
 

 

NEVELÉSTUDOMÁNYI  

MESTERKÉPZÉSI SZAK  

 

TANTÁRGYLEÍRÁSOK 

 
 

 

 

Tantárgy neve: A neveléstudomány szaknyelve Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók bevezetést kapjanak a szaknyelvbe, gyakorlatot szerezzenek 

szakmai szövegértésben, szövegprodukciókban. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A hallgatók megismerkednek a neveléstudományok, a modern társadalomtudományok 

legfontosabb nemzetközi irányzataival, fogalmi rendszerével, terminológiájával, 

szakmai orgánumaival, az enciklopédiákkal, nemzetközi szakfolyóiratokkal.  

• Szakmai kommunikáció szempontjából fontosabb nyelveken (angol, német, francia) 

tanulmányozzák a neveléstudományok szakirodalmát. Megismerik a nemzetközi 

szakmai közéletben, fórumokon alkalmazott formai és tartalmi követelményekkel. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.) (1997): Pedagógiai Lexikon. Keraban, Budapest. 

ISBN 9638146443 

• Szabolcs Éva – Peter Gavora – Larry Loesch (2004): Angol – magyar – szlovák 

pedagógiai terminológiai szótár. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. ISBN 

963931688 

• Peterson, P, Baker, E, & McGaw, B. (Eds.) (2011): International Encyclopaedia of 

Education Vol. 1-8. Elsevier, Oxford. ISBN 9780080448930 

Ajánlott irodalom:  

• Heinz E. Tenorth - Rudolf Tippelt (Hrsg.) (2007): Beltz Lexikon Pädagogik. Beltz 

Verlag, Weinheim – Basel. ISBN 9783407831552 

• Lenzen, D.(ed.) (1992-1993): Enzyklopädie Erziehungswissenschaft. Handbuch und 

Lexikon der Erziehung in 11 Baenden und einem Registerband. Stuttgart, Klett-Cotta. 

ISBN 3129322108 

• Philippe Champy - Christiane Etévé (2000): Dictionnaire encyclopédique de l'éducation 

et de la formation. Nathan, Paris. ISBN 209191133X 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 



 

 

Tudás: Ismeri a pedagógia és pszichológia tudományterületén megjelent főbb magyar és 

nemzetközi folyóiratokat. Rendelkezik a szaknyelvi kifejezések megbízható ismeretével, képes 

azokat adekvátan alkalmazni. Értelmezni tudja a pedagógiai és pszichológiai szakirodalmi 

szövegeket, képes azokat értően olvasni, több szempontból elemezni mind magyar, mind idegen 

nyelven íródott szövegek esetében is. Meg tud írni pedagógiai esszét, illetve képes pedagógiai 

szöveg autentikus értő olvasására, értelmezéséről számot tud adni. Képes hatékony írásbeli 

szövegalkotásra, szakmai nyelven tud írásban, szóban tervet írni, véleményt alkotni. 

Attitűd/magatartás: Elismeri a hatékony kommunikáció, s a hozzátartozó technikák jelentőségét 

mind a nevelő-oktatómunkában; Ismeri és elfogadja a tudományos kutatómunka etikai szabályait, 

lehetőségeit és korlátait 

Képességek: Képes idegen nyelvű szakmai szövegek értő olvasására, feldolgozására; Tud 

tájékozódni a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban, ismeri a hazai és nemzetközi pedagógiai 

műhelyekhez tartozó művek és periodikák elérhetőségét. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   
 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár, DSc. habil 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Oktatási rendszer és társadalom Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 10,61(kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb:  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a hallgató bevezetése az iskola-és oktatásszociológia fogalomvilágába, valamint képet 

adni az oktatás társadalmi problémáinak alakulásáról. A tanegység az iskola és a felsőoktatás – 

tágabban: az intézményes oktatás – társadalomtudományi szemléletébe vezet be. Bemutatja az iskolát, 

mint munkahelyet a maga hivatalos (látható) és rejtett szervezetével; megismertet az iskolai 

konfliktusok formáival és lehetséges magyarázataival; ismeri a különböző igazgatás –és 

vezetéselméleteket. Elemzi az iskola és társadalmi környezete kapcsolatait (az iskola viszonyát a 

szülőkhöz, a fönntartókhoz és az igazgatáshoz). Vizsgálja az iskolát, mint egy-egy oktatási rendszer 

részét, és ismerteti a történeti utat a kisközösségek iskoláitól az állami oktatási rendszerekig. Az iskola-

kutatásokkal ismerkedve gyakorolhatjuk is az iskola átvilágítását, környezettanulmányait, a 

statisztikázást és a kérdőívezést.   

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Kozma Tamás (1987): Iskola és település. Regionális oktatásügyi kutatások. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, ISBN 9630548542 

• Kozma Tamás – Forray R. Katalin (szerk.)(1986): Oktatásökológia. Területi kutatások az 

oktatásügyben. Oktatáskutató Intézet, Budapest, ISBN 9634040306 

• Forray R. Katalin – Kozma Tamás (1992): Társadalmi tér és oktatási rendszer. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. ISBN 9630564408. 

• Forray R. Katalin – Kozma Tamás (1999): Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika. 

Oktatáskutató Intézet, Budapest. ISBN 9634043461 

Ajánlott irdodalom 

• Pusztai Gabiella - Ceglédi Tímea (szerk) (2015): Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. 

Partium Press-Új Mandátum, ISBN 9789631233988  

• Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.): (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, 

CHERD-Hungary: Center forHigher Education Research and Development - Hungary, Debrecen 

• Juhász Erika (szerk.)(2014): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. A tanuló régió kutatás új 

eredményei.  CHERD-H: Center forHigher Education Research and Development - Hungary, 

Debrecen. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik az iskola-kutatások iránti megismerés szándékával és ennek 

érdekében folyamatosan képzi magát. 

Képesség: Képes önálló kutatási feladatok elvégzésére, valamint az eredmények rövidebb előadás vagy 

tanulmány formájában történő összefoglalására.  

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat 

juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív 

együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és 

szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka egyetemi tanársegéd, PhD. 



 

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka 

egyetemi tanársegéd, PhD. 

  



 

 

 

Tantárgy neve: A neveléstudomány intézményrendszere 

(gyakorlat) 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja az iskolarendszer társadalmi működésének, regulatív elemeinek megismertetése 

a hallgatókkal, a modern neveléselméleti gondolkodás kontextusában. A tárgy célja, hogy a 

hallgatók megismerjék a komplex oktatási világ felépítésének, működésének elméleti leírási és 

elemzési lehetőségeit. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az iskola fogalmi meghatározottsága 

• Az intézményes nevelés antropológiai megközelítései 

• Az iskolákkal kapcsolatos tipológiák 

• Az iskola társadalmi összefüggései 

• Az iskola mint tér és idő 

• Iskolarendszer és politika 

• Iskolarendszer és értékek 

• Az intézményes nevelés kritikái (mérsékelt és radikális iskolakritika) 

• Iskolarendszer-perspektívák 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

Kötelező irodalom: 

• Nikitscher Péter (szerk.) 2015): Az iskola szocializációs szerepe és lehetőségei. Budapest: OFI. 

• Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Budapest: Osiris. ISBN 978-963-389-655-6 

• Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet. Budapest: Okker. ISBN 963-922-818-

4 

 

Ajánlott irodalom: 

• Dewey, John (2017) [1900]: The School and Society. Chicago: The University of Chicago 

Press. http://www.gutenberg.org/files/53910/53910-h/53910-h.htm 

• Illich, Ivan (2000): Deschooling Society. Marion Boyars Publishers Ltd; New edition. ISBN 

978-071-450-879-5 

• Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Budapest: Okker. ISBN 963-922-878-8 

• Mihály Ottó (1998): Bevezetés a nevelésfilozófiába. Budapest: Okker. ISBN 978-830-464-

956-9 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

http://www.gutenberg.org/files/53910/53910-h/53910-h.htm


 

 

Tudás: A hallgatók megismerik az oktatási rendszer neveléselméleti relevanciával bíró elemeit, 

ezek összefüggéseit. Megismerik az oktatási rendszer és a társadalomelmélet kapcsolódási 

pontjait, megismerik az iskolarendszerrel kapcsolatos kritikai és utópikus gondolkodás 

eredményeit. 

Attitűd/magatartás: A hallgatók az oktatási rendszer működésének adott-voltát kérdésessé 

teszik, nyitottá válnak eltérő értelmezési keretek ütköztetésére és alkalmazására, nyitottá válnak 

a magátólértetődőségek megkérdőjelezésére. A tantárgy során a hallgatók kritikai attitűdje 

fejlődik. 

Képességek: Képessé válnak az oktatási rendszer elemeinek elkülönítésére, az oktatási rendszer 

holisztikus és analitikus megközelítésű elemzésére. Képessé válnak eltérő megközelítések 

összeütköztetésére, az iskolai világ jelenségeinek kritikai vizsgálatára. Képessé válnak az 

oktatáspolitikai diskurzusok kritikai elemzésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, 

PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-

Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD. 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Nevelésszociológiai elméletek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:  

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a legfontosabb nevelésszociológiai elméleteket, az oktatás 

és a társadalom összefüggésrendszerét elemző strukturalista-funkcionalista, kritikai, konfliktus-elméleti, 

szimbolikus interakcionista és kapcsolathálózati strukturalista megközelítések kérdésfelvetését, elméleti 

megfontolásait és elemzési stratégiáit.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A nevelés- oktatás- és iskolaszociológia diszciplináris kérdései 

● A nevelésszociológia születése: Durkheim 

● Az oktatás makro-társadalmi rendszerelmélete: Archer 

● Az oktatási rendszer dinamikus elmélete: Green  

● Az emberi tőke szerepe az oktatásügyben: Schultz  

● A reprodukciós elmélet: Bourdieu  

● A kommunikációs kódok és az oktatási rendszer: Bernstein 

● A racionális döntések elmélete és az iskolai előmenetel: Boudon  

● A társadalmi tőke hatása az iskolai teljesítményre: Coleman 

● A társadalmi tőke elmélet alkalmazása a közoktatási és felsőoktatási kutatásokban: Bryk és Lee 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező szakirodalom 

• Varga Aranka (szerk.)(2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék 

Wlislocki Henrik Szakkollégium. ISBN 9789636428051 

• Boudon, Raymon. (1980): Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In: Halász Gábor - 

Lannert Judit (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Budapest: OKKER. ISBN 9631627691 

• Bourdieu, Pierre (2008): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: General 

Press Kiadó. ISBN 9789636430733.  

• Coleman, James (1994): Társadalmi tőke. In: Lengyel György - Szántó Zoltán (szerk): A 

gazdasági élet szociológiája. ISBN 9639345024 

Ajánlott szakirodalom 

• Bernstein, Basil (1975): Nyelvi szocializáció és oktathatóság. In: Pap Mária - Szépe György 

(szerk.): Társadalom és nyelv.Gondolat, Budapest. 393-434. ISBN 9632800532 

• Pusztai Gabriella (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai 

pályafutásra. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9789632870090 

• Pusztai Gabriella (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Új Mandátum, Budapest. ISBN 

9789632870472. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri a nevelésszociológiai paradigmákat és elméleteket, s ezek különbségeit és hasonlóságait 

azonosítani tudja, el tudja helyezni a fogalmakat a különböző elméleti koncepciókban. 



 

 

Attitűd/magatartás: Törekszik arra, hogy egy jelenséget több elméleti paradigma szemszögéből is 

megvizsgáljon, valamint több elemezési szinten is végiggondolja a jelenséget. 

Képességek: Képes a nevelés és társadalom elméleti megközelítéseinek megfelelő fogalmak önálló 

használatára, a fogalmak dimenzióinak felismerésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja 

érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív 

együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és 

szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár, DSc. habil 

 
  



 

 

 
 

Tantárgy neve: Oktatási rendszerek az EU-ban Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 27(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók összehasonlító közoktatás-politikai ismereteket szerezzenek. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:  

● Az oktatási rendszerek elemzésének és összehasonlításának dimenziói, módszerei;  

● Az ún. kontinentális oktatási rendszerek sajátosságai;  

● Összehasonlítás a transzatlanti rendszerek sajátosságaival néhány választott terület elemzésén keresztül (irányítási 

rendszerek, iskolaszerkezet, a tanulói előrejutás rendszerei, kapcsolat az iskola és a munka világa között 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Delors, J. (1997). Oktatás – rejtett kincs Osiris, Budapest. ISBN 963-379-2835 

• Halász Gábor (2004). Közös oktatásfejlesztési célok az Európai Unióban. Új Pedagógiai Szemle, 54 (12), 61–68. pp. 

ISSN 1215-1807 

• Kozma Tamás (2006). Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum, Budapest. ISBN 9639609323 

Ajánlott irodalom: 

• Halász Gábor - Lanner Judit (szerk.) (2003): Oktatási rendszerek elmélete. OKKER, Budapest. ISBN 9637315543 

• Török Balázs (2012): Az iskolai agresszió és a tömegmédia működése In Györgyi Zoltán - Nikitscher Péter (szerk.): 

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 

9789636826918 

• Brunczel Balázs (2010): Modernitás illúziók nélkül: Niklas Luhmann társadalom- és politikaelmélete. L'Harmattan. 

Budapest. ISBN 9789632362496 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Tisztában van az időszerű oktatáspolitikai kérdésekkel, képes felismerni az oktatáspolitikai problémákat. Rendelkezik az 

oktatáspolitikai problémák elemzéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri az oktatás, nevelés jogi, oktatáspolitikai aspektusának 

hazai és európai dimenzióit. Átlátja az oktatáspolitikai folyamatok alapvető működési elveit és képes kritikusan elemezni e 

folyamatokat. 
Attitűd/magatartás: Az oktatáspolitikai változásokra, aktuális problémáira probléma-érzékeny gondolkodással és operatív 

tevékenységgel reagál. Felismeri és elfogadja, hogy az oktatáspolitikai változások ismerete elengedhetetlen a hazai és nemzetközi 

oktatásügyi helyzet értelmezéséhez. Törekszik az oktatáspolitikai folyamatokat a társadalmi igazságosság és az érintettek 

érdekeinek figyelembevételével szemlélni és értelmezni. 
Képességek: Képes az iskolát és saját szerepét, illetve tevékenységét az iskola világára ható társadalmi, oktatáspolitikai 

folyamatokkal összefüggésben értelmezni. Képes megérteni a politika, az oktatáspolitika és a tartalmi szabályozás összefüggéseit, 

egymáshoz való viszonyukat, hatásmechanizmusait. Figyelemmel követi az oktatáspolitikai döntéseket, és azokat kritikusan, 

alkotó módon érvényesíti saját gyakorlatában. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, szakmai 

meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája 

során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István 

egyetemi tanár, CSc. habil 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Az oktatás gazdaságtana Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25(kredit%) 

A tanóra típusa: eaés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertessen az oktatásgazdaságtan időszerű szakirodalmával, hazai és nemzetközi 

alkotóival és alkotásaival.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Makroszintű megközelítések a világgazdaság globalizálódásának témája köré csoportosítva. 

• Az európai integráció és az oktatásügy alakulása. 

• Az információs társadalom kialakulásának hatása az oktatásügyre. 

• A fenntarthatóság pedagógiája. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Burbules, N. – Torres, C. (2000): Globalization and education. Routledge, London. ISBN 

139780415920476 

• Molnár János – Kiss Endre (szerk.) (1999): Megérteni a globalizációt! Friedrich Ebert 

Alapítvány, Budapest. ISBN 9630388146 

• Polónyi István – Timár János (2001): Tudásgyár vagy papírgyár. Új Mandátum, Budapest. ISBN 

9799639336284 

Ajánlott irodalom: 

• Semjén András (2013): Költségmegosztás a felsőoktatásban, Utak és tévutak MTA KRTK 

Közgazdaság- tudományi Intézet, Budapest. ISBN 9786155243660 

• Halász Gábor (2000): Az oktatás és az európai integráció. Új Pedagógiai Szemle. 4. sz.  

• Polónyi István (2013): Az aranykor vége – bezárnak-e a papírgyárak? Budapest, Gondolat 

Kiadó. ISBN 9789636932886 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri a legfőbb oktatásgazdaságtani irányzatokat, és tájékozott a témához kapcsolódó 

szakirodalmakban; Ismeri a világgazdaság globalizálódásának főbb jellemzőit, képes az 

oktatásgazdaságtani problémák elemzésére, összehasonlítására. Ismeri a civilizációs ártalmakat, és tud 

ezekre válaszokat, javaslatokat, megoldásokat keresni. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a világgazdaság globalizációja új kihívásokat jelent a 

pedagógusok, a neveléstudomány számára. Nyitott a globalizációs problémák kezelésére. 

Képességek: Képes a gazdasági jelenségek nyitott és kritikus elemzésére a nevelés-oktatás 

szempontjainak figyelembevételével; Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő gazdasági 

tényezőket.   

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat 

juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív 

együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és 

szakmai közössége fejlődéséért.   
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 



 

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István 

egyetemi tanár, CSc. habil 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Pedagógiai problématörténet 1. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 27 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a XX. század magyar és egyetemes neveléstörténetének problémaközpontú 

tárgyalása, s ezáltal napjaink oktatási folyamatainak értelmezéséhez a szükséges történeti 

kontextus megteremtése. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• 1918–1919: reformok (javaslatok) kora; 

• Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája; 

• a hómani oktatáspolitika; 

• változások kora (1945–1948) az oktatásügyben; 

• az 1950-es és az 1960-as évek oktatási politikája; 

• az 1970-es és az 1980-as évek oktatási politikája; 

• a magyar felsőoktatás a XX. században; 

• reformpedagógia; 

• oktatáspolitika és iskolaügy a Harmadik Birodalomban;  

• nevelés a Szovjetunióban, a szovjet iskolarendszer, Makarenko pedagógiája; 

• oktatásügy 1945 után Európában és az Egyesült Államokban. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Kardos József (2007): Iskola a politika sodrásában (1945–1993). Budapest: Gondolat. 

Budapest. ISBN 978-963-693-027-2 

• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet. Budapest: Osiris. 

ISBN 963-389-591-X 

• Szabolcs Éva (szerk.) (2006): Pedagógia és politika a XX. század második felében. Budapest: 

Eötvös József Könyvkiadó. ISBN 963-733-829-2 

• Szabó Miklós (2003): Az orosz nevelés története 988-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest - Pro 

Print, Csíkszereda. ISBN 963-058-055-1. 

• Vonyó József (szerk.) (2003): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19–20. században. 

MTT, Budapest – Pro Pannonia, Pécs. ISBN 963-949-810-6 

 

Ajánlott irodalom: 

• Bowen, James (2003): A History of Western Education. Routledge. ISBN 978-041-530-291-3. 

• Peterson, Penelope et al. (eds.) (2010): International Encyclopedia of Education. Elsevier 

Science. ISBN 978-008-044-893-0 

• Knopp, Guido (2002): Hitler’ s children. Sutton Publiching. ISBN 978-075-092-732-1 



 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A XX. század egyetemes és magyar neveléstörténetének problémaközpontú ismertete. 

Attitűd/magatartás: Nyitott a történetiség szemléletének alkalmazására. 

Képességek: Képes felismerni a XX. század neveléstörténetének főbb problémáit és értelmezni 

azokat elhelyezve eszme- és politikatörténeti kontextusban. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD. 

habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Rébay 

Magdolna egyetemi docens, PhD. habil 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Pedagógiai problématörténet 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 27 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a neveléstörténet ismeretanyagának szintetizáló bemutatásával az egyes 

történeti korokban széttekintve taglalja a pedagógia, a nevelés, oktatás, iskoláztatás különféle 

fontos témaköreit. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• a problématörténeti kutatások sajátosságai és eszközei; 

• problématörténeti nézőpontok, pedagógiai hangsúlyok az egyes történeti korokban; 

• intézmény- és eszmetörténeti csomópontok az oktatás és nevelés gyakorlatának 

történetében; 

• a gyermek és a gyermekkor megítélésének a változásai; 

• a nőkép és a nőnevelés keretei az egyes korszakokban; 

• a nevelésnek szentelt tér és idő szervezésének és hasznosításának változásai; 

• a tanári szerepek az egyes történeti időkben, a pedagógusképzés változásai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Bowen, James (2003): A History of Western Education. Routledge. ISBN 978-041-530-291-3. 

