola és társadalom megteremtése érdekében.
• Aktívan és felelősségteljesen áll hozzá a tantárgyon belüli feladatok teljesítéséhez.

Tantárgy vázlata:
1. Bevezetés, Közép-Európa fogalmának meghatározása.
2. Közép-Kelet-Európa nemzetei és országai az 1848-1849-es forradalmak idején
3. A dinasztikus politika reneszánsza az 1850-es években. A krími háború és a balkáni kérdés.
4. Olaszország és Németország egyesítése. A politikai viszonyok átrendeződése a Német
Császárság megalakulása után.
5. Közép-Kelet-Európa a nagyhatalmi politikában az 1870-1880-as években. A keleti kérdés és a
balkáni népek függetlenségi harcai.
6. A szövetségi rendszerek kialakulása és konfliktusok az I. világháború kitörése előtt.
7. Az első világháború, a háborús célok és Közép-Kelet-Európa átrendezésének tervei.
8. A párizsi békekonferencia és a versailles-i békerendszer. Háborús konfliktusok Közép-Kelet-
Európában az első világháború után.
9. A nemzetállamok létrejötte és az egyes közép-kelet-európai államok belpolitikai viszonyai a két
világháború között.
10. Közép-Kelet-Európa a nemzetközi politikában a két világháború között. Francia, olasz és német
törekvések a régióban.
11. A politikai helyzet Közép-Kelet-Európában a második világháború kitörése előtt: a német
előretörés és a német-szovjet megnemtámadási egyezmény
12. A második világháború 1941-ig, különös tekintettel a közép-kelet-európai eseményekre.
13. A második világháború 1941-től és a háború kimenetelének következményei Közép-Kelet-
Európára nézve.

Szakirodalom:
- Közép-Európa Volt? Van? Lesz? : A fogalom változásai a 19-20. században / Ormos Mária. - 1.
vyd. - Budapest : Napvilág Kiadó, 2007. - 322 s. - ISBN 978 963 9697 18 8.
- 19. századi egyetemes történet 1789-1890 / Vadász Sándor. - 1. vyd. - Budapest : Korona Kiadó,
1998. - 526s. - ISBN 963 903-66-09.
- 20. századi egyetemes történet I. : E / István Németh. - Budapest : Osiris Kiadó, 2005. - 530. -
ISBN 9633897602.
- Európa a nemzetközi küzdőtéren : Felemelkedés és hanyatlás, 1814-1945 / Ormos Mária,
Majoros István. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003. - 515 s. - ISBN 9633895014.
- A két világháború közötti időszak diplomáciatörténete (1919-1939) / István Diószegi. -
Budapest : IKVA, 1992. - 175. - ISBN 963 7757 06 6.
- Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-
európai régióban (1848-1938) / Szarka László. - 1. vyd. - Budapest : Országház Könyvkiadó,
2017. - 364 s. - ISBN 978-615-5674-19-8.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
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magyar

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. Árpád Popély, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/MTT/22

Tantárgy megnevezése: Magyarország és a magyarok története 1918 után

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük:
- Rendszeres részvétel a szemináriumokon
- A szemináriumi feladatok
- és a szemeszter végi írásbeli teljesítése
Az egyes tényezők súlya a következő: részvétel a szemináriumokon – 10%, szemináriumi
feladatok – 30%, írásbeli teszt – 60%.
Ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen a szóbeli vizsgán, legalább 50%-os eredményt kell elérnie.
A szóbeli vizsga értékelése a következő skálán történik: A – 90-100%, B – 80-89%, C – 70-79%,
D – 60-69%, E – 50-59%.
A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek fel. A vizsgáról való igazolatlan távol
maradást FX érdemjeggyel értékeljük. A hallgató két javító vizsgán vehet részt.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató elsajátítja a Magyarország és a magyarság 1918-tól az 1990-es évekig tartó
történelmére vonatkozó alapismereteket.
• A hallgató az adott tudományág aktuális helyzetét nemzetközi tudományos összefüggésekben is
ismerni fogja.
• A hallgató ismerni fogja Magyarország történetének alapvető és összetettebb dátumait, tényeit
és szakkifejezéseit.
• A hallgató ismerni fogja a Magyarország történetére vonatkozó releváns szakirodalmat,
miközben képes lesz azt szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
• A hallgatónak áttekintése lesz az adott tudományág legfontosabb primer történelmi forrásairól,
miközben képes lesz azokat szakmai szempontból is értékelni és értelmezni.
• Ismeri a diák aktív tanulását elősegítő oktatási módszereket és formákat.
• Ismeri a diák szövegértése fejlesztésének stratégiáit, módszereit és formáit.
• Ismeri a hatékony kommunikáció alapjait.
Készségek:
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• A hallgató képes lesz a szakmai információk önálló és kompetens gyűjtésére (könyvtár, internet,
stb.)
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a szakirodalommal, beleértve az idegen nyelvű
szakirodalmat is.
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a primer történelmi forrásokkal, beleértve az idegen
nyelvű forrásokat is.
• A hallgató képes lesz a konkrét történelmi kutatás releváns céljainak megtervezésére és képes
lesz a kutatási terv összeállítására.
• A hallgató képes lesz megkülönböztetni az adott tudományág tudományosan alátámasztott
történelmi jelenségeit az áltudományosaktól.
Kompetenciák:
• A hallgatónak hinnie kell az ésszerű és tudományosan alátámasztott történelmi ismeretekben.
• A hallgatónak a szabad demokratikus társadalom és jogállam hívének kell lennie.
• Aktívan és felelősségteljesen áll hozzá a tantárgyon belüli feladatok teljesítéséhez.

Tantárgy vázlata:
1. Az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország az első világháborúban. Nemzetiségi
törekvések a háború alatt.
2. Az őszirózsás forradalom. A bel- és külpolitikai helyzet és a történelmi magyar állam felbomlása.
3. A Magyar Tanácsköztársaság. A tanácshatalom politikai rendszere, külpolitikája és harcai.
4. Az 1919. évi párizsi békekonferencia és a trianoni békeszerződés. Okok és következmények.
5. A magyar kisebbség Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszláviában a két világháború között.
6. Magyarország a két világháború között. Az egyes kormányok bel- és külpolitikája.
7. A revízió politikája és Magyarország 1938-1941 közötti területi nyereségei. A revíziós politika
következményei.
8. Magyarország a második világháborúban. A magyar honvédség a keleti fronton és a háborús
események Magyarország területén.
9. Magyarország szovjetizálása a második világháború után: a koalíciós időszak és a kommunista
hatalomátvétel.
10. A Rákosi-korszak: a magyar társadalom és gazdaság átalakulása, politikai perek és áldozataik.
11. Az 1956-os magyar forradalom. A forradalom kitörésének okai, menete és vereségének okai.
12. A Kádár-korszak: a megtorlás, gazdasági és politikai reformkísérlet, a demokratukus átalakulás.
13. A tananyag összefoglalása.

Szakirodalom:
- Magyarország története a XX. században / Ignác Romsics. - Budapest : Osiris Kiadó, 2005. -
670. - ISBN 963389719X.
- 20. századi magyar történelem 1904-1994 : Egyetemi tankönyv / Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő,
Izsák Lajos. - 2. vyd. - Budapest : Korona Kiadó, 2001. - 460 s. - ISBN 963 815 355 5.
- Magyar történeti szöveggyűjtemény I. : 1 / Ignác Romsics. - Budapest : Aula, 1995. - 132. -
ISBN 9633798191.
- Magyar történeti szöveggyűjtemény II. : 1 / Ignác Romsics. - Budapest : Aula, 1995. - 132. -
ISBN 9633798205.
- A trianoni Magyarország : 1918-1945 / Gergely Jenő, Pritz Pál. - Budapest : Aquila, 2000. -
410. - ISBN 963 9069 93 0.
- Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban / Rainer M. János, Somlai
Katalin. - 1. vyd. - Budapest : 1956-os Intézet, 2007. - 455 s. - ISBN 978-963-9739-03-1.
- Rendszerváltástól rendszerváltásig : Magyarország története 1944-1990 / Izsák Lajos. -
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Budapest : Kulturtrade Kiadó, 2002. - 210. - ISBN 963 9069 71 X.
- A trianoni békeszerződés / Ignác Romsics. - Budapest : Osiris Kiadó, 2005. - 220. - ISBN
9633896967.
- Az 1947-es párizsi békeszerződés / Ignác Romsics. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006. - 280. -
ISBN 963 389 867 6.
- Kisebbségi magyar közösségek a 20.századba / Bárdi Nándor. - 1. vyd. - Budapest : Gondolat,
2008. - 508 s. - ISBN 978 963 693 082 0.
- Az első bécsi döntés okmánytára : Diplomáciai iratok 1938. augusztus - 1939. június /
Szarka László, Sallai Gergely, Fedinec Csilla. - 1. vyd. - Budapest : MTA Bölcsészttudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. - 718 s. - ISBN 978-963-416-077-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. Árpád Popély, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/PPX4/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat IV.

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: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX4) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
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Készségek:
• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
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• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

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

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
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Az értékelt hallgatók száma: 0
a n

0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/PPX5/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat V.

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: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX5) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.



Oldal: 34

• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.



Oldal: 35

• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

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

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/PPX6/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat VI.

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt: 40s
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX6) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Oktatási kimenetek:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
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• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.
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• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