• Németh András – Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Budapest: 

Gondolat. ISBN 978-963-956-718-4 

• Peterson, Penelope et al. (eds.) (2010): International Encyclopedia of Education. Elsevier 

Science. ISBN 978-008-044-893-0 

• Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. ISBN 963-

162-782-9 

• Pukánszky Béla (2006): A nőnevelés évezredei: Fejezetek a lányok nevelésének történetéből. 

Budapest: Gondolat. ISBN 963-961-051-8 

 

Ajánlott irodalom: 

• Goodman, Joyce – Albisetti, James C. – Rogers, Rebecca (eds.) (2010): Girls' Secondary 

Education in the Western World: From the 18th to the 20th Century. New York: Palgrave 

Macmillan US. ISBN 978-113-740-555-5 

• Kéri Katalin (2008): Hölgyek napernyővel. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány. ISBN 978-

963-989-309-2 

• Németh András (2003): A magyar középiskolai tanárképzés fejlődése. Iskolakultúra, 3(53–68). 

ISSN 1215-5233 

• Pukánszky Béla (2010): Paradigmák a magyar pedagógusképzés történetében. In: Fenyő Imre 

– Rébay Magdolna (szerk) (2010): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky 

László 65. születésnapjára. Debrecen: Csokonai Kiadó. pp. 11-24. ISBN 978-963-260-225-7. 



 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri a nevelés történetileg megjelenő problémaköreit; a nevelő, a nevelt, az iskola köré 

rendezhető csomópontjait. Ismeri a társadalmi tevékenységek történetileg is leírható 

változásainak alapvető értelmezéseit, elméleteit. 

Attitűd/magatartás: Felkészült arra, hogy a történetiség szemléletét különböző pedagógiai 

kultúrák kontextusban elfogulatlanul alkalmazza.  

Képességek: Képesproblématörténeti elemzésekre a neveléstörténeti kutatásokban alkalmazható 

módszerek (forráselemzés, dokumentumelemzés, oral history) gyakorlatban történő kipróbálása 

segítségével. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD. 

habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Rébay 

Magdolna egyetemi docens, PhD. habil. 

 

 
  



 

 

 

 

Tantárgy neve: Pedagógia a művészetekben Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 18 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

• A különböző művészeti ágak (zene, képzőművészet, dráma, tánc) szerepe a gyermekek 

fejlődésében 

• A művészetek jellemformáló szerepe 

• A kulturális tőke szerepe a társadalomban 

• A művészetek jelentősége az emberi és társadalmi fejlődésre 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom:  

● Szűcs Tímea (2019): Alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus. Debrecen: 

Debreceni Egyetem Kiadó. ISBN 978-963-318-768-5 

● Szűcs Tímea (2017): The Institutional Network and State of Music Education in Hungary. 

HERJ, 7(3). pp. 39-54. (társszerző: Héjja Bella Emerencia) 

● L. Ritók Nóra (2010): Művészeti nevelés és hátrányos helyzet. Elérhető: http://www.tani-

tani.info/081_ritok 

Ajánlott irodalom: 

• Laczó Zoltán (2001): Lélektan, zenepedagógia és társadalom”. Parlando: zenepedagógiai 

folyóirat, 44(3). pp. 33-40. 

• McNeal, Ralph B. Jr. (1999): Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiviness 

on Science Achivement, Truancy and Dropping Out. Social Forces, 78(1). pp. 117-144. 

• Overy, Katie (2000): Dyslexia, temporal processing and music: The potential of music as an 

early learning aid for dyslexic children. Psychology of Music, 28(2). pp. 218-229. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri a művészeti fejlesztés módszereit és szakmai alapjait, a hazai szakkönyveit, 

folyóiratait, online forrásait. 
Attitűd/magatartás: Alkalmas a művészetpedagógia eszközeivel segíteni a gyermekek és az 

adott közösség fejlődését. 
Képességek: Képes a gyermekek és közösségük felmérésének, fejlesztésének elindítására, etikus 

kezelésére és ennek érdekében együttműködéseket generál. Képes kiválasztani az adott 

csoportnak legmegfelelőbb módszert és felismeri a tanítás közben fellépő váratlan problémákat 

és kezeli azokat. Képes a művészeti tevékenység által fejleszteni mind az egyén, mind a közösség 

kifejezőkészségét, személyiségét, összetartását. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

http://www.tani-tani.info/081_ritok
http://www.tani-tani.info/081_ritok


 

 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szűcs Tímea, egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Szűcs Tímea, 

egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

 
 

  



 

 

Tantárgy neve: Szakképzés, munkaerő-piaci képzés Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 17(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja:A neveléstudomány területén képzett szakemberek számára fontos, hogy a közoktatás 

mellett az oktatási rendszer más területeinek működési mechanizmusaival, illetve e területek gazdasági és 

társadalmi funkcióival is megismerkedjenek. A szakképzés évtizedek óta keresi a helyét az oktatási 

rendszer egészében, s e folyamat során egyre inkább kilép az iskolarendszerből, kötődve a munka 

világához, s a munkaerőpiac gyors változásaihoz. A kurzus hangsúlyozott célja, hogy a hazai képzési 

rendszerek és képzési programok főbb jellemzőit a hallgatók mélyrehatóan megismerjék.    

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A szakképzés kialakulása, fejlődése Európában. A szakképzés jelenlegi helyzete és sajátosságai 

az EU-ban. 

● A hazai szakképzés története és a főbb változások az elmúlt 20 évben. 

● A felnőtt szakképzés az iskolarendszeren kívüli intézményrendszerben. 

● A szakképzés és a munkaerő-piaci képzés finanszírozása. 

● A szakképzés színterei: képző intézmények, szervezetek; munkahelyek; hasonlóságok és 

különbségek. 

● A hazai szakképzés rendszerváltás utáni problémái és a problémák kezelését célzó szakpolitikai, 

irányítási, finanszírozási megoldások. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom:  

• Benedek András (szerk.) (2010): A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest. ISBN: 9789632640723 

• Mártonfi György (2009): A TISZK-rendszer kiépülése 2007-2008-ban. Szakképzési Szemle 

2009/4. 403-433. ISSN 02372347 

• Polónyi István (2009): Rendszerváltozások az oktatás finanszírozásában. Educatio, 2009/4. 473-

41. HU ISSN 14198827 

Ajánlott irodalom: 

• Balogh Miklós (2015): A hazai közoktatás finanszírozása az ezredfordulót követően. In: Györgyi 

Zoltán – Simon Mária – Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás 

világában. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 9789636829445 

• Tomasz Gábor (szerk.) (2012): Párhuzamok és kanyarok. Szakképzettek pályakövetése. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 9789636827038 

• A Szakképzési Szemle (ISSN 02372347), a Szakoktatás(ISSN 02375338) és a 

Felnőttképzés(ISSN 17851858) folyóiratok releváns cikkei. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Erdei Gábor adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

  



 

 

 

Tantárgy neve: Tanítás- és tanuláselméletek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 (kredit%) 

A tanóra típusa: eaés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy az alapozó képzésben (elsősorban a kognitív pszichológia és 

neveléslélektan területén) megszerzett ismeretek alkalmazásának lehetőségeit bemutassa, és a 

hallgatók betekintést nyerjenek a korszerű tanítás- és tanuláselméleti kutatásokba. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tanuláselméletek pszichológiai paradigmái: behaviorizmus, szociális tanulás, 

kognitivizmus.  

• Tudáskoncepciók: ismeretek és képességek rendszerei az emberi gondolkodásban. 

• Fogalomfejlődés, fogalmi váltás.  

• A konstruktivista tanításfelfogás.  

• Az oktatás módszereinek és stratégiáinak rendszere. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Falus Iván (szerk.) (1998): Didaktika. Elméleti alapok a tanulás tanításához. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 9631890759 

• Mező Ferenc (2002): A tanulás stratégiája. Debrecen: Pedellus Kiadó. ISBN 9789639216457 

 

Ajánlott irodalom: 

• Nahalka István (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és 

pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 9789631920833 

• Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése I., II. Pécs-

Budapest: Pécsi Tudományegyetem. ISBN 9789636421717 

• Kwo, Ora – Moore, Tim – Jones, John (2004): Developing Learning Environments: Creativity, 

Motivation and Collaboration in Higher Education. Hong Kong University Press. ISBN 978-

988-220-098-2 

• Crumly, Cari – Dietz, Pamela - d’Angelo, Sarah (2014): Pedagogies for Student-Centered 

Learning: Online and On-Ground. Augsburg Fortress. ISBN 978-1-4514-8953-8 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri és képes kritikailag is elemezni a pszichológiai és pedagógiai tanuláselméleteket; 

Rendelkezik a tudáskoncepciók ismeretével. Tájékozott az oktatás módszereinek és stratégiáinak 

rendszeréről, képes ezeket kritikailag elemezni, több szempontból értelmezni. 

Attitűd/magatartás: Elfogadja, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben a tanulási környezet és 

technológia meghatározó szerepet játszik. Elismeri a tanulási folyamat tudatosításának 

szükségességét, elkötelezett híve a tanulás tanításának.  



 

 

Képességek: Képes az aktivitást, interaktivitást, motivációt és differenciálást elősegítő, az 

életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási stratégiákat, a módszerek és eszközök gazdag 

választékát alkalmazni. Képes összehasonlító elemzéseket végezni a tanuláselméletekkel 

kapcsolatban; 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes egyetemi docens, PhD. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Tantervelmélet és tanulási környezet I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a különböző hazai és a nemzetközi 

oktatáspolitikai korszakok tanterveinek sokféleségét és a változtatások hátterében meghúzódó 

társadalmi szükségleteket. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az iskola funkciórendszere, a tartalmi szabályozás kérdései. Kompetencia-alapú tanulás 

és learning-outcomes alapú tanulás és tantervek. 

• A tantervfogalmak komparatív elemzése.  

• A tanítási tartalmak kiválasztása és a tananyag-elrendezés módjai.  

• A tantervi szabályozás szintjei: Nemzeti alaptanterv, kerettanterv, helyi tantervek.  

• Tantervi értékelési taxonómiák, tantervfejlesztés 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Ballér Endre (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. Budapest: OKI. 

ISBN 963-682-423-1 

• Falus Iván (szerk.) (2007): Didaktika. Elméleti alapok a tanulás tanításához. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. ISBN 978-963-195-296-4 

• Szabó László Tamás (szerk.) (2001): Tantervelmélet. Debrecen: Egyetemi Kiadó. ISBN 963-

472-576-7 

 

Ajánlott irodalom: 

• Rózsavölgyi Gábor (2009): Didaktika. Tantervelmélet. Debrecen: KLIO Bt., egyetemi jegyzet 

• Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin – Kéri Katalin (2006): Tananyagok a pedagógia 

szakosalapképzéshez. Pécs. ISBN 963-970-425-3 

• Csapó Benő (2002): Az iskolai tudás. Budapest: Osiris. ISBN 963-379-183-9 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri az aktuálisan alkalmazott tartalmi szabályozási rendszert, dokumentumait, ezek 

funkcióját, hatályát, alapelveit, célkitűzéseit. Ismeri a nemzeti alaptanterv szerkezetét, képzési 

szakaszait, műveltségterületeit, továbbá a tantárgyakon átívelő, kiemelt fejlesztési területeket a 

sajátos nevelési igényű és a kisebbségi nevelés és oktatás nemzeti alaptantervvel kapcsolatos 

vonatkozásait. 

Attitűd/magatartás: Elkötelezett az olyan tartalmi szabályozás mellett, amely elősegíti az egész 

életen át tartó tanulásra való felkészítést, az alkalmazható tudásrendszerek fejlesztését, a 



 

 

kompetenciaközpontú oktatás kibontakozását. Elfogadja, hogy a nevelési-oktatási intézmények 

önállósággal rendelkeznek saját nevelési és tanítási céljaik, tartalmaik, tanulásszervezési módjaik 

kialakításában. 

Képességek: Képes arra, hogy tantervfejlesztési feladatokba bekapcsolódva tudatosan 

felhasználja az országos hatókörű tantervekre vonatkozó ismereteit. Képes arra, hogy intézményi 

pedagógiai programokról eldöntse, hogy milyen módon felelnek meg tartalmi szabályozási és 

tanterv politikai elveknek. Képes tantervi dokumentumokat a szakmai szempontoknak 

megfelelően elemezni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán 

Magdolna főiskolai docens, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Tantervelmélet és tanulási környezet II. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 17 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyj és óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a korszerű tanítási tartalmakat 

és taneszközök készítésének módjait. A hallgatók személyre szabott tanuló-központű tanulási 

programokkal ismerkednek meg, abból a célból, hogy a szemeszter végén képesek legyen 

önállóan is megtervezni és összeállítani elektronikus taneszközöket, illetve online tanulói-tanítási 

felületeket. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Bevezetés az információtechnológiába 

● A számítógép technikai alkalmazásai 

● Az e-learning elmélete és gyakorlata 

● IKT a pedagógiában 

● Számítógép hálózatok és szolgáltatások 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Csákó Mihály (2001): Informatika - internet - pedagógusok. Iskolakultúra, 1. pp. 56-74. 

• Kárpáti Andrea (2003): A tudásalapú társadalom pedagógiája és a számítógéppel segített 

tanulás. Információs társadalom, 2. pp. 34-51. 

• Ollé János et al. (2016): Oktatástervezés, digitális tartalomfejlesztés. Eger: EKF Líceum 

Kiadó. ISBN 978-615-562-113-0 

 

Ajánlott irodalom: 

• Ollé János et al. (2013): Oktatásinformatikai módszerek: Tanítás és tanulás az információs 

társadalomban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-157-3 

• Kovács Ilma (2011): Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben. Budapest: 

Magánkiadás. ISBN 978-963-080-882-8 

• Barrett, Peter et al. (2015): Clever Classrooms. Summary report of the HEAD Project. 

Manchester. University of Salford. ISBN 978-190-784-263-4  

• Looi, Chee et al. (2019): Seamless Learning Perspectives, Challenges and Opportunities. 

Singapour: Spirnger Nature. ISBN 978-981-133-070-4 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Korszerű eljárások alkalmazása a tanulási folyamatban. A differelnciált tanulásszervezés, 

a kooperáció és a projekt megfelelő alkalmazása az elektronikus tanulási környezetben. Reflektív 

és interaktív tanulási eljárás elsajátítása, a tanulói önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése. 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9786155621130
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633121573


 

 

Attitűd/magatartás: Kompetenciája kiterjed a közoktatási feladatok ellátásához szükséges 

adekvát tananyagok, taneszközök és módszerek kidolgozására, kipróbálására, értékelésére és az 

eredmények publikálására. A tananyagok és eszközök tanulócsoportok és egyének igényeihez 

történő illesztésére, személyre szabott fejlesztésre, interaktív tanulástámogatás megvalósítására, 

interaktív tanulói közösségek kialakítására. A kihívás és lehetőségrendszer megértése, amelyet az 

informatikai forradalom jelent a társadalom számára, különös tekintettel az oktatást, képzést, 

tanulást illető hatásokra. 

Képességek: Képes arra, hogy elemezze, megtervezze és előállítsa azokat a tanulásszervezési 

eszközöket, melyek segítségével megalapozza egy adott tantárgy korszerű tanulási/tanítási 

háttérrendszerét. Képes az iskolában és az iskolán kívül elsajátított tudás közötti 

ellentmondásokból származó problémák megértése és kezelése, a tanulás különböző színterei 

közötti kapcsolatok kialakítása 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán 

Magdolna főiskolai docens, PhD. 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Oktatáskutatás tervezése és szervezése Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nevelésszociológia kutatástörténetét, a vizsgálatok tervezési folyamatát, 

valamint gyakorlati megvalósítás eszköz- és személyi feltételrendszerét. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Viták a felsőoktatásról 

● A tanárképzés útkeresése 

● Regionális felsőoktatás 

● A hallgatók felsőoktatási pályafutása 

● Nem-tradicionális hallgatók 

● A diplomaszerzés, munkába-állás 

● A doktori képzés 

● Az oktatók világa 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom. 

• Kozma Tamás (2004): Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája, Új Mandátum, Budapest ISBN 

9634043798 

• Pusztai Gabriella (2010): Láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Hallgatói értelmező közösségek a felsőoktatásban. Új 

Mandátum, Budapest ISBN 9789632870472 

• Hrubos Ildikó (2014): Globális trendek, új kihívások a felsőoktatásban. In Mészáros Attila (szerk.) A felsőoktatás 

tudományos, módszertani és munkaerő-piaci kihívásai a XXI. században. Széchenyi István Egyetem, Győr. ISBN 

9786155391323 

Ajánlott irodalom 

• Pusztai Gabriella – Ceglédi Tímea (szerk.) (2016): Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Új Mandátum, Budapest. 

ISBN 9789631233988  

• Liskó Ilona (2008): A továbbképzések hatása a pedagógusok szemléletére. Educatio 4. 495-511. ISSN 14198827 

• Kiss Pászkál (2008): Falusiak (és nem falusiak) a felsőfokú tanulmányaik kezdetén. Felsőoktatási Műhely 2. 45-58. 

ISSN 1789-1922 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Birtokában van a nevelésszociológiai kutatások értékeléséhez szükséges módszertani és praktikus gyakorlati 

ismereteknek, s biztos ismeretekkel rendelkezik a nevelésszociológiai kutatási módszerekről és azok alkalmazási lehetőségeiről.  

Attitűd/magatartás: Az oktatásügy aktuális problémáira problémaérzékeny gondolkodással reagál, arra törekszik, hogy a 

kutatások eredményeit szintetizálva és összevetve alakítsa ki a véleményét és fogalmazzon meg további kutatási kérdéseket. 

Képességek: Képes a nevelésszociológia komplex eszközrendszerével megválaszolható problémák felismerésére, tematikus 

meghatározására, s az adekvát kutatási feladatok szakszerű megfogalmazására, az eredmények értékelésére. Képes a tudományos 

eredmények írásbeli és szóbeli értelmezésére. 

Autonómia és felelősség:Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, szakmai 

meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája 

során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár, DSc. habil 

 

  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9786155391323


 

 

Tantárgy neve: Adatelemzés az oktatáskutatásban (SPSS) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megalapozza a hallgatók kvantitatív kutatásait, lehetővé téve az ilyen kutatások 

feldolgozását. Az ilyen kutatások ma már a közoktatási rendszer mindennapjainak részei, nem feltétlenül a kutatók 

feladata, hanem a közoktatás erre felkészített szakembereié is, ezt kívánja a kurzus biztosítani. 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A kvantitatív kutatások jelentősége és korlátai. 

● A kvantitatív kutatások megalapozása: adatgyűjtési módszerek. 

● Az SPSS szoftver alapjai. 

● Adatbázisok előkészítése statisztikai feldolgozásra. A változók. Az adatok tisztítása, új változók 

létrehozása. 

● Megoszlások, kétdimenziós adatelemzés.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Earl Babbie (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó. ISBN 9789635067640 

• Héra Gábor – Ligeti György (2005): Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Budapest. ISBN 

9633897882 

• Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. ISBN 978 

9639659087 

Ajánlott irodalom: 

• Györgyi Zoltán (2003): Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet, Budapest. Kutatás közben 241. 

ISBN 9634043712 

• Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (szerk.) (2015): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 9789636828899 

• Ercsei Kálmán (szerk.) (2015): Tanulási utak – pályautak. A szakképzésben tanulók pályakövetése. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 9789636828608 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:A kurzus elsődlegesen a társadalomtudományi kutatások adatfeldolgozása során elterjedt SPSS szoftver 

alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, másodsorban az egyszerűbb matematikai módszerek használatának 

megismertetése a cél. 
Attitűd/magatartás:A kurzust elvégzett hallgatók felismerik a kvantitatív kutatások jelentőségét, használhatósát, 

képesek tudásukat, s a kutatási eredményeket másokkal megismertetni, a kvantitatív kutatások mellett érvelni. 

Egyúttal érzékelik a kvantitatív kutatások korlátait is. 
Képességek:A kurzust elvégző hallgatók képesek az adatfeldolgozás egyszerűbb módozatait megvalósítani, s 

tájékozottak a megtanult módszerek alapján született eredmények értelmezésében. 

Autonómia és felelősség:Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

  



 

 

Nevelési és oktatási kutatások specializáció 

 
Tantárgy neve: Tudományos írásműkészítés (Academic writing) Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja kettős, egyrészt megismerni a tudományos szövegalkotás kritériumait, másrészt gyakorlatot szerezni a 

kritériumoknak megfelelő szövegalkotásban, s mindeközben összeállítani a saját szakdolgozat egy jelentős részét. A kurzus 

alkalmaira a hallgatók írásbeli munkát készítenek, amely (1) a megadott irodalom feldolgozásából valamint (2) saját szakdolgozati 

írásművük részletének kidolgozásából áll. 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Témaválasztás, a kutatási probléma és kulcsszavak, bibliográfia-készítés 

● Olvasási stratégiák, jegyzetelés, recenziókészítés 

● Idegen nyelvű szakirodalom feltárásának technikái 

● Hivatkozási rendszerek 

● Az írásmű szerkezete, a tartalomjegyzék 

● Forráselemzés, empirikus adatfelvétel-és adatelemzés interpretálása 

● Kutatási eredmények összevetése, technikai szerkesztés  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező szakirodalom: 

• Blaskó Ágnes – Hamp Gábor (2007): Írás 1.0. Typotex, Budapest. ISBN 9789639664654 

• Csomós György (2016): A magyarországi tudományos publikálás néhány sajátossága. Magyar Tudomány, 177/2. 226-

235. ISSN 00250325 

• Szegedy-Maszák Mihály (2015): Folyóirat vagy könyv: mérlegen a tudományos teljesítmény. Magyar Tudomány. 

176/4. 404–409. ISSN 00250325 

Ajánlott szakirodalom: 

• S. Bayley (2011): Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, London. ISBN 0415595819 

• Gyurgyák János (1997): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Budapest. ISBN 9633792274 

• Kiss L. László (2011): A tudományos közlés művészete. Magyar tudomány, 172/6.734-737. ISSN 00250325 

• Koller Inez Zsófia (2011): A tudományos írásmű születése. Tudásmenedzsment, 12/2.101-108. ISSN 15860698 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri a szakirodalmi szövegek olvasásának és értelmezésének alapvető technikáit. Ismeri a tudományos szövegek 

jellemzőit és műfajait, a szakszerű hivatkozás formáit.  
Attitűd/magatartás: Igényes és szakszerű nyelvhasználatra törekszik, fejleszteni kívánja saját szaknyelvi képességeit. 

Folyamatosan javítani igyekszik szövegek olvasásának és értelmezésének módszereit, a hivatkozási rendszerek korrekt követését.  
Képességek: Képes szakirodalmi szövegek olvasására és értelmezésére, képes tudományos szövegek műfajainak megfelelő 

szövegek alkotására, az egyes szakszövegek szerkezeti sajátosságainak megfelelőszövegek alkotására, szakszerű hivatkozásra. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, szakmai 

meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. 

Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár, DSc. habil 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Oktatási rendszerismeret  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1380-20%(kredit%) 

A tanóra1 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy átfogó ismeretet nyújtson az oktatási rendszerek működésének elméleti alapjairól és 

változási folyamatairól és mindezek tükrében az oktatáspolitika rendszerszintű beavatkozásairól.A tantárgy főbb 

tematikai csomópontjai: Az oktatási rendszer funkciói; Az oktatási rendszerek kialakulásának jellemzői; Az 

oktatási rendszerek eredményessége és hatékonysága; Változások az oktatási rendszerekben; Az oktatási 

rendszer külső és belső strukturális determinánsai; Az oktatási rendszer szabályozása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1, Berényi Eszter – Imre Anna – Török Balázs (2015): Oktatáspolitikai modellek és elemzések. Budapest, 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ISBN 978-963-682-861-5 

2, Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó ISBN 978 963 162 769 5 

3, Halász Gábor – Annási Ferenc (2011): Az oktatási rendszerek elméleti alapjai.Szeged: SZTE KVI (E-változat: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_okt_rendsz/index.html 

4, Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, ÚMK. ISBN 963 9609 32 3 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Átfogóan ismeri a neveléstudomány legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, ismeri a nevelés-

oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját. 

Képességek: Képes értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző álláspontok 

argumentumait, képes azokat interpretálni. Képes szakmáját meghatározó dokumentumokat véleményezni, 

értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani. A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes 

az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére.  

Attitűd/magatartás: Értékelő, értelmező reflektíven közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. Elkötelezett a 

folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, 

ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok 

értékelésére. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra 

ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai szempontokat juttatja érvényre. 

Felelősen kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán Magdolna docens, PhD.   

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
  

 
 

 

 

 



 

 

Tantárgy neve: Tudománykommunikáció, konferenciaelőadás, 

szemléltetés 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80% 

(kredit%) 

A tanóra5 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők6 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb7): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok8: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy felkészítse a résztvevőket a sikeres konferencia előadások, tudományos 

prezentációk tartására. Ennek érdekében a résztvevők először is megismerik és elsajátítják a 

hatékony előadások tartásához szükséges technikai és gyakorlati ismereteket. Ezt követően 

megvizsgálják, milyen tartalom felel meg a különböző célcsoportoknak, rendezvényeknek. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A helyes prezentáció alapjai. 

• Tipikus hibák, problémák, váratlan helyzetek. 

• Lehetséges megoldási módok. 

• Felkészülés a célcsoportra. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Buda, András (2007): Az infokommunikációs technológiák és a pedagógusok. Új 

Pedagógiai Szemle, 4-5. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00114/pdf/2007-4.pdf 

• Buda András (2017): IKT és oktatás. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 978-615-5372-

68-1 

• Law, Nancy (et al.) (eds.) (2008): Pedagogy and ICT Use in Schoolsaround the World: 

Findings from the IEA SITES 2006 Study Comparative Education. Hong Kong: Research 

Center. 

• Neo, Mai – Neo, Ken T. K. (2001): Innovative teaching-Using multimedia in a 

problembasedlearning environment. Educational Technology & Society, 4 (4). pp. 19-31. 

 

Ajánlott irodalom: 

• Oblinger, Diana, G. - Oblinger, James L. (eds.) (2005): Educating the Net Generation. 

EDUCAUSE. www.educause.edu/ir/library.  

• Unesco (2002): Information and communication technologies in teacher education. Paris: 

UNESCO. http://unesdoc.org/images/0012/001295/129533e.pdf (2013.04.01) 

• Gallo, Carmine (2014): TED-előadások. Budapest: HVG Könyvek. 

 
 

 

 

 

http://www.educause.edu/ir/library


 

 

• Námesztovszki Zsolt (2010): A hatásos PowerPoint prezentáció technikai és tartalmi 

elemei, előadói tippek. Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgatók megismerkednek a tudományos ismeretek átadásának elméleti és 

gyakorlati oldalával. 

Képességek: A célcsoport jellemzőinek és a céloknak megfelelően képes kiválasztani a 

célcsoportnak leginkább megfelelő kommunikációs csatornákat, képes az elkészült anyagok 

kritikai elemzésére 

Attitűd/magatartás: Értelmezően reflektíven közelít a különböző tudománykommunikációs 

megoldásokhoz. Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, 

szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, azok értékelésére és hasznosítására. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András 

adjunktus, PhD. 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Oktatásszociológiai kutatások Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 

(kredit%) 

A tanóra típusa: eaés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a nevelés- oktatás- és iskolaszociológiai 

kutatások tervezésének sajátos problémáival, a kutatási folyamatban megoldásra váró 

dilemmákkal és döntésekkel. A nevelés-oktatás és iskolaszociológiai elméletek és 

kutatástörténet jelentős korszakainak, alkotóinak és alkotó műhelyeinek megismertetése, 

valamint az oktatásszociológiai elméletek kutatás-módszertani konzekvenciáinak bemutatása. 

Bevezetés az oktatáskutatás hazai és nemzetközi szakirodalmába és szaknyelvbe. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Mivel foglalkozik a nevelésszociológia? Egyén, közösség, társadalom 

● Szocializáció - szociális tanulás - individualizáció 

● A hazai és nemzetközi oktatáskutatás központjai és kutatási irányzatai 

● Az oktatáskutatás legfontosabb hazai és nemzetközi elméletei: emberi tőke elméletek, 

tőkeelméletek és társadalmi egyenlőtlenségek az oktatásban 

● Az oktatáskutatás főbb koncepciói és mérési lehetőségek 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

Kötelező irodalom: 

• Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó. 

• Varga Aranka (szerk., 2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: PTE. 

• Neveléstudomány 2013/1. szám 

• Pusztai Gabriella (2009): Társadalmi tőke és iskolai pályafutás. Budapest: ÚMK. 

• Apple, Michael et al. (eds.) (2009): The Routledge international handbook of the sociology 

of education. New York: Routledge.  

 

Ajánlott irodalom: 

• Saha, Lawrence J. (ed.) (1997): International Encyclopedia of the Sociology of Education. 

Oxford: Pergamon. ISBN 139-780-080-429-908 

• Babbie, Earl (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó. 

ISBN 978-963-506-764-0 

• Pedagógusképzés 2010. 1 teljes szám. 

• Educatio folyóirat 2009. 3 teljes szám. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 



 

 

Tudás: A kutatás-módszertani ismeretek és a konkrét vizsgálati kérdések közötti 

összefüggések felismerése, a neveléstudományi kutatások fő stratégiai kérdéseivel kapcsolatos 

döntéshozás. 

Attitűd/magaratás: Az oktatásügyi kutatásoknak az oktatási rendszerek fejlesztésében, jobb 

működtetésében és hatékonyabb irányításában való szerepével kapcsolatos pozitív attitűd. 

Képesség: A kutatói közösségekben való együttmunkálkodásra való hajlandóság és képesség 

kialakítása. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, 

PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

 
 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Társadalomtörténet Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja betekintést nyújtani a társadalomtörténet elméleti alapjaiba, 

fogalomhasználatába. Az előadások bevezetik a hallgatót a társadalomtörténeti megközelítések 

szemléletmódjába és problémalátásába, valamint a társadalomtörténeti elemzések 

módszertanába. Emellett áttekintést kapnak a modern kori Magyarország társadalomtörténetének 

főbb folyamatairól és korszakairól, s megvilágításra kerül az oktatás növekvő fontossága a 

társadalmi státusszerzés mechanizmusaiban. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● népesedés, etnikai és felekezeti viszonyok; 

● család és nemek; 

● társadalom a térben és társadalomszerkezet változásai; 

● nemesség; 

● elitek; 

● középrétegek (polgárság, tisztviselők); 

● mezőgazdasági dolgozók; 

● iparban dolgozók (önállók és alkalmazottak). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Gergely András (szerk.) (2005): Magyarország története a XIX. században. Budapest: Osiris 

Kiadó. ISBN 963-389-817-X 

• Gyáni Gábor – Kövér György (1998): Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a 

második világháborúig. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN 963-379-441-2 

• Romsics Ignác (2010): Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiadó. 

ISBN 978-963-276-179-4 

• Valuch Tibor (2001): Magyarország társadalomtörténete a XX. sz. második felében. Budapest: 

Osiris Kiadó. ISBN 963-379-911-2 

• Stearns, Peter (ed.) (2000): Encyclopedia of European Social History from 1350 to 

2000. Charles Scribner’s Son. New York. ISBN 0-684-80582-0. 

http://1.droppdf.com/files/2cKhC/encyclopedia-of-european-social-history-from-1350-to-

2000.pdf. (Letöltve: 2019.04.26.) 

•  

Ajánlott irodalom: 

• Kövér György (2016): Crossroads and Turns in Hungarian economic history. In: Boldizzoni, 

Francesco – Hudson, Pat (eds.) (2016): Routledge Handbook of Global Economic History. 

London, New York: Routledge. pp. 242-257. ISBN 978-113-883-803-1 

• Tomka, Béla (2013): A Social History of Twentieth-Century Europe. Routledge. ISBN 978-

041-562-845-7 

http://1.droppdf.com/files/2cKhC/encyclopedia-of-european-social-history-from-1350-to-2000.pdf
http://1.droppdf.com/files/2cKhC/encyclopedia-of-european-social-history-from-1350-to-2000.pdf


 

 

• Vonyó József (szerk.) (2003): Társadalom és kultúra Magyarországon a 19–20. században. 

MTT, Budapest – Pro Pannonia, Pécs. ISBN 963-949-810-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A társadalom vertikális struktúraváltozásának megértése, a különböző korokban fő 

szerepet játszó struktúraalkotó dimenziók ismerete, a domináns társadalmi kategóriák 

beazonosítása és jellemzése. 

Attitűd/magatartás: Az oktatás társadalmi struktúraalakító szerepének vizsgálatára való 

nyitottság, érzékenység. 

Képességek: Az eltérő társadalomelméleti megközelítések, a történeti korok társadalmi 

struktúrájában és az egyes régiók társadalmi összetételében történt változások összefüggéseinek 

megértése. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Rébay 

Magdolna egyetemi docens, PhD habil 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Családpedagógiai kutatások módszerei Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja: a hallgatók megismerkednek a családpedagógiához fűződő hazai és nemzetközi 

szakirodalommal, kutatásokkal és azok eredményeivel. A kurzus során a kutatásmódszertani 

ismeretek bővítésével az informális nevelés helyszíneinek vizsgálata is megtörténik. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

A családpedagógia fogalma és tárgykörei 

A család rendszerszemléletű működése, szocializációs funkciói 

A formális és informális nevelés vizsgálati terepei 

A családpedagógiai kutatások relevanciája 

Családpedagógiai kutatási kérdések, problémák, dilemmák 

Kutatás-módszertani alapok 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

● Boreczky Ágnes: Családkutatások nevelésszociológiai nézőpontból. In: Varga Aranka (szerk.) 

(2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: PTE. pp. 103-137. ISBN 241-273. 978-963-642-

853-2 

● Fülöpné Erdő Mária (2010): Családpedagógia. Budapest: Apor Vilmos Katolikus Főiskola. 

ISBN 978-963-730-650-1 

● V. Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem és az iskola. In: Varga Aranka (szerk.) (2015): A 

nevelésszociológia alapjai. Pécs: PTE. pp. 211-241. ISBN 241-273. 978-963-642-853-2 

● Engler Ágnes (2017): A család mint erőforrás. Budapest: Gondolat. ISBN 978-963-693-796-6 

 

Ajánlott irodalom: 

● Varga Aranka (2015): Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolában. In: Varga Aranka (szerk.) 

(2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: PTE. ISBN 241-273. 978-963-642-853-2 

● Babbie, Earl (2013): The Practice of Social Research. Wadsworth Cengage Learning. ISBN 

113-305-009-3 

● Allen,  Katherine R. – Crosbie-Burnett, Margaret (1992). Innovative ways and controversial 

issues in teaching about families: A special collection on family pedagogy. Family Relations, 

41(1). pp. 9-11. 

● Neves, Isabel P. – Morais, Ana M. (2005): Pedagogic Practices in the Family Socializing 

Context and Children's School Achievement. British Journal of Sociology of Education, 26(1). 

pp. 121-137. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 



 

 

Tudás: Ismeri a családi élet folyamatait, a családi élet szakaszait, a családstruktúrák változásának 

következményeit, és mindezek hatását az intézményi nevelésben, oktatásban. Ismeri az oktatási 

rendszer felépítését, szabályozottságát, a gyermeknevelést érintő felelősségi kompetenciákat, az 

etikai normákat, a pedagógiai munka menetét. A kutatásmódszertan alapjainak ismeretével bír, 

megszervez kutatást, értelemzi az adtokat. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, 

rugalmassággal, kreativitással. Rendelkezik egyéni munkájában reális önismerettel, 

önértékeléssel, sikerorientáltsággal.  

Képességek: Képes a családi, az intézményes nevelés és oktatás valamint a társadalmi környezeti 

hatásmechanizmusok interdependenciájának megértésére és elemzésére. Képes a 

családpedagógiával kapcsolatos kutatások eredményeinek elemzésére, értelemezésére. 

Autonómia és felelősség: Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok 

lehetséges következményeinek. Betartja a kutatásetikai követelményeket. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Engler 

Ágnes egyetemi docens, PhD habil. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Neveléstörténeti kutatások Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék a történeti megismerés elméleti hátterét, valamint 

ismereteket szerezzenek a történeti kutatások kvalitatív és kvantitatív módszereiről. Kialakuljon 

bennük továbbá a történeti szövegek kortörténeti kontextusba ágyazott önálló elemzésére való 

képesség. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● a történettudomány kialakulása,  

● a forráskritika módszere,  

● relatív történelem – történelemfilozófiai nézetek a posztmondern korban; 

● szubjektív források kutatásának módszerei,  

● a napló, a memoár és a regény mint történeti forrás,  

● narratívumok elemzése,  

● az összehasonlító történetírás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Gyáni Gábor (2005): Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest: Napvilág 

Kiadó. ISBN 963-908-257-0 

• Gyáni Gábor (2007): Relatív történelem. Budapest: Typotex. ISBN 978-963-966-439-5 

• Golnhofer Erzsébet –Szabolcs Éva (szerk.) (2009): Iskola és történeti emlékezet: Felmérés 

1947-48-ból. Budapest: Gondolat. ISBN 978-963-693-053-0 

• Szabolcs Éva (2009): Remembering old school life: memories as sources of history of 

education research. In: Hopfner, Johanna – Németh András – Szabolcs Éva (eds.): Kindheit-

Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Frankfurt am Main etc., Peter 

Lang Verlag. pp. 13-18. ISBN 978-363-158-187-2 

 

Ajánlott irodalom: 

• Gyáni Gábor (2016): Történelem mint emlék(mű). Budapest: Kalligram. ISBN 978-615-560-

345-7 

• Gyáni Gábor (2009): Time in Historical Narratives and Beyond. In: Berszán István (ed.): 

Orientation in the Occurence: proceedings of the interdisciplinary conference. Komp-Press, 

Cluj. pp. 11-21. ISBN 978-973-9373-99-9 

• Keller Márkus (2005): A megértés lehetősége – az összehasonlító történetírás hazsnáról. Aetas, 

20(4). pp. 102-111. ISSN 0237-7934 

• Mahoney, James – Rueschemayer, Dietrich (eds.) (2003): Comparative Historical Analysis in 

the Social Sciences. Cambridge: University Press. ISBN 052-181-610-6 

• Ormos Mária (2003): A történelem és történettudományok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

ISBN 963-194-442-5 



 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A történeti – kiváltképp a neveléstörténeti – kutatási módszerek és alkalmazási 

lehetőségeik beható ismerete. 

Attitüd/magatartás: A források problématörténeti érzékenységgel történő kezelése. 

Képességek: A kutatási módszerek alkalmazásának képessége. A szöveges dokumentumok 

elemzési módszereiben való jártasság. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Rébay 

Magdolna egyetemi docens, PhD habil 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Adatforrások Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-

80%(kredit%) 

A tanóra9 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők10 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb11): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb adatforrásokat és elsajátítsák 

azokat a statisztikai eljárásokat, megoldásokat melyek az oktatástervezés és az oktatásirányítás 

különböző szintjein szükségesek az adekvát munkavégzéshez. A tantárgy főbb tematikai 

csomópontjai: Vezetői tevékenységek és adatszükségletek; E-ügyintézés; Adatok, adattípusok; 

Statisztikai eljárások; Kommunikációs és prezentációs megoldások; Honlapok, közösségi 

oldalak. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. 

• Barna Ildikó – Székelyi Mária (2004): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési 

technikáról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó. 

• Veroszta Zsuzsa szerk. (2015): Adatbőség. Educatio, 24(3). pp. 3-147. ISSN 1419-8827 

Ajánlott irodalom: 

• Balogh Márta (2004): Statisztikai ismeretek. Budapest: Perfekt Kiadó. ISBN: 978-963-39-

4333-5 

• Buda András (2017): IKT és oktatás. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 978-615-5372-

68-1 

• Falus Iván – Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Budapest: 

OKKER. 

• Vereczkei Zoltán (2017): Másodlagos adatforrások használata a statisztikában. Budapest: 

KSH. ISBN 978-963-235-500-9 

• Garth, Andrew (2008): Analysing data using SPSS. (A practical guide for those unfortunate 

enough to have to actually do it.) Sheffield Hallam University. 

• Demie, Feyisa (2013): Using Data to Raise Achievement Good Practice in Schools. London: 

Lambeth Research and Statistics Unit Education, Learning and Skills International House, 

Canterbury Crescent. 

• https://prezi.com 

 
 

 

 

https://prezi.com/


 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és 

kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri 

a kutatásra vonatkozó etikai normákat. Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai 

legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan 

elemzi, értelmezi. Érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció 

tereit, lehetőségeit. Ismeri a különböző oktatási intézmények adminisztrációs rendszerét és az 

irányításukhoz szükséges adattípusokat, az adatok elemzéséhez szükséges statisztikai 

eljárásokat. 