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

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/DV/22

Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat és annak megvédése

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

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szakdolgozat elkészítése során a hallgató a témavezető utasításait és a Selye János Egyetemen
íródó záró-, szak-, rigorózus és habilitációs dolgozatok elkészítéséről, regisztrációjáról,
az ezekhez való hozzáférésről és archivációjukról szóló rektori irányelvet követi. A
szakdolgozat javasolt terjedelme 50–70 oldal (90 000 – 126 000 leütés szóközökkel). A
szakdolgozat leadásának határidejét az akadémiai év időbeosztása tartalmazza. A szakdolgozat
eredetiségvizsgálata a szakdolgozatok központi nyilvántartásában történik. Ennek eredményéről
jegyzőkönyv készül. Az eredetiségvizsgálat a védés elengedhetetlen feltétele. A szakdolgozat
leadásának részét képezi a szakdolgozat digitális másolatainak használatáról szóló, a hallgató és
az egyetem által képviselt Szlovák Köztársaság között megköttetett licencszerződés.
A szakdolgozatot a témavezető és a bíráló értékelik, akik a megadott szempontok alapján készítik
el a bírálatukat.
A témavezető főként a cél teljesítését, a hallgató önállóságát és a téma feldolgozása során
mutatott kezdeményezőkészségét, a témavezetővel való együttműködést, a szakdolgozat
logikus felépítését, a választott módszereket és módszertant, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
A bíráló főként a dolgozat témájának aktualitását és megfelelő mivoltát, a dolgozat célját és
annak teljesítését, a szakdolgozat logikus felépítését, a fejezetek egymásra épülését és felosztását,
az alkalmazott módszerek és módszertan alkalmasságát, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
Az államvizsga-bizottság a dolgozat eredetiségét, a hallgatói részvétel arányát a tudományos
probléma megoldásában, a hallgató önállóságát és tudományos-probléma megoldó képességét
értékeli – ide tartozik az irodalmi források felkutatása, a célok megfogalmazása, a módszer
kiválasztása, a kutatási anyag kiválasztása, az értékelés képessége, az eredmények vitára
bocsátása, az eredmények összefoglalása és prezentációja, valamint jelentősége az oktatási
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folyamatban stb. A bizottság értékeli továbbá az eredmények prezentálásának képességét,
beleértve a témával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, az időbeli korlátok betartását stb.
Az államvizsga-bizottság egy nem nyilvános megbeszélés keretében értékeli a védés menetét, és
dönt az osztályozásról. Az osztályozás során komplex módon értékeli a szakdolgozat színvonalát
és annak megvédését, figyelembe véve a bírálatokat és a védés lefolyását. A bizottság a védést
egy összesített jeggyel értékeli. Az értékelés megegyezhet azzal, ami a bírálatokban szerepel, de
lehet jobb vagy rosszabb is azoknál, a védés menetétől függően.
Az osztályozási skála: A – 100–91%, B – 90–81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a
hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap kreditet.
A védés és az államvizsga szóbeli-teoretikus részének eredményéről a bizottság elnöke tájékoztat
nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismeri a tudományos publikáció struktúráját,
- a hallgató önállóan és alkotó módon tudja felhasználni a szakforrásokat,
- a hallgató képes elemezni és értékelni a vizsgált probléma jelenlegi állását a saját szakján,
- a hallgató képes rendszerezni és alkalmazni a megszerzett elméleti ismereteket az oktatási
gyakorlatban,
- a hallgató megfelelő módon ki tudja választani a kutatási módszereket és eljárásokat, és képes
azokat hatékonyan alkalmazni.
Képességek:
- a szakdolgozat számot ad arról, hogy a hallgató ismeri a vizsgált probléma elméleti és
gyakorlati vonatkozásait,
- a hallgató képes bemutatni és megvédeni saját szakmai álláspontját az oktatói munka
kérdéseivel kapcsolatban, és képes lesz megoldásokat keresni ezekre a problémákra,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását,
- a hallgató képes megérteni a jelenségek összetettségét, és döntéseket tud hozni akkor is, amikor
az információk korlátozottan állnak rendelkezésére, beleértve a társadalmi és etikai felelősséget is
a döntések meghozatalánál,
- a hallgató képes összegyűjteni és értelmezni a releváns adatokat (tényeket) a tanulmányi
szakján, és olyan döntéseket tud hozni, amelyek figyelembe veszik a társadalmi, tudományos és
etikai szempontokat,
- a hallgató képes lesz érvekkel alátámasztani az előadott gondolatokat, valamint képes lesz
gyakorlati következtetések levonására és javaslatok megfogalmazására,
- a hallgató képes lesz a szakdolgozat eredményeinek prezentálására,
- a hallgató képes a tudományos integritás és etika elveinek betartására.
Kompetenciák:
- a hallgató képes megfelelő módon kifejezésre juttatni saját nyelvi és szakmai kultúráját,
valamint hozzáállását a tanulmányai során felmerülő szakmai kérdésekhez,
- a hallgató képes érvelni, és módszertani szempontból alkalmazni az ismereteit elméleti és
gyakorlati síkon egyaránt,
- a hallgató képes az ismereteit átültetni a gyakorlatba, és képes azok rendszerezésére,
- a hallgató képes alkotó módon felhasználni ismereteit az alapvető feladatok elvégzése során,
tovább képes elemezni a problémát és rendszerezni az új ismereteket,
- a hallgató válaszolni tud a témavezető és a bíráló kérdéseire az elvárt színvonalon, s ezáltal
képes szakdolgozata sikeres megvédésére.
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Tantárgy vázlata:

Szakirodalom:
Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco ; Beatrix Klukon : Kairosz, 1987. - 256 s. -
ISBN 963 9137 53 7.
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2004.
Aktuálna Smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác
na Univerzite J. Selyeho – dostupné na https://www.ujs.sk/documents/Smernica_c.2-
2021o_zaverecnych_pracach_.pdf