Képességek: A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk 

gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes 

választani, ezeket feladataiban felhasználni, önállóan alkalmazni. Képes összehasonlítani a 

kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal. Képes önálló szempontok szerint szakmai 

anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és 

rövidebb szakmai tanulmányok önálló megírására. 

Attitűd/magatartás: Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és 

elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. Értékelő, értelmező 

reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. Képviseli a kommunikáció 

jelentőségét a pedagógiai és szakmai munkában, fontosnak tartja az informatikai eszközök adta 

lehetőségek kihasználását, elkötelezett idegen nyelvi képességeinek folyamatos fejlesztése 

mellett. Fontosnak tekintik az oktatás, oktatásfejlesztés és a társadalmi, illetve gazdasági 

viszonyok közötti bonyolult összefüggések értelmezését. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a 

felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-

szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősséget vállal saját kommunikációjáért és annak 

folyamatos fejlesztéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea tanársegéd, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Tudás- és hatékonyságmérési elemzések Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30(kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az iskolához kapcsolódó legfontosabb mérési, 

értékelési rendszerekkel, kutatási eredményekkel, a diplomás pályakövetés illetve a 

szavazórendszerek alkalmazhatóságának kérdéskörével. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Mérési, értékelési mozzanatok az iskolában 

● Külső, belső mérések 

● Pedagógus életpálya modell 

● DPR 

● Szavazórendszerek 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Buda András (2011): Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. RE-PE-T-HA-KÖNYVEK. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok. ISBN 978-963-473-542-7  

• Ranschburg Ágnes (2004): Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új 

Pedagógiai Szemle, 54(3). pp. 52-68. ISSN 1215-1807 

• Csapó Benő (2000): Tudásszintmérő tesztek. In: Falus Iván (szerk.) (2009): Bevezetés a 

pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. ISBN 963-162-664 

 

Ajánlott irodalom: 

• Péterfi Rita (2011): PISA-vizsgálat és kompetenciamérés. A magyar diákok szövegértési 

teljesítménye. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20(5). pp.  3-13. 

• Programme for International Student Assessment. http://www.oecd.org/pisa/ 

• Turner, Ross – Adams, Raymond J. (2007): The Programme for International Student 

Assessment: An Overview. Journal of Applied Measurement, 8(3). pp. 237-248. 

https://www.acer.org/files/turner.pdf.  

• Bruff, Derek Classroom Response Systems (“Clickers”) https://cft.vanderbilt.edu/cft/guides-

sub-pages/clickers/  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri a tanulói teljesítmények mérésének, értékelésének legújabb eljárásait, 

eszközrendszerét, hazai és nemzetközi szakirodalmával együtt. 

Attitűd/magatartás: A megszerzett ismeretkörök alkalmazása során érvényesíti az objektivitás, 

korrektség elvét. 

https://www.acer.org/files/turner.pdf
https://cft.vanderbilt.edu/cft/guides-sub-pages/clickers/
https://cft.vanderbilt.edu/cft/guides-sub-pages/clickers/


 

 

Képesség: Az eszköz-és tartalomtudás felelősségteljes használata mellett képesek a hallgatók a 

hatékony önértékelésük fejlesztésére, és rendszeres alkalmazására. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Buda András 

egyetemi adjunktus, PhD. 

 
  



 

 

Tantárgy neve: Demográfia és munkaerő-piaci politikák Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 80-

20%(kredit%) 

A tanóra12 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők13 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb14): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok15: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A demográfia az emberi populációval és ennek sajátosságaival (népesség számával, ennek 

szerkezetével, térbeli eloszlásával, népesség mozgásával stb.) foglalkozó társadalomtudomány. A 

képzésben a demográfiának azokat a területei vizsgáljuk, amelyek a leendő szakemberek számára 

konkrét segítséget nyújtanak szakmai tevékenységeik megvalósításához. A demográfia 

tudománya ebben az esetben elsősorban a célcsoport elemzésekhez, és az erre épített 

tevékenységtervezéshez nyújt jelentős segítséget, amely alapot biztosít a szakmai munkák 

tervezhetőségéhez, ezek megvalósításához. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:A demográfia 

fogalmi készlete;életkori korcsoportok kulturális és oktatási jellemzői, ezek térbeli sajátosságai; a 

népesség horizontális és vertikális mobilitása; kulturális statisztikák; oktatási és képzési 

statisztikák; etnikai, vallási csoportok és ezek jellemzői. 

Főbb csomópontok: 

● Demográfiai alapfogalmak 

● Népességmozgalom: születés, halálozás, termékenység, válás 

● Népesség iskolázottsága és munkavállalása 

● Népesség gazdasági aktivitása 

● Emberi erőforrás fogalma, elméletek 

● Emberi erőforrás és a gazdaság 

● A munkaerő-kínálat gazdaságtana 

● Demográfiai csere a munkaerőpiacon 

● A munkaerőhiány és a népesedés összefüggései 

● Migráció, vándorlás 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

● Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest: Osiris. ISBN 963-389-149-3 

 
 

 

 

 



 

 

● Tóth József (2002): Általános társadalomföldrajz. Budapest: Dialóg Campus. ISBN 978-963-

931-044-5 

● Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. Budapest: 

KSH Népességtudományi Kutatóintézet. ISBN 978-963-975-118-7 

 

Ajánlott irodalom: 

● Demográfia folyóirat releváns számai  ISSN 2498-6496 (Online). ISSN 0011-8249 

(Nyomtatott) (http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia) 

● KSH (2017): Magyarország, 2016. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. ISSN: 1416-2768 

● Kulturális statisztikák EMMI, KSH, Oktatási, képzési statisztikák EMMI KSH, OSAP 1665, 

Népszámlálási adatok 2001, Népszámlálási adatok 2011. 

● Giuseppe Bertola – Francine D. Blau – Lawrence M. Kahn (2007) Labor Market Institutions 

and Demographic Employment Patterns. Journal of Population Economics, 20(4). pp. 833-867. 

● Gianna Barbieri, Piero Cipollone and Paolo Sestito (2007): Labour market for teachers: 

demographic characteristics and allocative mechanisms. Giornale degli Economisti e Annali di 

Economia, 66(3), 335-373. 

● Schoenmaeckers, Ronald C.  –  Schoenmaekers,  R.C. (2005). How increased labour force and 

increased productivity may compensate for the negative socio-economic effects of an older 

population composition: Results from a simulation exercise on European data. Genus, 61(3/4). 

pp. 465-493. 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok 

legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit. 

Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének európai 

és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek 

működésének szabályozását és összefüggéseit. 

Képességek: Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, ezeket 

kezdeményezően hasznosítja munkájában. A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az 

adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek megteremtésére, 

valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére. 

Attitűd/magatartás: Fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből 

fakadó problémák figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét. Értékelő, 

értelmező reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős 

gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai 

szempontokat juttatja érvényre. Felelősen kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes egyetemi docens, PhD. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi 

István, egyetemi tanár, CSc habil. 

 

  

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia


 

 

Tantárgy neve: Emberi erőforrás-kínálat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25(kredit%) 

A tanóra típusa: eaés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy a demográfia legfontosabb fejezeteibe valamint a demográfia és a foglalkoztatás, a munkaerő-piac és az 

oktatás kapcsolataiba ad betekintést. Megismerteti a hallgatókat a demográfiai fogalmakkal, forrásokkal és 

módszerekkel, a népesség számának és struktúrájának legfontosabb jellemzőivel, a népesedési folyamatokba, és a 

foglalkoztatás legfontosabb demográfiai jellemzőivel. Bemutatja a népesedéselméleteket és a népesedéspolitikákat. 

Kitekint az oktatás és a munkaerő-kínálat demográfiai összefüggéseire.  
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai 

● A népesség területi elhelyezkedése, struktúrája és mozgásai 

● Globális demográfiai folyamatok és ellenségek regionális hatásai 

● Magyarország népmozgalmi mutatói, főbb tendenciái 

● Demográfia és a gazdaság kapcsolat,  

● Demográfia és az oktatás kapcsolata 

● Az emberi erőforrások jelentősége 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Polónyi István:Emberi erőforrás kínálat, demográfia. – jegyzet (megjelenés alatt) – Debreceni Egyetem 

• Polónyi István (2001): Az oktatás gazdaságtana.Osiris, Budapest. ISBN: 9633891493 

• Tímár János (1991): A munkaerő-kínálat gazdaságtana. Aula, Budapest.  

• Balázs József - Horváth Róbert (1995): Bevezetés a demográfiába.JATE Press, Szeged. ISBN 

3159780000100 

Ajánlott irodalom: 

• Becsei József (2001): Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásához I-II. JATE Média 

Intézet, Budapest. 

• Klinger András (szerk.) (1996): Demográfia. KSH, Budapest. 

• Kovács Zoltán (2003): Népesség és településföldrajz. ELTE,Eötvös Kiadó, Budapest. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:A demográfiai fogalmak, források és módszerek széles körű ismerete. A népesedéselméletek és 

népesedéspolitikák ismerete, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatában jelentkező aktuális kihívások 

megértése.  
Attitűd/magatartás:Nyitottság a felső- és felnőttoktatási innovációkra, az oktatás fejlesztésében való kezdeményező 

szerep betöltésére. Képesség a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatát érintő olyan kutatás, fejlesztés 

megszervezésére, amelynek alapján adekvát fejlesztési elképzelések fogalmazhatók meg. 
Képesség: Alkalmasság pedagógiai rendszerek fejlesztésében, működtetésében és irányításában való részvételre, az 

ezekkel a feladatokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű információ feltárására, elemzésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István 

egyetemi tanár, CSc. habil 



 

 

(32.) Tantárgy neve: Elméleti antropológia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25(kredit%) 

A tanóra típusa: eaés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus célja, hogy alaptájékozódást nyújtson a hermeneutikai alapú interpretatív szemlélet, a strukturalizmus, a 

rendszerelmélet és holizmus, a posztmodern antropológia és a dekonstrukció, illetve a modern kulturális 

antropológiai kutatások összefüggéseiről.  
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Elméletek az antropológiai kutatásban. 
● Az antropológia és a társtudományok. Az antropológia szakterületei. 
● A saját társadalom antropológiai kutatása. 

● Antropológia kultúrafogalmak. 
● A kutatás és az értekező típusú társadalomtudományi írás elméleti megközelítései. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Erdélyi Ágnes (szerk.)(1974): Történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Budapest, Gondolat. 

ISBN 9632800699. 

• Lyotard, Jean-François (1993): Posztmodern filozófiai írások. Debrecen, KLTE Filozófia Tanszék.  

• Paryson, Luigi (1992): Az interpretáció eredendő volta. Atheneum, 2. sz. pp. 115-151.  

Ajánlott irodalom: 

• Fehér Ferenc (1995): A „Strukturális antropológia” mint a problematikus individum hermeneutikája. 

Gond, 10. sz. pp.122-143.  

• Szerdahelyi István (szerk.)(1977): A Strukturalizmus vita I.Akadémiai Kiadó,Budapest.ISBN 

9630510863. 

• Kisdi Barbara (2012):A kulturális antropológia története, elméletei és módszerei. Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, Budapest. SBN 9789633080825 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Ismeriaz antropológiaelmélet alapvető kérdésfelvetéseit és irányzatait.  
Attitűd/magatartás: Alkalmas a különböző korok és a kortárs kultúrák vizsgálatának önreflektív vizsgálatára  
Képességek: Képes szakértő módon alkalmazni az ismeretelmétei koncepciókat a kutatási problémák 

megfogalmazásakor. 
Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Lovas Kiss Antal egyetemi docens, PhD. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Oktatásökológiai elemzések Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja,hogy a hallgatók megismerjék az oktatásökológiai kutatások elméleti hátterét, hazai és nemzetközi 

társadalomtudományi gyakorlatát, valamint a kutatások módszertanát. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Az ökológiai gondolkodás elméleti, történeti háttere 

● Az ökológiai szemlélet megjelenése a társadalomtudományokban 

● A szociálökológia fogalmai 

● A hazai oktatásökológiai kutatások 

● Oktatásökológiai elemzés készítése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Kozma Tamás (1987): Iskola és település. Regionális oktatásügyi kutatások.Akadémiai Kiadó, Budapest, 

ISBN 9630548542 

• Kozma Tamás – Forray R. Katalin (szerk.)(1986): Oktatásökológia. Területi kutatások az 

oktatásügyben.Oktatáskutató Intézet,Budapest, ISBN 9634040306 

• Forray R. Katalin – Kozma Tamás (1992): Társadalmi tér és oktatási rendszer.Akadémiai 

Kiadó,Budapest.ISBN 9630564408. 

• Forray R. Katalin – Kozma Tamás (1999): Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika.Oktatáskutató 

Intézet, Budapest. ISBN 9634043461 

Ajánlott irdodalom 

• Pusztai Gabiella - Ceglédi Tímea (szerk) (2015): Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Partium Press-

Új Mandátum, ISBN 9789631233988  

• Kozma Tamás - Ceglédi Tímea (szerk.): (2010): Régió és oktatás: A Partium esete. Debrecen, CHERD-

Hungary: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, Debrecen 

• Juhász Erika (szerk.)(2014): Tanuló közösségek, közösségi tanulás. A tanuló régió kutatás új eredményei.  

CHERD-H: Center for Higher Education Research and Development - Hungary, Debrecen. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri az oktatásökológiai kutatások történetét és legfontosabb kutatási irányait, valamint az alapvető 

kutatás-módszertani ismereteket és az oktatásstatisztikai adatok és adatbázisok elemzésének lépéseit. 

Attitűd/magatartás:Rendelkezik az oktatásökológiai kutatások iránti megismerés szándékával és ennek érdekében 

folyamatosan képzi magát. 

Képességek: Képes önálló kutatási feladatok elvégzésére, valamint az eredmények rövidebb előadás vagy 

tanulmány formájában történő összefoglalására.  

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka 

egyetemi tanársegéd, PhD. 



 

 

 

Tantárgy neve: Nemzetközi összehasonlítások az oktatáskutatásban Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 22 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az összehasonlító oktatáskutatás módszereit és 

tapasztalatait annak érdekében, hogy képesek legyenek nemzetközi kontextusba helyezni a hazai 

oktatási rendszerre, illetve ennek működésére vonatkozó ismereteiket.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A komparatisztika jelentősége az oktatáskutatásban. 

● Az angolszász és a kontinentális oktatási rendszerek jellegzetességei 

● A közoktatási intézmények irányítási és finanszírozási rendszere a különböző 

oktatási rendszerhez, illetve ezek alrendszereihez tartozó országokban. 

● Az oktatás fejlesztése, mint a gazdaság teljesítményének előfeltétele: távol-keleti 

oktatási rendszerek. 

● Szakképző rendszerek Európában: történelmi, kulturális hagyományok, gazdasági 

erőtér. 

● A leszakadó rétegek iskolában tartására vonatkozó szakpolitikák és rendszerszintű 

megoldások 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Fehérvári Anikó – Tomasz Gábor (szerk.) (2015): Kudarcok és megoldások. Iskolai 

hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Budapest: OFI. ISBN 978-963-682-862-2 

• Fehérvári Anikó (szerk.) (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. Budapest: OFI. ISBN 978-963-

682-627-7 

• Gordon Győri János (2006): Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában. Budapest: 

Gondolat. ISBN 963-961-051-8 

• Halász Gábor (2012): Az oktatás az Európai Unióban – Tanulás és együttműködés.  Budapest: 

Új Mandátum Könyvkiadó. ISBN 978-963-870-533 

 

Ajánlott irodalom: 

• Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum 

Kiadó. ISBN 963-960-932-3 

• Széll Krisztián (szerk.) (2015): Mit mér a műszer? A tanulói teljesítménymérések 

alkalmazhatóságáról. Budapest: OFI. ISBN 978-963-682-799-1 

• Széll Krisztián (szerk.) (2016): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és 

értelmezések. Budapest: OFI. ISBN 978-963-436-006-3 

• http://www.oecd.org/ 

• PISA 2015 Results (Volume I) (2016): Excellence and Equity in Education. 

• Comparative Education - Taylor & Francis Online 

http://www.oecd.org/
https://www.tandfonline.com/loi/cced20
https://www.tandfonline.com/loi/cced20


 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri más oktatási rendszerek bizonyos elemeit, az angolszász és a kontinentális típusú 

(s ezek alesetet képező) oktatási (és szakképzési) rendszerek felépítését, működési elvét, 

intézményrendszerük egymásra épülését. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik a nemzetközi összehasonlítások fontosságának felismerésével, 

tudatosabban törekszik arra, hogy saját ilyen jellegű tevékenység más országok tapasztalatait 

figyelembe véve tervezzék meg. 

Képességek: Képes tájékozódni az oktatási rendszerek működését bemutató, elemző 

szakirodalomban, valamint a hazai tapasztalatokat nemzetközi kontextusban értelmezni, 

értékelni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD.  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea tanársegéd, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Kutatás és tudományos képzés a felsőoktatásban Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 22(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogyhallgatók ismerjék meg az egyetemnek a kutatással és tudományos képzéssel kapcsolatos 

célrendszerét, és alapfeladatait. Ismerjék meg az egyetemi kutatás és a tudományos utánpótlás történeti 

hagyományait, hazai és nemzetközi tendenciáit. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Az egyetemek kutatási alapfeladatának történeti alakulása, a modern „kutatóegyetem” koncepció kialakulása.  

● A tudományos továbbképzés és tudományos minősítés hazai és nemzetközi rendszereinek összehasonlítása.  

● A hazai egyetemi kutatások helye a nemzeti kutatás-fejlesztési-innovációs rendszerben, nemzetközi 

kitekintés és összehasonlítás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom:  

• Hrubos Ildikó (szerk.)(2012): Elefántcsonttoronyból világítótorony. Aula, Budapest.ISBN 9789633390337 

• Jávorka Edit (szerk.)(2001): A kutatás-fejlesztést és az innovációt segítő módszerek és alkalmazásuk 

tapasztalatai az OECD országokban és Magyarországon. Oktatási Minisztérium, Budapest. ISBN 

9630067331 

• Dévai Katalin (2002): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern 

Europe. BME, Budapest. ISBN 963420726X 

Ajánlott irodalom: 

• Hrubos Ildikó(2011): Örök felsőoktatási érték - változó hangsúlyokkal EDUCATIO 20:(2) pp. 208-219.  

• Fehérvári Anikó - Juhász Erika - Kiss Virág Ágnes - Kozma Tamás (szerk.)(2015): Oktatás és 

fenntarthatóság. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), ISBN 9789631255423 

• Papanek Gábor (szerk.)(1991): A magyar innovációs rendszer főbb összefüggései. Országos Műszaki 

Fejlesztési Bizottság, Budapest. ISBN 9638244682 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Széles körű ismeretek az egyetemi kutatás és a tudományos utánpótlás nevelés lényegéről és irányzatairól, 

a hazai és nemzetközi kutatásokról, alapművekről és fejlesztési irányokról. 

Attitűd/magatartás:A szakmai önfejlesztés és az innováció, fejlesztési alternatívák befogadásai iránti elköteleződés 

és nyitottság.  

Képesség:A helyi programok véleményezésének, megtervezésének, előkészítésének és megvalósításának 

képessége. Sikeres projektek vezetésének, team-munkában való konstruktív részvétel képessége. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja 

érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít 

ki szakmai közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella 

egyetemi tanár, DSc. habil 

  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633390337


 

 

Segítő-fejlesztő specializáció 
 

Tantárgy neve: A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való 

foglalkozás történeti és nemzetközi összehasonlító pedagógiai 

szempontból 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a különleges bánásmódot igényló tanulókkal 

való foglalkozás intézményes gyakorlatának történetileg kialakult formáit elsődlegesen 

Magyarország tekintetében, illetve napjainkban működő modelljeit és szervezeteit. 

A tantárgy fő tematikai csomópontjai: 

▪ a tehetséggondozás története Magyarországon, 

▪ elitképzés, tehetséggondozás az oktatásban napjainkban nemzetközi kitekintésben, 

▪ a hallássérültek nevelésének története Magyaroszágon,  

▪ a látássérültek nevelésének története Magyarországon,  

▪ az értelmi fogyatékosok/értelmileg akadályozottak nevelésének a története 

Magyarországon, 

▪ mozgásszervi fogyatékkal élők oktatásának és nevelésének története Magyarországon,  

▪ speciális nevelési-oktatási intézmények Európában napjainkban. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Harsányi István: Az iskolai tehetséggondozás története Magyarországon. In: Ranschburg Jenő 

(szerk.) (1989): Tehetséggondozás az iskolában. Budapest: Tankönyvkiadó. pp. 313-336. 

ISBN 963-181-584-6 

• Petriné Feyér Judit: A különleges bánásmódot igényló gyermek. In: Ballér Endre - Golnhofer 

Erzsébet - Falus Iván - Kotschy Beáta - Petriné Feyér Judit - Réthy Endréné - Szivák Judit - 

Vámos Ágnes (szerk.) (2003): Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch16.html.  

• Gordosné Szabó Anna (1963): Gyógypedagógiatörténet 2. Magyar gyógypedagógia történet a 

XX. századig. Budapest: Gyógypedagógiai Tanárképzős Főiskola, Tankönyvkiadó. ISBN 

nélkül 

• Gordosné Szabó Anna (2000): A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor 

(szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest: ELTE BGGYFK. pp. 331-356. 

• Torgesen, Joseph K. (2004): Learning disabilities: an historical and conceptual overview. In: 

Wong B. Y. L. (ed.) (2004): Learning about learning disabilities. San Diego: Elsevier. pp. 3-

40. ISBN 012-762-533 

 

Ajánlott irodalom: 



 

 

• Bánfai József (2013): Szekfű Gyula és az állam falusi tehetségmentő akciója. Tehetség, 21(1). 

pp. 13-15. ISSN 1268-084 

• Gordon Győri János (szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I-II. Budapest: 

Géniusz Könyvek. ISSN 2062-5936 

• Papp István (2008): A népi kollégiumi mozgalom története 1944-ig. Népi tehetségek gondozása, 

vagy tudatos elitnevelési kísérlet? Politikatörténeti füzetek XXVI. Budapest:  Napvilág. ISBN 

978-963-969-722-5 

• Peterson, Penelope et al. (eds.) (2010): International Encyclopedia of Education. Elsevier 

Science. ISBN 978-008-044-893-0 

• Pullen, Paige Cullen (2016): Historical and current perspectives on learning disabilities in the 

United States. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(25-37). ISSN 1937-6928 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A kurzus során a hallgatók áttekintést kapnak a széles körben elterjedt programok 

működéséről, megismernek európai és Európán kívüli gyakorlati példákat. 

Attitűd/magatartás: A hallgatók elemző munkája során érvényesül az elfogulatlanság, 

előítéletmentesség és a kritikai szemléletmód. 

Képesség: A hallgatók képesek a komparatív elemzés módszertani alapjainak ismeretével önálló 

elemző munkára. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, 

habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Rébay 

Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Az egyéni tanulói igényekhez való alkalmazkodás a 

tömegoktatás történetében 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az iskolai gyakorlatokat, melyek a tanulók 

egyéni sajátosságainak megismerésére irányulnak, és a tanulók egyéni sajátosságainak 

megismerésén alapulva differenciált oktatásszervezési tevékenységet alapoznak meg.  
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Az általános iskoláztatás neveléselmélet megfontolásai. Tömegoktatás, 

szocializáció, perszonalizáció. 

● Az iskola funkcionális analízise: az iskola szelekciós funkciója; a szelekció 

gyakorlatának történelmi formái 

● Iskola és teljesítmény – az egyéni sajátosságok és igények felismerése az iskolában 

● Az iskolakritikai gondolkodás az oktatás tömeges formáiról 

● Tömegoktatás és egyéni igényekhez való igazodási lehetőségek: gazdagítás, 

dúsítás, gyorsítás 

● A rugalmas oktatásszervezés további lehetőségei 

● Alternatív iskolák és egyéni tanulói igények 

● A Dalton-terv és az egyéni tanulói programok rendszere 

● Művészet és oktatás – alapfokú művészetoktatási intézmények hálózata és 

működése. 

● Egyéni programok 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Debrecen: Didakt. ISBN 978-

615-521-205-5 

• Gyarmathy Éva (2006): A tehetség – fogalma, összetevői, típusai, azonosítása. Budapest: 

ELTE Kiadó. ISBN 978-963-463-850 

• M. Nádasi Mária (2012): Adaptivitás az oktatásban. Budapest: ELTE. ISBN 978-963-463-956-
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Ajánlott irodalom: 

• Czeizel Endre (2015): Tehetség, talentum: jó szerencse, semmi más? Budapest: Galamus. 

ISBN 978-963-715-743-1 

• Inántsy-Pap Judit et al. (2010): Tehetség és személyiségfejlesztés. Budapest: Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. ISSN 2062-5936 

• Gordon Győri J. (szerk.) (2012): International Horizons of Talent Support, II Best Practices 

Withinb And Without the European Union, II Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.  

http://tehetseg.hu/sites/default/files/28_kotet_net_angol.pdf  



 

 

• Hopkins, David at al. (2006): Personalising Education. OECD. ISBN 926-403-655-98 

• Tait, Gordon (2013): Making Sense of Mass Education. Cambridge University Press. ISBN 

978-110-844-579-5 

• Winter, Eileen – O’Raw, Paul (2010): Literature Review of the Principles and Practices 

relating to Inclusive Education for Children with Special Educational Needs, NCSE T: 046 

948 6400 F: 046 948 6404. https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/NCSE_Inclusion.pdf  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésével kapcsolatos hazai és külföldi 

gyakorlatokat. 
Attitűd/magatartás: Rendelkezik empatiával, ugyanakkor korrekt kritikai szemlélettel viszonyul 

a tanulói csoportok fejlesztése során azok sokszínűségéhez. 
Képesség: Képes megkülönböztetni és elemezni az egyéni képességek megismerésére irányuló 

stratégiákat és értelmezni a stratégiákra alapozott osztálytermi tevékenységrendszereket. Képes 

továbbá önállóan lefolytatni a tanulók egyéni sajátosságainak feltárására irányuló vizsgálatokat, 

illetve megfigyeléseket és ennek alapján oktatási tevékenységeket megtervezni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

 

  

https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/NCSE_Inclusion.pdf


 

 

Tantárgy neve: Iskolai magatartási és 

beilleszkedési zavarok pedagógiai kezelése 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és képessé váljanak felismerni a gyermek-, és 

serdülőkorban megjelenő magatartási és beilleszkedési zavarok viselkedéses jeleit.  

Tematikai csomópontok: 

• Az iskolai magatartás és beilleszkedési zavarok mint inadaptációs tünetek. 

Diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai szempontok. 

• A jelenség organikus és pszicho-szociális háttértényezői 

• A magatartászavarok és a tanulási nehézségek valamint a hátrányos helyzet kapcsolata. 

Az iskolai kudarc és beilleszkedési zavar mint a deviancia veszélyeztető tényezője 

• Pedagógiai módszerek az iskolai magatartás és beilleszkedési zavarok kezelésében, 

osztálytermi módszerek 

• Pedagógiai módszerek az iskolai magatartás és beilleszkedési zavarok kezelésében, 

egyéni támogatás és a család bevonása 

• A konfliktusok természete és a konfliktuskezelés alapjai 

• Az iskolai agresszió és kezelése 

• Az integrált oktatás kihívásai a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek 

nevelésében 

• Jó gyakorlatok a nemzetközi és hazai oktatásban 

• Szakmaközi együttműködések a gyermekek iskolai beilleszkedési és érzelmi 

problémáinak megoldásában, terápiás és fejlesztési együttműködések 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  



 

 

Kötelező irodalom: 

• A beilleszkedési, tanulási, magtartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók ellátásának 

jelenlegi szabályai, az értékelés és minősítés alóli felmentés és szöveges értékelés kifutó 

rendszerben történő kivezetésével kapcsolatos tudnivalók 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_foru

m_nov_17.pdf 

• Murányi-Kovács Endréné – Kabainé Huszka Antónia (1999): A gyermekkori és serdülőkori 

személyiségzavarok pszichológiája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-185-

920-7 

• Kósáné Ormai Vera (1989): Beilleszkedési nehézségek és az iskola. Budapest: 

Tankönyvkiadó. ISBN 963- 181-587-0 

• Illyés Sándor (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest: Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar. ISBN 963-179-240-4 

 

Ajánlott irodalom: 

• Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-854-85X 

• Newman, Fran (2004): Gyermekek krízishelyzetben. Pont Kiadó. ISBN 963-931-295-9 

• Tóth László (2015): Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése. Debrecen: Egyetemi Kiadó. 

ISBN 978-963-473-871-8 

• Colvin, Geoff T. – Scott, Terrance M. (2015): Managing the Cycle of Acting-Out Behavior 

in the Classroom Corwin. SAGE Company. ISBN 13:978-148-337-436-9 ISBN 10:148-

337-436-XK 

• Kauffman, James M. – Landrum, Timothy J. (2017): Characteristics of Emotional and 

Behavioral Disorders of Children and Youth. 11th Edition. Pearson. ISBN 13: 978-013-444-

990-6 ISBN 10: 013-444-990-8  

• Hoagwood, Kimberly E. et al. (2007): Empirically Based School Interventions Targeted at 

Academic and Mental Health Functioning. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 

15(2). pp. 66-92. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10634266070150020301   

• Loeber, Rolf at al. (1998): Antisocial Behavior and Mental Health Problems. Explanatory 

Factors in Childhood and Adolescence. New York: Psychology Press. ISBN 978-141-060-

293-0 

• Moses, Tally (2010): Being treated differently: Stigma experiences with family, peers, and 

school staff among adolescents with mental health disorders. Social Science & Medicine, 

70. pp. 985-993. 

• Wiener, Judith (2004): Do Peer Relationships Foster Behavioral Adjustment in Children 

with Learning Disabilities? Learning Disability Quarterly, 27(1). pp. 21-30. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri az egészséges személyiség működését és fejlődését, valamint a 

viselkedészavarok intrapszichés és interperszonális hatótényezőinek jelentőségét, beleértve a 

családi és kortárscsoport folyamatait is. Érti a jelenség kognitív folyamatait és a társas 

viszonyok összefüggéseit, tudatában van a nevelői magatartás és attitűd tanulói viselkedésre 

gyakorolt hatásával. 

Attitűd/magatartás: Értve a konfliktusok természetét, a konfliktuskezelés egyéni, csoportos, 

közösségi szintjeit, rendelkezik változatos megoldási repertoárral, s megalapozott döntések 

alapján választ a lehetséges alternatívák között.  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_forum_nov_17.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Budapest/opn2017/17_BTMN_forum_nov_17.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10634266070150020301


 

 

Képesség: Képes szakmaközi együttműködések kezdeményezésére és működtetésére az 

egyéni, osztály, valamint iskolai közösséget érintő magatartási és beilleszkedési zavarok 

komplex kezelése során. Képes aktív, hatékony szerepet vállalni a problémák pedagógiai 

eszközökkel történő megoldásában. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

 

  



 

 

Tantárgy neve: Az iskolai integráció és inklúzió aktuális kérdései Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a résztvevők megvizsgálják az integráció és inklúzió fogalmi-tartalmi 

fejlődését, az egymás mellett élő alakok neveléstudományi jelentőségét. A hazai oktatási rendszer 

változásainak a kurzus tárgyának szempontjából végzett vizsgálata során a résztvevők képet 

alkothatnak arról, hogy a magyar társadalom milyen utat járt és jár be az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében. A kurzus kitér a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elemzésére, 

értékelésére is egy integrált projektszemléleti metódus keretében. 
Tematikai csomópontok: 

● Nyertesek és vesztesek: kirekesztés, kirekesztődés, marginalizáció, minoritizáció. 

● Helyzetkép a fogyatékkal élők és a romák iskolai karrierjéről 

● Az esélyegyenlőség elve a társadalomban és az oktatásban 

● Az integráció fogalmának megjelenése. 

● Az inklúzió fogalmának megjelenése, egymás mellett élő értelmezések 

● A tudománytól a gyakorlatba: érdekvédelem és szakpolitikák 

● Az együttnevelés módszertani fejlődése 

● Jó gyakorlatok 

● Lehetőségek az inklúzív pedagógiai programok hatásvizsgálatában 

● Kockázatok és rejtett negatív folyamatok az inklúzív programok tervezése, 

megvalósítása során 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.) (2012): Társadalmi 

integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: MTA TáTK (Szociológiai Intézet) – 

Argumentum. ISBN 978-963-446-680-2 

• Papp Gabriella (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi iskolában. Budapest: 

Comenius. ISBN:963-214-529-1 

• Varga Aranka (2015): Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécs: PTE BTK NTI Romológia 

és Nevelésszociológia Tanszék. ISBN 978-963-642-782-5 

• Connor, David J. – Ferri, Beth A. (2005): Integration and inclusion-A troubling nexus: Race, 

disability, and special education. The Journal of African American History, 90(1-2). pp. 107-

127. 

 

Ajánlott irodalom: 

• Papp Gabriella (2012): Az integráció, inklúzió fogalmak tartami elemzése gyógypedagógiai 

megközelítésben nemzetközi és magyar színtéren. Gyógypedagógiai Szemle, 4. pp. 295-304. 

ISSN 0133-1108 



 

 

• Némethné Tóth Ágnes (2009): Tanári attitűdök és inkluzív nevelés. Magyar Pedagógia, 

109(2). pp. 105-120. 

• Kőpatakiné Mészáros Mária - Nagy Gyöngyi Mária (2009): Sajátos nevelési igényű gyermekek 

az oktatási rendszerben In: Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) (2009): Együttnevelés határon 

innen és túl. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-637-6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgató megismeri az integráció és inklúzió fogalmi-tartalmi sokszínűségét. Képes 

lesz megkülönböztetni az iskolai színtereken megvalósuló esélyegyenlőség egymást kiegészítő, 

olykor kioltó megközelítéseit, valamint az ezen megközelítésekhez kapcsolódó módszereket, 

eszközöket. 
Attitűd/magatartás: A hallgatóképes empatikusan a nevelés-oktatás szűken vett területén 

végrehajtott beavatkozásokra, valamint a beavatkozások szándékolt eredményeit és nem 

szándékolt hatásait egy tágabb értelmezési keretbe helyezni. 
Képességek: A hallgató képessé válik az esélyegyenlőség nagy, ernyő-fogalma alá besorolható 

gyakorlati cselekvések hatékonyságának elemzésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy 

Klára egyetemi adjunktus, PhD. 

  



 

 

Tantárgy neve: Iskolai tehetségfejlesztés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a tehetségdiagnosztika és tehetségfejlesztés 

gyakorlatát megalapozó legfajsúlyosabb tudományos elméleteit. Ismerjék meg és tanulják meg 

alkalmazni a pszichológiai vizsgáló módszerek (egyszerűbb tesztek, kérdőívek, egyéb adatgyűjtő 

eljárások) használatát, ezáltal felkészülve a szakszerű tehetségdiagnózisra és a diákok önreflexiós 

képességének fejlesztésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Renzulli-féle háromkörös modell 

● Mönks-féle továbbfejlesztése 

● Czeizel Endre 4+2+1 faktoros modellje 

● Gardner többtényezős intelligencia modellje 

● Sternberg triararchic modellje 

● A legfontosabb összetevők -intelligencia, kreativitás, motiváció, tanulás iránti 

attitüd, tanulási orientáció, énkép – vizsgálatának bemutatása mellett a következők 

ismertetésére fektetjük a hangsúlyt: figyelem- és emlékezetvizsgáló eljárások, 

pszichológiai tesztek az intelligencia mérésére, a probléma megoldási folyamat 

vizsgálatának módszerei, szabad asszociációs teszt, szabadidő eltöltésének kérdőíve 

● Reziliencia 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

● Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai, azonosítása. Budapest: 

Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-463-850-6 

● Gyarmathy Éva (2007): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata. Budapest: Eötvös 

Kiadó. ISBN 978-963-463-908-4 

● Gyarmathy Éva (2002): A zenei tehetség. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. pp. 236-244. ISSN 1215-

1807 

● Ceglédi Tímea (2012): Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó 

iskolai karrier. Szociológiai Szemle, 2(22). pp.  85-110. ISSN: 1216-2051 

 

Ajánlott irodalom: 

● Csíkszentmihályi Mihály (2008): Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság 

pszichológiája. Akadémiai Kiadó: Budapest. ISBN 978-963-058-746-4 

● Csíkszentmihályi Mihály (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Budapest: Nyitott 

Könyvműhely. ISBN 978-963-310-006-6 

● Sipos János: A tehetséggondozás új felfogása. http:/geniusportal.hu 



 

 

● Wellins, Richard S. et al. (é. n.): Nine Best Practices for Effective Talent Management. 

Development Dimensions International. http://www.ddiworld.com/DDI/media/white-

papers/ninebestpracticetalentmanagement_wp_ddi.pdf  

● Heller, K. A. et al. (2000): International Handbook of Giftedness and Talent. UK: Oxford. 

● Goldstein, Sam – Brooks, Robert B. (eds.) (2013): Handbook of Resilience in Children. 

Springer. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: A hallgató rendelkezik azokkal a szakmai tudáselemekkel, amelyek bírtokában megérti 

az egyének közötti különbségeket, és fejleszti az egyéni képességeket. 

Attitűd/magatartás: Az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseket felismerve 

empátiával, toleranciával elősegíti a tanulók egészségfejlesztését.  

Képesség: A hallgató képes a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és 

személyiségfejlődésének elemző értékelésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea 

tanársegéd, PhD. 

 

 

  

http://www.ddiworld.com/DDI/media/white-papers/ninebestpracticetalentmanagement_wp_ddi.pdf
http://www.ddiworld.com/DDI/media/white-papers/ninebestpracticetalentmanagement_wp_ddi.pdf


 

 

Tantárgy neve: Speciális hallgatói csoportok Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33(kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 45 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a speciális hallgatói csoportok helyzetét, valamint 

az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását a felsőoktatásban. Ismerjék a speciális támogatási 

formák szerepét az eredményesség javítása céljából.  

Tematikai csomópontok: 

● Speciális szükségletű és fogyatékos hallgatók a felsőoktatásban. 

● Hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban 

● Befogadó egyetem, kommunikációs és morális akadálymentesítés a 

felsőoktatásban 

● A felsőoktatási integráció és inklúzió társadalmi integrációs szerepe 

● Nemzetközi tapasztalatok és gyakorlatok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Arató Ferenc – Varga Aranka (2015): Inkluzív Egyetem Autonómia és felelősség 

tanulmánykötetek. Pécs, PTE. ISSN 2064-9371, ISBN 978-963-642-906-5, Digitális ISBN 

978-963-642-905-8 

• Dávid Mária (2015): Speciális igényűek a felsőoktatásban és a felnőttképzésben. 

Médiainformatika Kiadványok. Eger: Eszterházy Károly Főiskola. ISBN 978-615-550-991-9 

• Fehérvári Anikó (2016): A felsőoktatás szociális dimenziója. „Hátrányos helyzetű csoportok 

hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban” című kutatás. Tempus Közalapítvány. 

• Pusztai Gabriella - Kovács Klára (szerk.) (2015): Ki eredményes a felsőoktatásban? Partium 

Könyvkiadó, Personal Problems Solution Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. ISBN 978-

606-8156-69-9, ISBN 978-963-121-360-7 

 

Ajánlott irodalom: 

• Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely, 2. pp. 15-

22. ISSN 1789-1922 

• Kiss László (2014): Fogyatékkal élő és krónikus beteg hallgatók a felsőoktatásban. 

Felsőoktatási Műhely, 1. pp. 117-128. ISSN 1789-1922 

• Pusztai Gabriella – Szabó Diána (2014): Felsőoktatási hallgatók és fogyatékossággal társak. 

A fogyatékosság értelmezései a szakmai és köztudatban. Kapocs, 4. pp. 23-36. 