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/DSZ/22

Tantárgy megnevezése: Szakdolgozati szeminárium

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: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szakdolgozat témájához kapcsolódó válogatott bibliográfia és a kutatási terv leadása, valamint
a szakdolgozat egy részének (kb. 15 oldal) kidolgozása.
A szemináriumon való részvétel kötelező. A hallgató elkészíti a szakdolgozat egy részét, és
leadja a bibliográfiát.
A hallgató a megadott határidőre nyomtatott formában leadja a szakdolgozat elkészült részét az
oktatónak.
Ha a hallgató 7 nappal a leadási határidő után sem adja le a dolgozatrészt, nem kapja meg a
tantárgyért járó krediteket.
A leadandó dolgozatrész terjedelmét az oktató határozza meg, a formai követelményeket a
2/2021-es számú rektori irányelv tartalmazza.
A dolgozatban be kell tartani az idézés technikai szabályait és etikáját.
A dolgozat értékelésének szempontjai:
 a hallgató analitikus-szintetikus gondolatmenete,
 az elméleti ismeretekkel megtámogatott személyes vélemény kifejezése,
 a dolgozat problematikájának és céljának meghatározása, a kidolgozás módja,
 a dolgoza struktúrája – logikus felépítés és az egyes részek arányos terjedelme,
 az irodalommal és az információs forrásokkal való munka (kiválasztásuk és felhasználásuk
módja),
 a dolgozat alapvető formai követelményeinek betartása, az idézésre vonatkozó követelmények
betartása,
 a dolgozat esztétikai és nyelvi minősége.
Az egyes feladatok százalékos meghatározása:
A szemináriumokon végzett munka: 20 %.
Szemináriumi dolgozat: 80 %.
A hallgatónak minden feladatot legalább 50 %-ra teljesítenie kell.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
A hallgató képes:
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– felsorolni és megmagyarázni a szakdolgozat elkészítésének általános követelményeit, leírni
és jellemezni a szakdolgozat tartalmi struktúráját és annak részeit (bevezetés, fő szövegrész,
mellékletek),
– megmagyarázni a jelenség és a tény fogalmait, felsorolni és leírni az oktatási jelenségek
vizsgálatának módjait,
– közelebbről jellemezni a szakdolgozatban megjelenő adatok gyűjtésének alapvető módszereit és
azok feldolgozását,
– megnevezni a szakszöveg szerzőjével kapcsolatos alapvető követelményeket, jellemezni és
leírni a szakszöveg modelljét, jellemzőit és formai felépítését,
– felsorolni és megmagyarázni a szakdolgozatra vonatkozó formai követelményeket,
– definiálni az absztrakt fogalmát, leírni annak struktúráját, jellemezni a minőségi absztrakt
jellemző jegyeit, felsorolni az absztrakt elkészítésének leggyakoribb hibáit, megkülönböztetni az
absztraktot az annotációtól, a kivonattól, az összefoglalótól és az áttekintéstől,
– megmagyarázni az idézet, idézés, parafrázis, kompiláció, plágium fogalmait, megkülönböztetni
az idézetet és a parafrázist, példákon keresztül szemléltetni a különböző idézési és hivatkozási
technikákat,
– definiálni és saját szavakkal értelmezni a választott téma szakterületének alapvető fogalmait és
motívumait,
– ismerni a dolgozat alapvető terminusait,
– megmagyarázni a dolgozatban használt kifejezéseket,
– megalkotni (kidolgozni) a dolgozat elméleti síkját annak minden fontos vonatkozásával együtt,
– analizálni és megindokolni a dolgozat következtetéseit,
– kritikusan elemezni, átértékelni és elméletben felhasználni a megszerzett ismereteket.
Képességek:
A hallgató képes:
– megírni saját szakdolgozata tervezetét,
– megmagyarázni a szakdolgozat elkészítésének módszertani szabályait,
– definiálni a szakdolgozat fő kérdését és célját, adott esetben hipotéziseket megfogalmazni,
– megtervezni a szakdolgozat elkészítésének ütemtervét a tartalmi vonatkozásokkal együtt,
– dolgozni a szakirodalommal (elsődleges és másodlagos forrásokkal), információkat keresni
könyvtári információs adatbázisokban,
– a megszerzett ismeretek alapján a gondolatok logikus és pontos megfogalmazásával elkészíteni
a szakdolgozat szövegét, minőségi absztraktot létrehozni, bevezetést és befejezést írni a megadott
szempontokat figyelembe véve,
– az adott területen szerzett ismeretek prezentálására, azok összetettségének felismerésére és
következtetések levonására,
– alkalmazni az idézés és a szakszöveg elkészítésének etikájáról és technikájáról szerzett
ismereteket,
– helyesen használni az idézés és hivatkozás különböző módjait, valamint megfelelően
összeállítani a bibliográfiát,
– megalkotni (kidolgozni) a dolgozat gyakorlati síkját annak minden fontos vonatkozásával
együtt,
– analizálni, szintetizálni és az ismereteket összehasonlítani, valamint ezek alapján megoldásokat
javasolni,
– kritikai analízis révén levonni a következtetéseket és megfogalmazni ezek gyakorlati
vonatkozásait,
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– kritikusan elemezni a megszerzett ismereteket, átértékelni és felhasználni azokat a
gyakorlatban,
– bemutatni, vitára bocsátani és érvekkel alátámasztani a saját ismereteket a dolgozat tervezett
céljának szempontjából,
– hallgatói csoport keretében és az oktató jelenlétében bemutatni a tevékenység kimeneteit,
valamint megindokolni ezek jelentőségét és felhasználhatóságát a gyakorlatban,
– befejezni a szakdolgozatot és felkészülni annak nyilvános megvédésére,
– osztályozni a szakdolgozat témájának és magának a szakdolgozatnak az erős és gyenge oldalait,
– kritikusan értékelni a szakdolgozatban alkalmazott módszereket és eljárásokat, és javaslatokat
tenni ezek gyakorlati alkalmazására,
– önállóan ismereteket szerezni a választott szakterületen,
– alkalmazni az elméleti ismereteket az oktatási gyakorlatban.
Kompetenciák:
A hallgató
– tudatosítja az akadémiai etika betartásának fontosságát, valamint a saját hallgatói és későbbi
oktatói tevékenységének etikai vonatkozásait,
– a helyes viselkedés szabályaival összhangban cselekszik,
– elsajátította a társadalmi megjelenés alapjait, megfelelő öltözetben jelenik meg az államvizsgán,
– betartja az idézés etikai elveit,
– meggyőződéseit és véleményét egyenesen és őszintén fejezi ki, egyúttal azonban képes
elfogadni, hogy a másik félnek is joga van saját vélemény formálására,
– viseli és elfogadja saját tetteinek következményeit.