• Rayman Julianna (2015): A Befogadó Egyetem stratégiája egy kutató fejlesztő munka az 

inkluzív kiválóság jegyében. Autonómia és felelősség, 3. pp. 77-90. ISSN: 2415-9484 

• A sajátos képzési igényű, fogyatékos egyetemista hallgatók karriertámogatási lehetőségei 

http://fszk.hu/wp-

content/uploads/2018/06/FOGL2016A_MPME_Modszertani_aj%C3%A1nl%C3%A1s.pdf 



 

 

• Arató Ferenc – Varga Aranka (2015): Inclusive University. How to Increase Academic 

Excellence Focusing on the Aspects of Inclusion. Pécs. University of Pécs. ISSN 2064-9371 

ISBN: 978-963-642-910-2 Digital ISBN: 978-963-642-909-6  

http://kompetenspedagogus.hu/sites/default/files/arato-f-varga-a-inclusive-university-univ-

pecs-2015.pdf 

• Fuller, Mary – Bradley, Andrew – Healey, Mick (2004). Incorporating disabled students 

within an inclusive higher education environment. Disability & Society, 19. pp. 455-468. 

http://dx.doi.org/10.1080/0968759042000235307 

• Hurtado, Sylvia et al. (2012): Diverse Learning Environments: Assessing Conditions for 

Student Success. Los Angeles: Higher Education Research Institute. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgató ismeri a speciális hallgatói csoportok szükségleteit, valamint a tanulási, tanítási 

folyamat komplex akadálymentesítésének megismerése során ő maga is tevékeny részese lesz a 

befogadó egyetem megvalósításának.  

Attitűd/magatartás: A hallgató tanulmányai során gyakorolja az egyetemi életben a közösségi 

felelősség és a személyes szerepvállalást.  

Képesség: A hallgató képessé válik a speciális hallgatói csoportokkal való kapcsolatfelvételre, 

hatékony munkakapcsolat kialakítására, a kommunikációs és morális akadálymentesítés elveinek 

alkalmazására, előítélet és ítélkezésmentes kommunikáció kialakítására. A tanulási szükségletek 

érzékelésére, és támogatására. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea tanársegéd, PhD. 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Az eltérő bánásmódot igénylő tanulók pedagógiai segítése Kreditérté

ke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 

33(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az eltérő bánásmód, a sajátos nevelési igény 

és a fogyatékosság elméleti hátterén keresztül a másság, az eltérő fejlődésmenet fő 

ismérveivel, annak intézményes, illetve a tanulók iskolai haladásában jelentkező hatásaival, 

és gyakorlattal összekötve megtanulják ennek kezelését az iskolai közegben, a mássággal élő 

tanuló hatékony iskolai megsegítését. 

Tematikai csomópontok: 

● Az eltérő bánásmódot igénylő gyermek. Fogalmi definiálás. 

● Gyógypedagógiai tipológia, fogalmi fejlődés és modern tudomány 

● A különleges bánásmódot igénylő gyermeket ellátó rendszer 

● Különleges bánásmódot igénylő gyermek a köznevelésben. Jogszabályi 

háttér. 

● Integráció – szegregáció – inklúzió 

● A befogadó iskola – Inklúziós index 

● Differenciálás és inklúzió 

● Az intézmény, a gyógypedagógus és a pedagógus szerepe 

● A család szerepe 

● Együttműködés – team munka a közoktatási intézményekben 

● Intézménylátogatás, projektbemutatók 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  



 

 

Kötelező irodalom: 

• Booth, Tonny – Ainscow, Mel (2008).: Inklúziós index. Útmutató az inklúzív iskolák 

fejlesztéséhez. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete. ISBN 978-963-066-901-

6 

• Gordosné Szabó Anna (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. Budapest: 

Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 963-195-351-3 

• Andrássy Ildikó (2007): A sajátos nevelési igényről - nemzetközi összehasonlítás. 

Fejlesztő pedagógia, 2(50-72). ISSN 0866-2495 

• Mayer József – Kőpatakiné Mészáros Mária (2011): A szavak és a tettek Sajátos nevelési 

igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon. 

Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISSN 178-514-32,  ISBN 978-963-682-672-

7 http://mek.oszk.hu/12900/12988/12988.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

• Balázs Éva - Kőpatakiné Mészáros Mária (szerk.) (2008): Új horizontok az 

együttnevelésben. Budapest: OFI. 978-963-682-616-1 

• Bánfalvy Csaba (2014): Fogyatékos személyek diplomával. Gyógypedagógiai szemle, 

42(4). pp. 249-267. ISSN 0133-1108 

• Csányi Yvonne: Adatok az OECD sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó 

munkabizottságának anyagából, 2002/2003-as tanév. Új Pedagógiai Szemle, 11. pp. 81-

85. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00118/2007-11-vt-Csanyi-Adatok.html   

• Podráczky Judit (2013): KÜLÖNLEGESEK. Adalékok a differenciálás módszertanához. 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ISBN 978-963-89595-6-0 

http://vallalkozokeve.kormany.hu/download/2/0b/71000/kulonlegesek.pdf 

• Booth, Tony – Ainscow, Mel (2002): Index for Inclusion developing learning and 

participation in schools, Centre for Studies on Inclusive Education. 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20English.pdf 

• D’Alessio, Simonna – Donnelly, Verity – Watkins, Amanda (2010): Inclusive education 

across Europe: the move in thinking from integration for inclusion.·Revista de Psicología 

y Educación, 1(5). pp. 109-126. http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/49.pdf 

• Ferguson, Dianne L. (2008): International trends in inclusive education: the continuing 

challenge to teach each one and everyone. European Journal of Special Needs Education, 

23(2). pp. 109-120. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856250801946236?casa_token=70l7H

OQyfqcAAAAA:n3iuV5byCPOCIqyQWIaLXdxNhsK-

9PnnsX2WZ8gxVZaIDMi73KS6fzwW4MjWljZMf2WIpE_Z4A_0MA 

• Peters, Susan J. (2003): Inclusive Education: Achieving Education for All by Including 

those with Disabilities and Special Education Needs. Prepared for the Disability Group 

the World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/614161468325299263/pdf/266900WP0Engl

ish0Inclusive0Education.pdf 

• Winter, Eileen – O’Raw, Paul (2010): Literature Review of the Principles and Practices 

relating to Inclusive Education for Children with Special Educational Needs. 

https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/NCSE_Inclusion.pdf.    

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

http://mek.oszk.hu/12900/12988/12988.pdf
http://vallalkozokeve.kormany.hu/download/2/0b/71000/kulonlegesek.pdf
http://www.revistadepsicologiayeducacion.es/pdf/49.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856250801946236?casa_token=70l7HOQyfqcAAAAA:n3iuV5byCPOCIqyQWIaLXdxNhsK-9PnnsX2WZ8gxVZaIDMi73KS6fzwW4MjWljZMf2WIpE_Z4A_0MA
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856250801946236?casa_token=70l7HOQyfqcAAAAA:n3iuV5byCPOCIqyQWIaLXdxNhsK-9PnnsX2WZ8gxVZaIDMi73KS6fzwW4MjWljZMf2WIpE_Z4A_0MA
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08856250801946236?casa_token=70l7HOQyfqcAAAAA:n3iuV5byCPOCIqyQWIaLXdxNhsK-9PnnsX2WZ8gxVZaIDMi73KS6fzwW4MjWljZMf2WIpE_Z4A_0MA
http://documents.worldbank.org/curated/en/614161468325299263/pdf/266900WP0English0Inclusive0Education.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/614161468325299263/pdf/266900WP0English0Inclusive0Education.pdf
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/NCSE_Inclusion.pdf


 

 

Tudás: A hallgató ismeretei mind elméleti, mind gyakorlati szinten lehetővé teszik az eltérő 

fejlődésmenetű tanulók szakszerű segítését, a befogadó környezet alakítását, a tanuló, a 

kortársközösség és a pedagógusok komplex segítését az inklúzió érdekében.  

Attitűd/magatartás: Szakmailag felkészült, kompetens inkluzív szakemberként elfogadó, 

mintaadó magatartás, irányító szerep az együttnevelésben, a befogadó közösség 

formálásában. 

Képességek: A hallgató képessé válik a speciális elméleti ismeretek és a gyakorlati 

tapasztalatok alapján a befogadó iskola felkészítésére annak érdekében, hogy az eltérő 

bánásmódot igénylő tanuló iskolai élete teljessé váljon. Tájékozott a különböző 

fogyatékossági típusok terén, ismeri az ellátórendszert és összekötőként koordinálja a 

társszakmák szereplőivel, a partnerintézményekkel/szervezetekkel való együttműködést. 

Képes felismerni az egyéni igényeket és tudását folyamatosan frissítve alakítja az iskolai 

környezetet ezek kielégítése céljából. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket 

hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során 

képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Gintner Tamásné Hornyák Ágnes  

 

 
  



 

 

 

Tantárgy neve: A hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskolákban dolgozó 

pedagógusok szakmai fejlesztése 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék, hogy hogyan hat az iskola társadalmi kompozíciója a 

tanári munkára és megismerkedjenek azokkal a kutatási eredményekkel, amelyek segítséget nyújthatnak 

a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató iskolák pedagógusainak szakmai fejlesztésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 
● Az iskolai kompozíció fogalma, értelmezése. 

● A hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató iskolák a jelenség értelmezése, 

nemzetközi kontextusban. 

● Regionalitás és iskolai kompozíció. Szegregáció. 

● Tanári jellemzők és iskolai kompozíció 

● Az eredményesség és az iskolai kompozíció összefüggései 

● SNI és BTMN tanulók aránya és a tanári eredményesség 

● Hatékony tanítási módszerek hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban oktató 

iskolákban  

● A tanári kooperáció jelentősége, formái 

● Iskolalátogatás 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező szakirodalom: 

• Bacskai Katinka (2015): Iskolák a társadalom peremén. Alacsony státusú diákokat tanító 

eredményes tanárok. Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7 

• Szemerszik Mariann (szerk.)(2016): Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség. OFI, Budapest. 

ISBN 978-963-862-996-4 

• Fehérvári Anikó - Tomasz Gábor (szerk.) (2015): Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, 

lemorzsolódás, problémakezelés. Budapest: OFI. 

Ajánlott szakirodalom: 

• Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.) (2011): Asszimiláció, integráció, szegregáció. Argumentum, 

Budapest. ISBN 978-963-446-614-8  

• Imre Anna (szerk.) (2015):Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Oktatáskutató és 

• Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-682-891-2 

• Szemerszki Marianna (szerk.) (2015):Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és 

megközelítések. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. ISBN 978-963-682-884-4 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: A hallgató betekintést nyer a különböző kompozíciókban dolgozó pedagógusok munkájába, 

valamint megismerkedik az eltérő kompozíció miatt kialakuló szükségletekkel és ezek kielégítéséhez kap 

módszereket, fejlesztési stratégiákat. 
Attitűd/magatartás: Annak felismerése, hogy nincsenek minden iskolára egyformán alkalmazható 

módszerek és érzékennyé válik a tanulók és a tanárok problémáira is.  



 

 

Képességek: Képes a társadalmi különbségek okozta problémák felismerésére és ebből a tudásból 

kiindulva, azok hatékonyabb kezelésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja 

érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív 

együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és 

szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):Bacskai Katinka 

egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: A pedagógusok és a gyermekvédelmi szakemberek 

együttműködési lehetőségei  
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 33 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók ismerve a gyerekek viselkedés- és tanulmányi eredményességük hátterében 

kimutatható társadalmi problémák gyökerét, erre építve cél, hogy elsajátítsák a gyermekvédelmi 

ellátórendszerrel, valamint a különböző társszakmákkal történő együttműködési protokollokat, a 

kiterjesztett szerep-és felelősségvállalással járó elvárásokat. Ennek során a hallgatók képessé 

válnak a gyermeki reziliencia egyéni és csoportos fejlesztésére. 

Tematikai csomópontok: 

● Gyermekvédelmi paradigmák a XX-XXI. században, hazai és nemzetközi 

vonatkozások 

● Gyermekvédelem és iskola, az észlelő- és jelzőrendszeri tevékenységek jellemzői, 

változásai 

● Gyermekvédelmi szolgáltatások a gyermekjólét és családsegítés oldaláról 

● Gyermekvédelmi ellátás a családjukból kiemelt gyermekek körében, a 

gyermekvédelmi szakellátás megújulása 

● Az egyéni- és csoportos készségfejlesztés lehetőségei a tanulói reziliencia 

fejlesztésében 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Katonáné Pehr Erika – Herczog Márai (szerk.) (2011): A gyermekvédelem nagy kézikönyve. 

Budapest: Complex Kiadó. ISBN 978-963-295-086-0 

• Rácz Andrea (szerk.) (2012): Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs 

esélyei. Budapest: Rubeus Egyesület. ISBN 978-963-084-730-8 

• Rácz Andrea (szerk.) (2015): A gyermekvédelem megújulási alternatívái. Budapest: Rubeus 

Egyesület. ISBN 978-615-802-640-6 

 

Ajánlott irodalom: 

● V. Gönczi Ibolya (2015): Gyermek-és ifjúságvédelem-a hátrányos helyzet kezelése. Debrecen: 

Debreceni Egyetem Kiadó. ISBN 978-963-473-873-2     

● 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100064.TV


 

 

Tudás: Ismeria hazai gyermekvédelmi ellátórendszerrel és a vele szoros együttműködést 

feltételező többi társadalmi alrendszer sajátosságait, valamint szakmaterület főbb fogalmi 

struktúráit, a hazai és nemzetközi szakirodalmakat, nyomon követik a jogszabályi változásokat. 

Attitűd/magatartás: Nyitott és elkötelezett a szakmai elvárások iránt, és a folyamatos 

önfejlesztésre. A szakmai etikai normatívák ismeretében előítéletmentes, de korrekt kritikai és 

segítő szemlélet képviselésére törekszenek. 

Képességek: A megszerzett ismeretek, módszertani eljárások korrekt alkalmazására, gyors 

helyzetfelismerésen, szakmai alapokon nyugvó döntések meghozatalára, valamint az aktuális 

kutatási-fejlesztési folyamatokba bekapcsolódni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: A családi gyermeknevelési tevékenység pedagógiai 

támogatása 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus azokat a köz- és a felsőoktatásban is megjelenő kutatási-fejlesztési tapasztalatokat 

összegzi, melyek a tanulók tanulmányi teljesítményének növelésében és többoldalú fejlődésében 

hasznosítható szülői erőforrásokat azonosítják. A kurzus célja olyan szaktudás alapjainak átadása, 

mely átfogó pedagógiai útmutatást kínál a gyermeknevelés támogatásához, nem elsősorban a 

kritikus helyzetek kezelésére koncentrálva, hanem az eredményes gyermeknevelés előkészítése 

és a nevelési-oktatási problémák megelőzése céljából.  

Tematikai csomópontok: 

● A szülői szerepfelfogás kulturális sajátosságai (nemzeti, etnikai és vallási 

specialitások, kisebbségi és migráns szülők) 

● Nemek és generációk szülői szerepkonstrukciói 

● A társadalmi státus és a szülői szerep összefüggései 

● Pedagógiai felkészülés a szülő szerepre, családi életre nevelés az iskolában  

● Szülők felkészítése az iskolai évekre  

● Szülői kontroll és odafigyelés pedagógiai kérdései, neveléssegítő programok 

● A szülő szerepe az otthoni tanulásban 

● Iskola és pedagógus kapcsolattartása a szülőkkel 

● A szülői támogatás intézményei (felvilágosító programok, szülők iskolája, 

segítségnyújtás) 

● Civil/informális szülői hálózatok, szülőcsoportok, szülők iskolája, open house 

programok, családi szabadidős programok 

● A család mint védőfaktor 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Komlósi Piroska (szerk.) (2014): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. 

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. ISBN 978-963-236-677-

7 

• Hegedűs Judit (2006): Család, gyermek, társadalom. Budapest: ELTE PPK. ISBN 963-970-

464-4 

• Teleki Béla (2007): Családpedagógia. Kecskemét: Korda Kiadó.  ISBN: 9639554081.  

 

Ajánlott irodalom: 

• Bornstein, Marc H. – Bradley, Robert H. (eds.) (2012): Socioeconomic Status, Parenting, and 

Child Development. London: Routledge. ISBN 13:978-041-565-427-2. 

• Makay Zsuzsanna (2015): Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás. In: Monostori 

Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. Jelentés a magyar 



 

 

népesség helyzetéről. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. pp. 45-56. ISSN 

2061-3741 

• Morris, Kate – Barnes, Marian – Mason, Paul (2009): Children, families and social exclusion: 

New approaches to prevention. Bristol: Policy Press and Bristol University Press. ISBN: 978-

1-84742-444-0 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A kutatási eredményekre alapozott szülőpedagógia (parenting education) a jövő 

szakemberei részéről ad hozzájárulást az oktatási rendszer eredményes működéséhez.  

Attitűd/magatartás: Elvárás, hogy a hallgatókban kialakuljon a kooperációs, empatikus 

szemlélet és professzionális megnyilvánulás, és érvényesítése a leendő szakmai tevékenységük 

során.  

Képesség: A segítő-fejlesztő szakembereknek érteniük kell ahhoz, hogy olyan intézményi szintű 

programokat szervezzenek, melyek a családokat közelebb hozva az iskolai élethez, elősegítik, 

hogy akár a kedvezőtlen társadalmi hátterű családok is támogatni tudják gyermekeik tanulását. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes egyetemi docens, PhD. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

 
 

  



 

 

Tantárgy neve: Kutatások az intézményes tehetséggondozás 

körében 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 37(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik pedagógiai tanácsokkal 

látják el a szülőket és tanárokat az iskolai tehetséggondozás területén bármely életkorban. 

Tematikai csomópontok: 

● A tehetséggondozás általános meghatározása, céljai. Etikai kérdések a 

tehetséggondozásban 

● A tehetséggondozás története. Nemzetközi kitekintés 

● A tehetség pszichológiai elméletei a tanácsadás szemszögéből 

● A tehetség szociológiai elméletei a tanácsadás szemszögéből 

● Hátrányos helyzet és tehetség. Krízisek. 

● Reziliens tehetségek sajátosságai és a reziliencia forrásai (mi segítheti a 

nehézségek ellenére történő boldogulást) 

● A tehetségek útját befolyásoló ágensek szerepe és lehetőségei (oktatók, szülők, 

kortársak, intézmények, programok stb.) 

● A tehetséggondozás intézményrendszere a születéstől a középiskola befejezéséig 

● A tehetséggondozás intézményrendszere a felsőoktatásban. Töretlen karrierút, 

tehetséghidak: fajtái, jelentőségük 

● A tanácsadó szerepe, lehetőségei, attitűdjei. A tanácsadás módszertana. A 

tehetséggondozás kapcsolódásai más intézményrendszerekkel és a bennük rejlő 

erőforrások (családsegítés, felzárkóztatás, egyház, kollégium stb.) 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlot tirodalom  

Kötelező irodalom: 

• Mező Ferenc (2004): A tehetség tanácsadás kézikönyve. Debrecen: Kocka Kör 

Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Tehetségvadász Stúdió. ISBN: 963 216 752 X 

• Gyarmathy Éva (2012): A tehetség: fogalma, összetevői, típusa és azonosítása. Budapest: 

Eötvös Kiadó. ISBN: 978-963-463-850-6 

• Forray R. Katalin – Boros Julianna (2009): A cigány, roma tehetséggondozás intézményei. 

Educatio, pp. 192-203. ISSN 1419-8827 

 

Ajánlott irodalom: 

• Ceglédi Tímea (2012): Reziliens életutak, avagy a hátrányok ellenére sikeresen 

kibontakozó iskolai karrier. Szociológiai Szemle, 22. pp. 85-110. ISSN: 1216-2051 

• Duró Zsuzsa (2004): Tehetséges gyerekeről mindenkinek. Budapest: Codex Print. ISBN 

96-202-6209 

• Pusztai Gabriella (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Budapest: Új Mandátum. 

ISBN 978-963-287-047-2 



 

 

• Gabriella Pusztai & Tímea Ceglédi (2018): Student involvement in talent care initiatives 

of highereducation in Hungary. PETRA. 

• Worrell, Frank C. (2007): Talented Students and Resilient At-RiskStudents: Similarities 

and Differences University of California, Berkeley. Gifted Children, 1(2). 

• Collings, David G. et al.  (2019): iGlobalTalent Management. Routledge. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Kiemelt fontosságú a tehetséggondozás etikai kérdéseinek átfogó ismerete. 

Attitűd/magatartás: elkötelezett, támogató hozzáállás a töretlen karrierút segítésére, valamint a 

krízishelyzetek kezelésére.   

Képesség: A hallgatók azon túl, hogy biztos alapokat kapnak a tehetséggondozás történeti, 

elméleti, intézményrendszeri aspektusairól, képesek mindazt a gyakorlatban is alkalmazni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Zenei fejlesztés és transzferhatásai Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 37 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a zenei fejlesztés általi lehetőségek és a zene transzferhatásainak megismerése. 

A főbb kutatási irányok szemléletmódjának, elméleteinek, módszereinek és hazai eredményeinek 

tanulmányozása. 