Tantárgy vázlata:
1. A szakdolgozatra vonatkozó előírások az SJE irányelveiben.
2. A szakdolgozat tömör leírása.
3. A szakdolgozat jelentősége.
4. A szakdolgozat témájának kiválasztása.
5. A dolgozathoz kapcsolódó válogatott bibliográfia elkészítése.
6. A szakdolgozat feladatai és céljai.
7. A megfelelő idézési mód kiválasztása.
8. A szakdolgozat tartalma.
9. Az egyes részek (fejezetek) kidolgozására irányuló stratégia megfogalmazása.
10. Szakkönyvekkel és szakfolyóiratokkal végzett munka.
11. Az internet és az online publikációk használata.
12. A kutatás előkészítése és megvalósítása, felkészülés a szakdolgozat megvédésére.

Szakirodalom:
- A magyar helyesírás szabályai. 2015. Budapest: Akadémiai Kiadó. 12. kiadás. ISBN 978 963 05
9631 2
- Smernica rektora č. 2/2021 o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác na Univerzite J. Selyeho. 2021. Komárno: UJS
- Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások, Budapest, Osiris, 1996.
- Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz, 1987.
- Katuščák, Dušan. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra, Enigma, 2007.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar
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Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. Árpád Popély, PhD., Dr. habil. Attila Simon, PhD., Dr. habil. László Szarka,
CSc., Dr. habil. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/SNH/22

Tantárgy megnevezése: Szlovák nemzeti mozgalom

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmány eredményeket a következő kritériumok alapján értékeljük: a szemináriumi órákon
való rendszeres részvétel, a szemináriumi feladatok teljesítése, a vizsgateszt elvégzése és szóbeli
vizsga. A vizsgateszt és a szóbeli vizsga eredményes teljesítéséhez a maximális pontszám min.
50 %-át teljesíteni kell. A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek. Az értékelés a
következő értékskálán történik: A – 90–100%, B – 80 – 89 %, C – 70 – 79 %, D – 60 – 69 %, E
– 50 -59 %. A hallgatónak két javító időpontra van lehetősége. A hallgató értékelésekor az egyes
kritériumok részesedése a következő: részvétel a szemináriumi órákon – 10%, szemináriumi
feladatok – 20%, vizsgateszt –30%, szóbeli vizsga – 40 %.

Oktatási eredmények:
A hallgatók alapvető ismeretekre tesznek szert a modern szlovák nemzetépítő nacionalizmusról,
valamint az 1780-1918 közötti szlovák nemzeti mozgalom egyes korszakainak, nemzedékeinek
eredményeiről.
Ismeretek
• A hallgató elsajátítja a 18–19. századi szlovák nemzeti mozgalom történetének alapjait..
• A hallgató megismeri a szlovák nemzeti fejlődés szlovák és a magyar historiográfiai
kontextusát.
• A hallgató képes lesz megnevezni a 18–19. századi szlovák nemzeti mozgalom történetének
alapvető adatait, tényeit és szakkifejezéseit.
• A hallgató megismeri a 18–19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmus releváns
szakirodalmát.
• A hallgató áttekintést kap a 18–19. századi szlovák nemzeti mozgalom történetére vonatkozó
elsődleges történeti forrásokról
Készségek:
• A hallgató képessé válik a szakmai problémák azonosítására, kutatására és a megoldásukhoz
szükséges elméleti és gyakorlati kiindulópontok megfogalmazására, gyakorlati megoldására.
• A hallgató képes lesz önállóan szakmai információkat gyűjteni (könyvtár, internet stb).
• A hallgató képes lesz önállóan dolgozni a szlovák nemzet 18–19. századi szlovák nemzet
Magyar Királyság keretei közti történetére vonatkozó szakirodalommal.
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• A hallgató képessé válik önállóan dolgozni a korabeli elsődleges és szekundér forrásokkal.
• A hallgató az adott tudományterületen belül képes lesz megkülönböztetni a tudományosan
megalapozott történelmi jelenségeket az áljelenségektől.
• A hallgató képes lesz az adott tudományág tudományos érvrendszerét az iskolai
történelemtanítás didaktikai rendszerén belül átalakítani és adaptálni.
Kompetenciák:
• A hallgató autonóm és felelős személyként alkalmazza a szakmai ismereteket és készségeket,
miközben tudatosítja az imseretek megszerzésével együttjáró társadalmi felelősséget.
• A tanuló képessé válik a racionális és tudományosan megalapozott történelemismeretek
jelentőségének felismerésére.
• A tanuló a szabad, demokratikus társadalom és a jogállamiság híveként lép fel.
• A hallgató jellemző magatartásává válik a kreatív gondolkodás és az önállóság saját maga
képzésébe, illetve autonóm személyiségként és felelősen dönt a történelem tanulmányi
programmal kapcsolatos kérdésekben.
• Hatékonyan tud önállóan dolgozni.
• Aktív és felelősségteljes hozzáállással viszonyul a tantárgyi feladatok ellátásához

Tantárgy vázlata:
1. A szlovák társadalom a 18. és a „hosszú 19. században. M. Hroch elmélete a nem domináns
nemzetek nemzeti mozgalmairól
2. A szlovák etnikai terület és a szlovákok Alföldre települése a 18. században
3. A felső-magyarországi szlovák megyék és tájegységek felekezeti, regionális és nyelvjárási
sajátosságai
4. Anton Bernolák nemzedéke és az első szlovák irodalmi nyelvi norma keletkezése. A jozefinizmus
hatásai a katolikus szlovák értelmiségre.
4. A szláv összefogás („Všelávie") nemzedéke: Ján Kollár és Jozef Pavol Šafárik tevékenysége.
5. Nyelvi harcok és a szlovák nemzeti mozgalom első politikai programjai. Az 1842. évi szlovák
felségfolyamodvány.
6. Štúr nemzedéke és a mai szlovák irodalmi nyelv alapjainak megteremtése.
7. A szlovák politikai elit emancipációs programja és államjogi elképzelései az 1848-1849-es
években.
8. Az 1861. évi Szlovák nemzeti memorandum jelentősége. A Régi és Új Iskola programja.
Az 1868. évi nemzetiségi törvény és a magyar kormányok nemzetiségi politikájának szlovák
elutasítása. A Matica slovenská és a három szlovák gimnázium működése és bezárása.
9. A Szlovák Nemzeti Párt megalakulása. A választási passzivitás és a szlovák-román-szerb
együttműkdés. Fokozatos politikai-ideológiai differenciálódás a szlovák nemzeti mozgalomban.
10. Cseh-szlovák egységmozgalom, együttműködés. A hlaszista mozgalom és a cseh-szlovák
egység működése.
11. Konfliktusok a 20. század eleji magyarországi nemzetiségi politikában: választójogi küzdelmek,
a lex Apponyi és a černovái tragédia.
12. Az amerikai szlovák kivándorlás és az amerikai szlovák szervezetek politikai programjai. A
Szlovák Nemzeti Párt passzivitása az első világháború éveiben. A cseh-szlovák politikai emigráció.
13. A Szlovák Nemzeti Tanács megalakulása. Az 1918. október 30-i turócszentmártoni szlovák
nemzeti nyilatkozat.

Szakirodalom:
- Mrva, Ivan: Slovensko a Slováci v 2. polovici 19. storočia, Perfekt, Bratislava 2010.
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- Kováč, Dušan (red.): Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní (Pramene k dejinám Slovenska a
Slovákov XI a.), Literáre informačné centrum, Bratislava 2012.)
-Tibenský Ján: Chvály a obrany slovenského národa. Bratislava 1965.
- Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika. Bratislava, 1999
- Szarka László: A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918 - Párhuzamos
nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar és 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. László Szarka, CSc.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/TDI/22

Tantárgy megnevezése: Történelemdidaktika

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:
• Az órákon való rendszeres részvétel (20 pont, azaz 20%).
• Írásbeli szemináriumi munka, portfólió (30 pont, azaz 30%).
• Szóbeli vizsga (50 pont, azaz 50%).
Az órákon való rendszeres részvétel során elvárt a hallgató aktív bekapcsolódása, amit kérdések
feltevésével vagy a szakmai diskurzusba való aktív bekapcsolódással lehet elérni.
Az írásbeli szemináriumi munka kidolgozása az ún. portfólió. A portfólió értékelési kritériumai: a
szakirodalom megfelelő mértékű tanulmányozása; a másodlagos szakirodalommal való könyvtári
vagy online munka; a választott módszerek adekvát volta; a biografikus és bibliográfiai adatok
színvonala azaz minőségi feldolgozása; önálló értelemező munka, alkotókészség, a meglátások
és vélemények ötletessége; a forrásokkal és a szakirodalommal való munka; korrekt idézés és
parafrazálás.
A szóbeli vizsga sikeres teljesítése. A hallgatók a szóbeli vizsgára az AIS-ban jelentkeznek.
A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás FX értékelést von maga után. A hallgató két javító
vizsgaidőponton vehet részt. A szóbeli vizsga sikeressége az jelenti, hogy el kell érni legalább az
erre a részfeladatra adható pontok 50%-át.
A tantárgy sikeres végső teljesítésének a feltétele az, hogy a hallgató megszerezze a maximális
lehetséges pontok minimum 50%-át. Az értékelési skála beosztása: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Oktatási eredmények:
A hallgató a következő szakma ismeretekkel és képességekkel rendelkezik: ismerni fogja az adott
tudományterület aktuális állását magyar és szlovák nyelvű kontextusban; meg tudja nevezni az
adott tudományterület adatait, tényeit és szakkifejezéseit; ismerni fogja az adott tudományterület
alapvető tartalmi és módszertani kérdéseit; mindezt az alapfokú és a középfokú oktatás igényeivel
összehangolva.
A hallgató a következő szakma képességekkel rendelkezik: képes azonosítani a tudományos
problémákat; képes elméleti kérdéseket megfogalmazni; képes önállóan dolgozni primér törtéeti
forrásokkal; képes állandóan új szakmai ismeretekre szert tenni; képes eligazodni a történeti
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kutatás alapvető módszerei között; képes figyelembe venni a társadalmi igényeket az adott
tudományterület kontextusában.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: A hallgató képes mérlegelni az akadémiai történettudomány súlyát és fontosságát a
társadalomban, mindezt a művelt, szabad és toleráns iskola és társadalom kontextusában.

Tantárgy vázlata:
1. A történelemdidaktika alapfogalmai. Eltérései a módszertantól.
2. Mi a különbség történelemtanítás didaktikája és módszertana között?
3. Mi a történelemtanítás célja?
4. Történelmi ismeretek és képességek.
5. Speciális történelmi ismeretek és képességek.
6. A képességek osztályozása.
7. Az iskolai forrásokkal való munka elmélete.
8. A történelmi források használata iskolai körülmények között.
9. A történelem tanóra tervezése. A tervezés különböző fázisai.
10. Operacionalizáció.
11. Taxonomizáció.
12. A történelmi ítélet.
13. A források didaktikai célú feldolgozása, didaktizálása.

Szakirodalom:
--F. Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. 1. vyd. Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó,
2002. ISBN 963 9310 38 7.
--Kaposi József: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Budapest, 2020.
--Katona, A.– Sallai, J.: A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
--Kmeť, Miroslav: História a dejepis. Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu. Vyd. IPV Inštitút
priemyselnej výchovy, Žilina, 2018. ISBN 978-80-89902-11-8.
--Kojanitz, László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In:
Iskolakultúra, XXIX. Évf. 11. szám, 2019. november, 54-77. (http://www.iskolakultura.hu/
index.php/iskolakultura/article/view/33039)
--Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 2. Kiad. Selye
János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-239-9.
--Vajda Barnabás: Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem,
Tanárképző Kar, Komárom, 2020. ISBN 978-80-8122-345-7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022
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Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/TTI/22

Tantárgy megnevezése: Történelmi tudat és iskola

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:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A tanulmányi eredmények értékelése az alábbi kritériumok szerint történik:
• Az órákon való rendszeres részvétel (60 pont, azaz 60%).
• Írásbeli szemináriumi munka, portfólió (40 pont, azaz 40%).
Az órákon való rendszeres részvétel során elvárt a hallgató aktív bekapcsolódása, amit kérdések
feltevésével vagy a szakmai diskurzusba való aktív bekapcsolódással lehet elérni.
Az írásbeli szemináriumi munka kidolgozása az ún. portfólió. A portfólió értékelési kritériumai: a
szakirodalom megfelelő mértékű tanulmányozása; a másodlagos szakirodalommal való könyvtári
vagy online munka; a választott módszerek adekvát volta; a biografikus és bibliográfiai adatok
színvonala azaz minőségi feldolgozása; önálló értelemező munka, alkotókészség, a meglátások
és vélemények ötletessége; a forrásokkal és a szakirodalommal való munka; korrekt idézés és
parafrazálás.
A tantárgy sikeres végső teljesítésének a feltétele az, hogy a hallgató megszerezze a maximális
lehetséges pontok minimum 50%-át. Az értékelési skála beosztása: A – 90-100%, B – 80 -89%,
C – 70 -79%, D – 60 - 69%, E – 50 -59%.

Oktatási eredmények:
A hallgató a tantárgy keretében olyan szakmódszertani ismeretekkel és képességekkel
rendelkezik, amelyeket egy történelemtanárnak kell rendelkeznie az általános iskolában és a
középiskolában. A tantárgy elméleti alapokon állva erősen gyakorlati tartalommal rendelkezik.
A hallgató a következő szakma képességekkel rendelkezik: ismerni fogja az adott
tudományterület aktuális állását mind a tartalmak, mind a módszerek tekintetében, mégpedig
mind az általános iskolában, mind a középiskolában előírt szabályok keretében.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes azonosítani a tudományos problémákat; képes elméleti kérdéseket
megfogalmazni; képes önállóan dolgozni primér történeti forrásokkal; képes mérlegelni az
akadémiai történettudomány súlyát és fontosságát a társadalomban, mindezt a művelt, szabad és
toleráns iskola és társadalom kontextusában.
A hallgató a tanulmányai végeztével a következő tudományos és társadalmi kompetenciákkal
rendelkezik: képes eligazodni a történettudomány alapvető módszerei között, figyelembe véve a
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társadalmi igényeket az adott tudományterület kontextusában, a művelt, szabad és toleráns iskola
és társadalom kontextusában.

Tantárgy vázlata:
1. Alapfogalmak: adatok, tények, fogalmak.
2. A történelem mint tudomány és mint iskolai tantárgy különbségei.
3. A történettudomány és a tantárgy mint konstrukció.
4. Múlt és történelem különbségei.
5. A korszerűség kérdése a történelemtanításban.
6. Hogyan alkalmazandók a korszerű eljárások a történelemtanításban?
7. Tanulási paradigmák.
8. Tankönyvtípusok.
9. A tanulási folyamat szervezése: óraszámok.
10. Regionális és helyi történelem.
11. A történelemtanítás optimális típusai.
12. Inkluzivitás, narrativitás, dekonstrukció, rekonstrukció. A szakmódszertan kérdései.
13. Taneszközkészítés: kérdések, feladatok, gyakorlatok.

Szakirodalom:
--Csepela, Jánosné – Horváth, Péter: A történelemtanítás gyakorlata : Tantárgy-pedagógiai
tankönyv. 2. vyd. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. - 480 s. -ISBN 963 19 4622 3.
--F. Dárdai Ágnes: A tankönyvkutatás alapjai. 1. vyd. Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó,
2002. ISBN 963 9310 38 7.
--Kaposi József: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Budapest, 2020.
--Katona, András: A történelem tanítása = Tantárgy-pedagógiai összefoglaló. - 1. vyd. -
Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. - 300 s. - ISBN 963 19 3375 X.
--Katona, A.– Sallai, J.: A történelem tanítása. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
--Kmeť, Miroslav: História a dejepis. Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu. Vyd. IPV Inštitút
priemyselnej výchovy, Žilina, 2018. ISBN 978-80-89902-11-8.
--Kojanitz, László (2019): A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In:
Iskolakultúra, XXIX. Évf. 11. szám, 2019. november, 54-77. (http://www.iskolakultura.hu/
index.php/iskolakultura/article/view/33039)
--Vajda Barnabás: Bevezetés a történelemdidaktikába és a történelemmetodikába. 2. Kiad. Selye
János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom, 2018, ISBN 978-80-8122-239-9.
--Vajda Barnabás: Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem,
Tanárképző Kar, Komárom, 2020. ISBN 978-80-8122-345-7.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
magyar

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. Mgr. Barnabás Vajda, PhD.
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Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KHI/HIdm/AVM/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: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Az államvizsgán a tanulmányok időbeosztása szerinti rendes időben mindazok a hallgatók részt
vehetnek, akik a tanulmányaik utolsó évében végzett ellenőrzés során teljesítették a tanulmányi
programban foglalt követelményeket.
A szóbeli államvizsgán a hallgató számot ad a saját szakján szerzett tudásáról és készségeiről,
valamint a vonatkozó szakokkal való interdiszciplináris összefüggésekről. Bizonyítja, hogy képes
a megkövetelt és elvárt oktatási céloknak megfelelő módon kiválasztani az oktatás tartalmát,
valamint képes azt gazdagítani iskolai és regionális jellemzőkkel.
Az államvizsga kollokvium formájában valósul meg, amelynek során a hallgató teljesítményét
A-tól FX-ig terjedő skálán értékelik. A jegy beszámítódik a teljes államvizsga-értékelésbe. A
szóbeli vizsga értékelése az alábbi osztályozási skála alapján történik: A – 100–91%, B – 90–
81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap
kreditet.
Az államvizsga és a védés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztat nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismereteket szerzett a tanulmányi program kötelező és profiltantárgyaiból,
- a hallgató képes definiálni és saját szavaival interpretálni az alapvető fogalmakat,
megmagyarázni és leírni az alapvető folyamatokat, jellemezni és alkalmazni a kutatás
tudományos módszereit a tantárgy tematikus tervében megadott területeken,
- a hallgató képes elemezni és értékelni szakjának eddigi ismereteit,
- a hallgató jellemezni tudja a tanítás koncepcióját, fel tudja sorolni annak különböző típusait, és
jellemezni tudja a 11–19 éves korosztály tanításának és oktatásának kereteit.
Képességek:
- a hallgató képes prezentálni a szaktudását,
- a hallgató képes az ismeretei átadására,
- a hallgató képes rendszerezni és alkalmazni a megszerzett elméleti tudást a gyakorlati oktatói
tevékenysége során,



Oldal: 58

- a hallgató megfelelő módon ki tudja választani az oktatási eljárásokat, és képes azokat
alkalmazni,
- a hallgató képes a tanulót a tudás megszerzésének útjára vezetni a tanuló egyéni szükségleteire
való tekintettel,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását.
Kompetenciák:
- a hallgató képes kifejezésre juttatni nyelvi és szakmai kultúráját a szóbeli vizsgán,
- a hallgató a megszerzett ismereteket tágabb kontextusban is tudja használni,
- a hallgató képes a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetni és azokat rendszerezni,
- a hallgató képes alkotó módon felhasználni az ismereteit a feladatok megoldása során, valamint
tudja elemezni a problémát és rendszerezni az új megoldásokat,
- a hallgató képes az elvárt színvonalon válaszolni a bizottság kérdéseire.

Tantárgy vázlata:
I. A szlovák nemzeti mozgalom története II. Történelemdidaktika, III. A szlovákiai magyarok
története, IV. Az európai integráció története, V. Magyarország és a magyarok története 1918 után

Szakirodalom:
A tanulmányi program információs lapjaiban feltüntetett irodalom

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:

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:

Az utolsó módosítás dátuma: 21.06.2022

Jóváhagyta: Dr. habil. László Szarka, CSc.