Tematikai csomópontok: 

● Zenei képességek fejlesztése 0-3 éves korban 

● Zenei képességek fejlesztése az óvodában 

● Zenei képességek fejlesztése az általános iskolában 

● Képességfejlesztés zenei eszközökkel sérült gyermekeknél 

● Tanulmányi- és nem tanulmányi eredményesség, a zenetanulás transzferhatásai 

● Egészségmegőrzés zenei eszközökkel 

● A zenei nevelés hatása a testi fejlettségre és ügyességre  

● Kognitív képességek fejlődése a zenetanulás hatására 

● Személyiségfejlődés segítése zenei neveléssel 

● Az érzelmi intelligencia szerepe és fejlesztése zenei eszközökkel 

● A zenetanulás hátránykompenzáló szerepe 

● Közösségépítés zenei neveléssel 

● A zenetanulás társadalmi, gazdasági, szociális hatásai 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Bredács Alice (2009): Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel 

a tehetséggondozásra. Iskolakultúra, 19(5-6). pp. 55-72. ISSN 1789-5170 

• Urbánné Varga Katalin (szerk.) (2002): Hang és lélek: Új utak a zene és a társadalom 

kapcsolatában. Magyar Zenei Tanács. ISBN 963-009-895-4, 978-963-009-895-3 

• Bocsi Veronika – Karasszon Dezső – Pusztai Gabriella (2012): Zeneértő hallgatók a 

felsőoktatásban. Mediárium, 6(1-2). pp. 33-49. ISSN 1789-0357 

 

Ajánlott irodalom: 

• Decker, Voigt – Hans-Helmut (2004): Zenével az életbe. A hangok szerepe a várandósság 

idején és kisgyermekkorban. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 

• Forrai Katalin (1994): Ének a bölcsődében. Budapest: Editio Musica Kiadó.  

• Ho Y. –  Cheung M. – Chan A. S. (2003): Music training improves verbal but not visual 

memory: Cross-sectional and longitudinal explorations in children. Neuropsychology, 17(3). 

pp. 439-450. 



 

 

• Anvari, Sima H. et al. (2002): Relations among musical skills, phonological processing, and 

early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, 83(2). 

pp. 111-130. 

• Babo, Gerard B. (2004): The relationship between instrumental music participation and 

standardized assessment achievement of middle school students. Research Studies in Music 

Education, 22(1). pp. 14-26. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri a zenei fejlesztés módszereit és szakmai alapjait, a hazai szakkönyveit, folyóiratait, 

online forrásait. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a zenepedagógia eszközeivel segíteni a gyermekek és az adott 

közösség fejlődését. 

Képességek: Képes a gyermekek és közösségük felmérésének, fejlesztésének elindítására, etikus 

kezelésére és ennek érdekében együttműködéseket generál. Képes kiválasztani az adott 

csoportnak legmegfelelőbb módszert és felismeri a tanítás közben fellépő váratlan problémákat 

és kezeli azokat. Képes a művészeti tevékenység által fejleszteni mind az egyén, mind a közösség 

kifejezőkészségét, személyiségét, összetartását. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szűcs Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Szűcs 

Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Pedagógiai fejlesztés játékkal, drámával Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a drámajátékok sajátosságait, 

alkalmazási területeit és lehetséges szerepét a közoktatásban. Tisztában vannak az egyes 

korosztályok játékszükségletével, fejlesztési igényével és lehetőségeivel, és képesek a 

pedagógusokat támogatni abban, hogy a drámajátékot bekapcsolják mind az ismeretanyag 

rendszerezésébe, mind a személyiség gazdagításába. 

Tematikai csomópontok: 

• A játék fogalma, sajátosságai, típusai. A játékigény és a játszóképesség életkori 

jellemzői 

• A drámajáték jellemzői: érzékszervi finomítás, megőrzés, újrateremtés 

• A drámajáték jellemzői: játékfajták, bizalom, rögtönzés 

• Alkalmazott drámajátékok, életkori, szociokulturális és speciális fejlesztési sajátosságok 

• Alkalmazott drámajátékok, esztétikai és tantárgyi jellemzők  

• Tanulás, tanítás, tanterv – a drámapedagógia nézőpontjából 

• Identitás, kultúra és technológia témái a drámapedagógiában 

• Az egyén a csoportban 

• Csoportdinamikai elemek (szerepek, normák, interakciók) 

• A csoportvezető jellemzői és funkciói 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Gabnai Katalin (2005): Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Budapest: Helikon 

Kiadó. ISBN 978-632-277-394 

• Shifra Schonmann (ed.) (2011): Key Concepts in Theatre/Drama Education. Rotterdam: Sense 

Publisher. ISBN 978-94-6091-330-3 

• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma, pedagógia, pszichológia. Debrecen: Pedellus Kiadó. 

ISBN 963-9396-33-8 

 

Ajánlott irodalom: 

• Horváth Kata (2010): A „hátrányos helyzet” és a „cigányság” tapasztalatainak 

újrafogalmazása. A dráma mint pedagógiai és kutatási módszer In: Horváth Kata (szerk.) 

(2010): A dráma mint társadalomkutatás. Budapest: L’Harmattan Kiadó. pp. 81-106. ISBN 

978-963-236-328-8 

• Kaposi László (szerk.) (1995): Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest: Magyar 

Drámapedagógiai Társaság. ISBN 978-963-845-726-4 

• Balázs Ágnes (2003): Éljünk velük! Alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai 

gyakorlatban. Veszprém: Candy Kiadó. ISBN 963-85935-6-3 



 

 

• Bamford, Anne (2005): The wow factor: Global research compendium on the impact of the 

arts in education. New York: Waxmann.  

• Jeanneret, N. – Robinson, P. (2009): Excellence in primary school music. Research Report. 

Melbourne: Department of Education and Early Childhood Development. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: megismeri a drámapedagógia területeit, az egyes életkorok játékigényét és képességét. 
Attitűd/magatartás: annak megértése, hogy a játék velünk született igény, így gyermekkorban 

jó eszköz a tapasztalati tanulás támogatására, az ismeretanyag saját élményű részeinek 

feldolgozására, illetve élményszerűvé tételére. 
Kompetencia: a tanulói közösségek életkori és társadalmi sajátosságai alapján képes elemezni 

azok fejlesztési igényét, és támogatni a pedagógust/oktatási intézményt e fejlesztések 

megvalósításában. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szűcs Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  Szűcs Tímea 

egyetemi tanársegéd, PhD. 
 

  



 

 

Tantárgy neve: Az egészség és mozgásfejlesztés pedagógiája 

serdülőkorúak körében 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a hazai és a nemzetközi a közoktatásban 

szereplő diákok sportolási szokásait, egészségmagatartási szokásait és értékrendszerét 

Tematikai csomópontok: 

● A motorikus kutatás hazai és nemzetközi történetének vázlata (fejlődéselméletek, 

fejlődési modellek) 

● A mozgásfejlődés biológiai feltételei 

● Az alapvető mozgásformák fejlődési fázisai 

● Kondicionális és koordinációs képességek fejlődése. A mozgásfejlődés és a 

környezet összefüggései 

● A sportpedagógia mint a tudomány tárgya, a neveléstudománnyal való 

kapcsolata 

● A sportpedagógia rövid története hazai és nemzetközi áttekintésben 

● A sport mint társadalmi és természeti jelenség, szerepe az egyén és a társadalom 

életében 

● A sport életmódformáló funkciója (étrend, szabadidő, sport) 

● Egészségtudatosság: Hazai és nemzetközi szakirodalom, kutatási eredmények 

megismerése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

Kötelező irodalom: 

• Bíróné Nagy Edit (2004): Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és a sport pedagógiai 

kérdéseinek tanulmányozásához. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó,. ISBN 978-963-642-

445-9 

• Farmosi István (2011): Mozgásfejlődés. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. ISBN 

9789639950351 

• Kovács Klára (2018): Bevezetés a sportszociológiába. In: Münnich Ákos (szerk.) (2018): 

Fejezetek a Sport-pszichodiagnosztika és Tanácsadás témaköreiből. Debrecen: Debreceni 

Egyetem.  http://psycho.unideb.hu/sport/fejezetek/kk_sportszociologia/_book/index.html 

• Hidvégi Péter – Kopkáné Plachy Judit – Müller Anetta (szerk.) (2015): Az egészséges életmód. 

Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Líceum Kiadó. ISBN 978-615-529-732-8 

https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/az-egeszseges-eletmod_55bf8f5ac2847.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

• Kovács Klára (2016): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás 

szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debrecen: 

Debreceni Egyetemi Kiadó, CHERD-H. ISBN 978-963-318-597-1 

http://psycho.unideb.hu/sport/fejezetek/kk_sportszociologia/_book/index.html
https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/az-egeszseges-eletmod_55bf8f5ac2847.pdf


 

 

• Annerstedt, Claes et al. (2008): Physical Education and Education through sport in Sweden. 

In: Gilles Klein – Ken Hardman (eds.) (2008): Physical Education and Sport Education in 

European Union. Paris: Editions Revue EP. S, 11 avenue du Tremblay. pp. 422-436. ISBN 

978-92-9201-407-0 

• Müller Anetta – Kovács Klára (2018): Testi-, lelki egészségre nevelés a pedagógiai 

gyakorlatban - felső tagozat. Jegyzet. Debrecen: Debreceni Egytem. 

• Pikó Bettina (szerk.) (2010): Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és 

egészségfejlesztés serdülőkorban. Budapest: L’Harmattan - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Széles körű ismereteket szereznek a serdülő gyermek mozgásfejlődésének biológiai és 

pszichológiai alapjairól, különösen tekintettel a motoros képességek szerkezeti változására, 

valamint az egészségtudatos magatartásformák, a sport és egészségfejlesztés kapcsolatáról. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik azon épességekkel, amelyek az önálló, alkotó módon végezett 

munka, rendelkezés a problémamegoldás esetén szükségesek a döntések meghozatalának 

esetében. A pedagógusokkal és a nevelés más szereplőivel, elsősorban a szülőkkel való 

együttműködés igénylése és tényleges gyakorlatának megléte. 

Képességek: Képesek egyéni egészségnevelési programok kidolgozására valamint képesek 

szakszerű elemzésére és az adott korosztály fejlesztésével összefüggő feladatok 

megfogalmazására. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, 

PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-

Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Olvasáspedagógiai és szövegértési fejlesztés 

módszertana 
Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30(kredit%) 

A tanóra típusa: ea és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja olvasáskutatás elméleti kérdéseinek, az olvasáskutatási iskolák történetének, 

kutatási módszereinek és eredményeinek megismerése. Az olvasáspedagógia eszközrendszerének 

elsajátítása, a szövegértés és olvasási motiváció kapcsolatrendszerének értelmezése. További cél 

az olvasási tevékenység narratív megközelítése: az értelmező olvasó és az olvasói ízléstípusok. 

Szövegértési módszertani kérdések, az átalakuló értelmezés; az identitástípusok és olvasás 

összefüggésének helyzete a digitális térben. Az információhordozó átalakulása, ennek hatása és 

következményei. A digitális olvasás, írástudás és műveltség kérdései, irányai. 

Tematikai csomópontok: 

● Olvasáskutatási területek 

● Hazai és nemzetközi iskolák, kutatások 

● Az olvasástechnika fejlesztése, a szövegértő olvasás 

● Olvasási stratégiák, stratégiai olvasás 

● Olvasói ízléstípusok 

● Olvasási környezetek, tanár-diák és diák-tanár interakciók 

● A feltáró értékelés 

● Olvasmányok és média-írásbeliség 

● A metakognitivitás és a motiváció 

● Olvasás és tanulás összefüggései 

● Identitástípusok és az olvasás 

● A biblioterápia módszere és lehetőségei 

● Az olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája 

● Digitális olvasás, e-irodalom 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Csépe Valéria (2009): Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978 -963-058-336- 

7 

• Manquel, Alberto (2014): A History of Reading. USA: Penguin. ISBN 963-530-510-9 

 

Ajánlott irodalom: 

• Adamikné Jászó Anna (2015): A beszédpercepció fejlettségének szerepe az olvasás-írás 

elsajátításában és tanításában. Fejlesztő pedagógia, 1-2. pp.143-151. ISSN 0866-2495 

• Adamikné Jászó Anna (2006): Az olvasás múltja és jelene. Budapest: Trezor Kiadó. ISBN 

963-814-409-2 



 

 

• Carillo, Elen C. (2015): Securing a Place for Reading in Composition: The Importance of 

Teaching for Transfer. University Press of Colorado, Utah State University Press. ISBN: 978-

0-87421-960-9 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgatók megismerik és értelmezik az olvasáskutatás hazai és nemzetközi 

eredményeit. 

Attitűd/magatartás: A hallgatók nyitottak az új olvasási/szövegértési eljárásokra, megismerik 

és elfogadják a kultúra-befogadás összetett, sokféle megjelenési formáit. 

Képesség: A kurzus során a hallgatók képesek lesznek használni a könyvtárpedagógiai 

módszereket, megismerik és értelmezik az olvasáskutatás hazai és nemzetközi eredményeit, 

elsajátítják az olvasóvá nevelés módszereit annak érdekében, hogy pedagógiai munkájuk során 

azokat hatékonyan alkalmazni tudják. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes, egyetemi docens, PhD habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Dani 

Erzsébet egyetemi docens, PhD habil 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Az információs és kommunikációs technológiával 

(IKT) támogatott képességfejlesztés pedagógiája 
Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a 21. századi tanulás és tanítás képességeinek megismerése és elsajátítása. Az 

IKT-val támogatott oktatás elméleti és gyakorlati hátterének megismerése és gyakorlati 

használata: a 21. századi képességek a tanulás, tanítás folyamatában, a korszerű pedagógiai 

módszerek és elméleti hátterük, a konstruktív pedagógia és IKT eszközök alkalmazása, 

kollaboratív tanulás, a netgenerációs elméletek, a tanuló és tanárszerep alakulása a digitális lét 

hatására, a mobil eszközök a tanulás, tanítás szolgálatában, az online tanulási környezetek és 

online közösségek koncepciói. 

Főbb tematikai csomópontok: 

● Az IKT-val támogatott tanulás, tanítás elméleti háttere 

● A képességfejlesztéshez használható IKT-s eszközök 

● A képességfejlesztéshez használható IKT-s módszerek, alkalmazások I. 

● A képességfejlesztéshez használható IKT-s módszerek, alkalmazások II. 

● A képességfejlesztéshez használhattó IKT-s módszerek, alkalmazások III. 

● A képességfejlesztéshez használható IKT-s módszerek, alkalmazások IV. 

● Virtuális osztályterem, LMS rendszerek (Tanulás Irányító Rendszer) 

● Oktatóvideók szerepe az iskolai és az önfejlesztésbe 

● Online továbbképzési és önfejlesztő lehetőségek 

● Az online személyiség, online jelenlét, internetbiztonság, digitális lábnyom 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

Kötelező szakirodalom: 

• Ollé János et al. (2013): Oktatásinformatika módszerek - Tanulás és tanítás az információs 

társadalomban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-312-157-3 

• Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta (2015): A digitális írástudás fejlesztésének 

lehetőségei. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ISBN 978-963-9795-

92-1 

• Kőrösné Mikis Márta (szerk.) (2010): IKT-mozaik. Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép 

tanórai alkalmazásához. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-

659-8 

 

Ajánlott irodalom: 

• Prievara Tibor (2015): A 21. századi tanár. Budapest: Neteducatio Kft. ISBN 978-615-803-

280-3 

• Buda András (2017): IKT és oktatás. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 978-615-5372-

68-1 



 

 

• Sudhir, Sudam Kaware – Sunil, Kumar Sain (2015): ICT Application in Education: An 

Overview. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies. ISSN NO: 2348 

– 537X 

• Chun Lu – Chin-Chung Tsai – Di Wu (2015): The Role of ICT Infrastructure in Its Application 

to Classrooms: A Large Scale Survey for Middle and Primary Schools in China. Journal of 

Educational Technology & Society, 18(2). pp. 249-261 

• Javier, Gil et al. (2017): Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: 

The role of teacher characteristics and school infrastructure. Computers in Human Behavior, 

68. pp. 441-449. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgatók megismerkednek az IKT-val támogatott képességfejlesztés pedagógiájának 

elméleti és gyakorlati oldalával. 

Attitűd/magatartás: Magabiztosságot szereznek az online közösségek, a digitális 

állampolgárság és az állandóan fejlődő IKT-val támogatott eszközök és módszerek területén. 

Képesség: A gyakorlati tudás birtokában képessé válnak arra, hogy sikerrel készítsenek fel 

tanulókat, pedagógusokat, szülőket az IKT eszközök hatékony használatára. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Buda András 

egyetemi adjunktus, PhD 

 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216308068#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632
https://www.sciencedirect.com/science/journal/07475632/68/supp/C


 

 

Tantárgy neve: Szakdolgozati szeminárium I. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: - (kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgycélja, hogy a hallgató megismerje, elsajátítsa és a gyakorlatban alkalmazza a következőket: a 

neveléstudományi szakirodalom alapjait (témaválasztás, anyaggyűjtés); az oktatáskutatás alapvető eszközeit és 

módszereit (kvantitativ, kvalitativ); a szakdolgozat szerkesztésének eljárásait (bevezetés, elméleti rész, empirikus 

rész); a szakdolgozat megvédéséhez szükséges készségeket (prezentáció) és attitűdöket (vita). Cél, hogy a kurzus 

végére a hallgató összegyűjtse a szakdolgozat legfontosabb szakirodalmi munkáit, felépítse a dolgozat vázát, s 

elkészüljön a dolgozat bevezetője. (A csoportos szemináriumi foglalkozásokat 15 óra egyéni konzultáció egészíti ki.) 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Műfajok, követelmények, a szakdolgozat fő részei 

● A szakdolgozat témája, címe.. Szakdolgozati “puskák” 

● A szakdolgozat szakirodalmi alapjai. papíralapú és elektornikai források. 

● Az empirikus kutatás módszerei. Kvantitatív és kvalitatív módszerek. 

● A szakdolgozat részei, azok funkciói stílusa, a bevezetés 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Babbie E. (2000): A szociológiai kutatások módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Falus I. és munkatársai (2000): Pedagógiai kutatásmódszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  

• Kozma T. (2009): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (vonatkozó 

fejezetek). ISBN: 9789631955125 

Ajánlott irodalom: 

• Kozma T. - Sike E. (szerk.) (2004): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN: 

963472809X 

• Umberto Eco (1977): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Győr. ISBN 139-137-537 

• Ketskeméty László - Izsó Lajos (2004): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 

• Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Széleskörű ismeretek az egyetemi kutatás lényegéről és irányzatairól. A meghatározó hazai és nemzetközi 

kutatások és alapművek ismerete.  
Attitűd/magatartás:Elköteleződés a szakmai önfejlesztés irányában, nyitottság a folyamatos megújulására, az újabb 

alternatívák megismerésére és értékeik befogadására.  
Képesség: olyan feltáró jellegű kutatások elvégzésére, amely alapján tudományos szöveget lehet megfogalmazni. 

Képes tudása alapján helyi problémákat, fejlesztést véleményezni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):a szakdolgozati 

témavezetők 

Tantárgy neve: Szakdolgozati szeminárium II. Kreditértéke: 3 



 

 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: - (kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 45az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja,hogy a hallgató megismerje, elsajátítsa és a gyakorlatban alkalmazza a következőket: a 

neveléstudományi szakirodalom alapjait (témaválasztás, anyaggyűjtés); az oktatáskutatás alapvető eszközeit és 

módszereit (kvantitativ, kvalitativ); a szakdolgozat szerkesztésének eljárásait (bevezetés, elméleti rész, empirikus 

rész); a szakdolgozat megvédéséhez szükséges készségeket (prezentáció) és attitüdöket (vita). Cél, hogy a kurzus 

végére a hallgató összegyűjtse a szakdolgozat legfontosabb szakirodalmi munkáit, felépítse a dolgozat vázát, s 

elkészüljön a dolgozat bevezetője. (A csoportos szemináriumi foglalkozásokat 15 óra egyéni konzultáció egészíti ki.) 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Az empirikus kutatás eredményeinek elemzése 

● Az eredmények megjelenítése és szöveggé formálása 

● A szakdolgozat részei, azok funkciói, típusa: elemző és összefoglaló fejezetek, válasz a kiinduló 

kérdésekre 

● A szakdolgozat végleges egységgé formálása. mellékletek, prezentálás, védés. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• Babbie E. (2000): A szociológiai kutatások módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Falus I. és munkatársai (2000): Pedagógiai kutatásmódszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  

• Kozma T. (2009): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (vonatkozó 

fejezetek). ISBN: 9789631955125 

Ajánlott irodalom: 

• Kozma T. - Sike E. (szerk.) (2004): Pedagógiai informatika. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN: 

963472809X 

• Umberto Eco (1977): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó, Győr. ISBN 139-137-537 

• Ketskeméty László - Izsó Lajos (2004): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Gondolat Kiadó, 

Budapest. 

• Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Széleskörű ismeretek az egyetemi kutatás lényegéről és irányzatairól. A meghatározó hazai és nemzetközi 

kutatások és alapművek ismerete.  
Attitűd/magatartás:Elköteleződés a szakmai önfejlesztés irányában, nyitottság a folyamatos megújulására, az újabb 

alternatívák megismerésére és értékeik befogadására.  
Képesség: olyan feltáró jellegű kutatások elvégzésére, amely alapján tudományos szöveget lehet megfogalmazni. 

Képes tudása alapján helyi problémákat, fejlesztést véleményezni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István egyetemi tanár, CSc. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):a szakdolgozati 

témavezetők 

 

Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat Kreditértéke: 3 



 

 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: -(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakés óraszáma: 60az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerik a közoktatási intézmények oktató-nevelő munkáját elősegítő 

pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézmények (Pedagógiai Oktatási Központ (POK), a Pedagógiai 

Szakszolgálat, Korai Fejlesztő Központ) alapfeladatait hospitálások keretében. Lehetőség nyílik az intézményekben 

alkalmazott hatékony és speciális módszerek, eljárások feltérképezésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményeinek látogatása 

● A Debreceni POK látogatása 

● A meglátogatott intézményekben szerzett tapasztalatok feldolgozása, megbeszélése 

● Jó gyakorlatok összegyűjtése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvényhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeleta pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működésérőlhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

• A köznevelési törvény aktuális változásaiame.hu/wp-content/uploads/.../A-köznevelési-törvény-aktuális-

változásai_2015.pdf 

Ajánlott irodalom: 

• nemzetiségi pedagógiai oktatási központok 

http://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok 

• sérült gyermekek fejlesztési lehetőségei http://www.fogyatekosgyerek.eoldal.hu/cikkek/korai-

fejlesztes.html  

• mire jó a nevelési tanácsadó? 

• http://www.koloknet.hu/csalad/hasznos-tudnivalok/mire-jo-a-nevelesi-tanacsado/ 

Azoknak az előírtszakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Megismeri az oktatási intézmények gyakorlati működését segítő szakintézmény-hálózatot, a szakmai munka 

során alkalmazott hatékony módszereket. 

Attitűd/magatartás: Alkalmas a különböző finanszírozású és fenntartói hátterű oktatási intézményekhez kapcsolódó 

szakszolgáltatások differenciálására, átlátja azok működési rendjét, felépítését, finanszírozását és az ott zajló 

munkafolyamatokat.  

Képesség: Képes bekapcsolódni a megismert intézmények munkájába, az intézménylátogatás során megismert jó 

módszerek átadására és azok gyakorlati alkalmazására. A megszerzett tapasztalatok alapján értékelő beszámoló 

elkészítésére. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat) : Szűcs Tímea egyetemi tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 
 

 

 

A szakmai gyakorlat (intézményen kívüli)(ha a KKK szerint előírt) kreditértéke:5 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjZ9ZaumIrQAhVEVhQKHa4SCjIQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fame.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F01%2FA-ko%25CC%2588znevele%25CC%2581si-to%25CC%2588rve%25CC%2581ny-aktua%25CC%2581lis-va%25CC%2581ltoza%25CC%2581sai_2015.pdf&usg=AFQjCNEwpdFWLnqTsP1ukFpz1xWtCCpZOw&sig2=qXJrnuYJlRFnd2bv-i4QmA&cad=rja
http://www.oktatas.hu/hivatal/szervezeti_felepites/pedagogiai_oktatasi_kozpontok


 

 

időtartama teljes idejű képzésben: 60 óra 

jellege: összefüggőtantervi helye: 3. félév 

tartalmi leírása, szakmai követelményei, szabályok 

A tantárgy keretén belül a hallgatók megismerik a közoktatási intézmények oktató-nevelő munkáját 

elősegítő pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó intézmények (Pedagógiai Oktatási Központ (POK), 

a Pedagógiai Szakszolgálat Korai Fejlesztő Központ tagintézménye) alapfeladatait hospitálások 

keretében. Lehetőség nyílik az intézményekben alkalmazott hatékony és speciális módszerek, eljárások 

feltérképezésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményeinek látogatása 

● A Debreceni POK látogatása 

● A meglátogatott intézményekben szerzett tapasztalatok feldolgozása, megbeszélése 

● Jó gyakorlatok összegyűjtése 

Aszakmai gyakorlatonnyújtott hallgatói teljesítmény értékelési módszerei 

A hallgató írásos anyagainak reflektált értékelései   

A szakmai gyakorlóhely(ek), melyekkel a képző intézmény megállapodást kötött 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,  

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézménye,  

Debreceni POK 

A szakmai gyakorlat szervezettsége, „külső” gyakorlatvezetők biztosítása, ellenőrzése  

Intézményvezető, ellenőrzése: folyamatos kapcsolattartás 

Intézményi felelős (név, beosztás)  

 

  



 

 

Oktatásmenedzsment specializáció 

 
 

Tantárgy neve: Közigazgatási és szakigazgatási ismeretek Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1380-

20%(kredit%) 

A tanóra16 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők17 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb18): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok19: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertessük a hallgatókat az államigazgatás, ezen belül különösen 

a közigazgatás általános működési jellemzőivel, rendszerével, valamint az oktatási ágazati 

irányítás sajátosságaival. A hallgatók megismerik és elemzik az oktatásirányítás különböző 

szintjeinek strukturális és funkcionális jellemzőit, különböző szintjeinek döntési és működési 

paramétereit, továbbá a rendszer belső menedzsmentfolyamatait. A tantárgy főbb tematikai 

csomópontjai: A közigazgatás és szakigazgatás fogalomrendszere, társadalmi feladatai és 

intézményrendszere; A közigazgatási menedzsment, stratégiai és programmenedzsment, az 

közigazgatás különböző szintjein, HR és minőségmenedzsment a közszférában; Közigazgatás 

az oktatásban: oktatási rendszerek és azok irányítása; Az oktatásirányítás intézményrendszere 

és működése. Adminisztráció, adatszolgáltatás és dokumentumrendszerek az 

oktatásirányításban. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

● Barta Attila – Veszprémi Bernadett (2016): Tanügy-igazgatás és közigazgatási ismeretek. 

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó–Debrecen University Press. 

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/tanugyigazgatas_es_kozigazgatas.pdf 

● Chrappán Magdolna – Kapornai Judit (2015): A közigazgatás és tanügyigazgatás kérdései.  

Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó. [Szaktárnet könyvek 34.] ISBN 978-963-473-874-

9 

● Horváth M. Tamás (2005): Közmenedzsment. Budapest – Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 

ISBN 963-729-607-7 

 

Ajánlott irodalom: 

 
 

 

 

 

http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/tanugyigazgatas_es_kozigazgatas.pdf


 

 

● Berényi Sándor – Nagy Marianna (2011): Oktatásügyi igazgatás. In: Fazekas Marianna 

(szerk.) (2011): Közigazgatási jog. Különös rész. Budapest: Osiris Kiadó. ISBN 978-963-

276-200-5 

● Huber, Stephan G. (ed.) (2010): School Leadership - International Perspectives. Springer 

Netherlands.  ISBN 978-940-073-154-7 

● Sterling, Gover (2011): Managing in the Public Sector. Wadsworth-Boston, USA, Cengage 

Learning. ISBN 978-049-583-319-2 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok 

legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási 

módszereit. Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek 

fejlesztésének európai és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati 

ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit. Tájékozott szakmájához 

kapcsolódó kompetenciákról, s egy munkavállalóval szembeni elvárások lehetőségeiről. 

Képességek: Képes önálló szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatásai 

eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és rövidebb szakmai tanulmányok önálló 

megírására. Képes értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző 

álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni. Képes szakmáját meghatározó 

dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani. 

A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az intézmény szervezeti működésének 

kritikai elemzésére. Pedagógiai szakmai tudását felhasználva, az adott munkahelye elvárásait 

figyelembe véve képes munkavállalói jogait érvényesíteni. 

Attitűd/magatartás: Folyamatosan átértékeli saját viszonyulásait a társadalmi és kulturális 

különbségekhez, a kisebbségek helyzete iránti érzékenység és az emberi jogok tisztelete 

jellemzi. Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és 

megfontolt, képes azok professzionális megítélésére. Szakmailag megalapozott kritikai 

szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. 

Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő 

kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények 

megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére. 

Autonómia és felelősség: Megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben, a 

kooperációban vezető és vezetett szerepeket is hatékonyan betölt. Felelősséget vállal saját 

kommunikációjáért és annak folyamatos fejlesztéséért. Felelősen kezdeményez és vezet 

innovációs folyamatokat. Felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének 

támogatásáért, a neveléstudomány elismertsége növeléséért, fejlődéséért, fejlesztéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Chrappán Magdolna, főiskolai docens, 

PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Chrappán Magdolna, főiskolai docens, PhD. 
 

  



 

 

 

 

 

Tantárgy neve: Az oktatási rendszer működésének jogi háttere Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13:  70-30% (kredit%) 

A tanóra20 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők21 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb22): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok23: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkednek az oktatási rendszer működésének jogi hátterével, a 

vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel, amely ismeretek szükségesek ahhoz, hogy részt tudjanak venni a 

rendszerszintű működtetés feladataiban. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Jog, jogforrás fogalma, 

jogszabály; A jogrendszer fogalma és tagozódása, Hatalommegosztás; Oktatási alapjogok; Köznevelési törvény 

(A törvény általános szabályai, Intézményrendszer, Tanuló jogai és kötelességei, Pedagógus jogai és 

kötelességei); Munkajogi ismeretek, különös tekintettel a közalkalmazotti jogviszony szabályaira; Nevelés, 

oktatás speciális körülmények között. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1, H. Szilágyi István – Szabadfalvi József – Szabó Béla – Szabó Miklós – Takács Péter – Ződi Zsolt (1998): 

Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, Bíbor Kiadó ISBN: 963-853-873-2 

2, Madarász Hedvig (2012): A köznevelési törvény – jogszabálytükör. Az oktatási jogszabályok változásai 

sorozat. Budapest, Complex Kiadó ISBN: 978-963-295-090-7 

3, Szüdi János (2012): Pedagógus - gyermek – szülő. Budapest, Complex Kiadó ISBN: 978-963-295-095-2 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri a neveléstudomány szaknyelvét, különös tekintettel a jogi terminus technikuszokra. Ismeri a 

tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit. Ismeri a 

globális emberi jogokat tartalmazó joganyag lényegi összefüggéseit, az oktatási életre gyakorolt hatásait. 

Megismeri az oktatási életre vonatkozó alapvető jogszabályok logikáját, részletes szabályait.  

Képességek: Képes értelmezni a jogi kérdéseket is érintő szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a 

különböző álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni. Képes szakmáját meghatározó 

dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani. Átlátja az oktatási 

intézmények működésével összefüggésben megjelenő jogszabályok rendszerét, megérti az ezzel kapcsolatos 

összefüggéseket. Tudja alkalmazni a gyakorlatban az oktatási intézmények jogszabályi hátterére vonatkozó 

ismereteit, képes jogszabályok, törvények, rendeletek megértésére, értelmezésére.  

Attitűd/magatartás: Folyamatosan átértékeli saját viszonyulásait a társadalmi és kulturális különbségekhez, a 

kisebbségek helyzete iránti érzékenység és az emberi jogok tisztelete jellemzi. Szakmailag megalapozott kritikai 

szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. 

Autonómia és felelősség: Erősíti saját szakmai magabiztosságát, reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és 

hiányosságait. Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra 

ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai szempontokat juttatja érvényre.  

 
 

 

 

 



 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Takács-Miklósi Márta, egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

  



 

 

Tantárgy neve: Művelődés- és oktatásgazdaságtan Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1360-40% (kredit%) 

A tanóra24 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők25 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb26): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok27: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy célja azoknak a legfontosabb vállalkozási szemléletmódhoz kacsolódó alapoknak, pénzügyi és 

számviteli ismereteknek az átadása, amelyek nélkülözhetetlenek egy vállalkozás vagy intézmény 

működtetéséhez. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók megismerjék a közigazgatás alapfogalmait, 

felépítését, az önkormányzati rendszert, valamint a kulturális és az oktatási igazgatás feladatait és formáinak 

rendszerét, ezen belül is a gazdasági folyamatokat, a pénzügyi tervezést, a projektek elszámolási rendszerét, 

azok alapvető pénzügyi és számviteli összefüggéseit. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Közgazdasági 

elméletek; Az állam működése, a közigazgatás helye az állami szervezetben. Állami költségvetés Pénzügyi 

tervezés, a költségvetés összetétele; Az önkormányzati rendszer, az önkormányzatok működése. A 

kormányhivatalok; Az intézmények finanszírozása, gazdasági működése, költségvetés készítése;Számviteli 

alapok, adózási ismeretek; Az oktatás és kulturális igazgatás rendszere, szervezetek, testületek. Munkaerő piaci 

összefüggések; Az intézmények és a nonprofit szervezetek adózása és a speciális számviteli szabályok; a 

nonprofit szervezetek gazdálkodásának vizsgálata, kontrolling, ellenőrzések; A szervezet irányításának 

gazdasági összefüggései. Vezetői informatikai rendszerek. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1, Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó, ISBN: 9633891493 

2, Keczer Gabriella (2013): Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek. Szeged, SZTE JGYPK, ISBN: 

9789639927735 

3, Mócz Dóra (2013): Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe. Ekonomickestudie – teória a prax. 

Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, ISBN: 9788097125127 

4, Andor György (2017): Üzleti gazdaságtan. Budapest, Akadémia Kiadó Zrt. ISBN: 9789634540595 

Fuchs, Christian (2015): Culture and economyintheage of socialmedia. New York, Routledge, ISBN: 

9781138839311 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok legfontosabb hazai 

és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit. Tisztában van a neveléstudomány 

és határtudományai legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan 

elemzi, értelmezi. Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének 

európai és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének 

szabályozását és összefüggéseit. 
Képességek: A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, hazai és 

nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes választani, ezeket feladataiban 

felhasználni, önállóan alkalmazni. Alkalmazza az interdiszciplináris modelleket, képes egy adott probléma több 

 
 

 

 

 



 

 

szempontú elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív 

megoldásokat is lehetővé teszi. Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, 

ezeket kezdeményezően hasznosítja munkájában. Képes összehasonlítani a kutatási eredményeket a pedagógiai 

gyakorlattal.  

Attitűd/magatartás: Értékelő, értelmező reflektíven közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. Elkötelezett a 

folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, 

ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok 

értékelésére. 

Autonómia és felelősség: Erősíti saját szakmai magabiztosságát, reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és 

hiányosságait. Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben, 

saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősen 

kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szabó József, egyetemi docens, PhD. habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
  



 

 

Tantárgy neve: Oktatásfinanszírozási és gazdálkodási ismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”13: 20-80%(kredit%) 

A tanóra28 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők29 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb30): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok31: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a köz- és felsőoktatás finanszírozásának tárgyalása, a finanszírozás államháztartási és intézményi 

gazdálkodási összefüggéseinek feltárása, hazai történetének megismertetése. A tantárgy főbb tematikai 

csomópontjai: Az államháztartás fogalmai, a központi költségvetés felépítése, szerkezete; A köz- és a 

felsőoktatás helye a hazai államháztartásban és költségvetési törvényben; Az intézményi gazdálkodás alapelvei, 

változatai, hazai változásai; A pedagógusok bérezése, A köz és felsőoktatás költséghatékonyságának elemzése, 

jellemzői. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 
1, Botos Katalin – Schlett András –Halmos Péter (2015): Államháztartástan Szeged, SZTE GTK www.eco.u-

szeged.hu/download.php?docID=40208ISBN 1416-695X 

 

  2, Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapest, Osiris Kiadó, Budapest, 2002 ISBN 963 379 149 

3 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html 

4, Semjén András (2013): Költségmegosztás a felsőoktatásban. Utak és tévuak. Budapest, MTA Közgazdaság-

tudományi Intézet, ISBN 978-615-5243-66-0 http://econ.core.hu/file/download/ktik16/beliv.pdf 

    4, Temesi János (szerk) (2012): Felsőoktatás-finanszírozás: nemzetközi tendenciák és a hazai 

helyzet.Budapest, Aula Kiadó- Budapesti Corvinus Egyetem ISBN: 9879633390320 

http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:A képzés befejezésekor a hallgatók átfogóan ismerik a köz és felsőoktatás finanszírozásának legfontosabb 

hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási módszereit. Átlátják a szakmapolitikai 

fejlesztési irányokat, ismerik az oktatási rendszerek finanszírozása fejlesztésének európai és világtendenciáit a 

működés szabályozását és összefüggéseit 

Képességek:A hallgatók képesek lesznek a képzés végén a kérdés gazdasági összefüggéseinek ismeretében az 

oktatás különböző szintjeire vonatkozóan döntéseket hozni a finanszírozást illetően. Alkalmazni tudják az 

interdiszciplináris modelleket, képesek egy adott probléma több szempontú elemzésére, ami a reális 

helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat is lehetővé teszi. 

Elemzéseikben alkalmazzák a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, ezeket kezdeményezően 

hasznosítják munkájukban. 

Attitűd/magatartás: A végzett hallgató szakmai identitásában fontosnak tartja a társadalomtudományi 

nézőpontot, továbbá fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák 

figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét. 

Autonómia és felelősség:Szakmai meggyőződésen alapuló önálló döntéseket hoz, prioritásként kezeli a 

kutatásalapú véleménynyilvánítást és tevékenységet. Megbízható szakmai partner a különböző 

együttműködésekben, a kooperációban vezető és vezetett szerepeket is hatékonyan betölt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):,Polónyi István, egyetemi tanár, CSc, Habil PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 
 

 

 

 

http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40208
http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40208
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html
http://econ.core.hu/file/download/ktik16/beliv.pdf
http://mek.oszk.hu/11300/11399/11399.pdf


 

 

Tantárgy neve: Oktatásszervezés és adminisztráció Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1330-70%(kredit%) 

A tanóra32 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők33 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb34): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok35: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja: A köznevelés, a szakképzés és a felnőttképzés terén oktatásszervezési gyakorlat megismerése, 

az alapvető oktatási adminisztráció készségszintű elsajátítása. Felkészítés az iskolarendszerű és az 

iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés, továbbképzés, átképzés) szervezésére, koordinálására, az oktatáshoz 

kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátására. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Oktatásszervezés 

elméleti alapjai; Ügyviteli alapfogalmak és munkafolyamatok; Iratkezelés, adminisztráció; Hivatalos 

kommunikáció; A köznevelési, szakképzési és felnőttképzési programok tervezésének módszerei, lépései; 

Szerepek a képzésben, az oktatásszervező feladatai – oktatásszervezési gyakorlatok projektmódszerrel; 

Kerettantervek a köznevelésben – kerettantervek megismerése és elemzése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1, Bertalan Tamás (szerk.) (2014): Felnőttképzésről képzőknek. Budapest, EuGenius, ISBN 978-963-08-8564-5 

2, Juhász Erika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In: Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. 

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

3, Kotschy Andrásné - Nádasi András (2014): Oktatásszervezés elmélete. Eger, Líceum Kiadó, ISBN 978-615-

5250-63-7 

4, Lunenburg, F. C.-Ornstein, A. C. (2012): EducationalAdministration: Concepts and Practices, 

Belmont,Wadsworth/Thomson Learning, ISBN 978111130248    

5, Hoy, W. - Miskel, C. (1982):EducationalAdministration:Theory, Research, and Practice. New York, Random 

House 978-0078024528 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének európai és 

világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását 

és összefüggéseit.Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban. Érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció tereit, lehetőségeit. 

Képességek: A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, hazai és 

nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes választani, ezeket feladataiban 

felhasználni, önállóan alkalmazni.Képes szakmáját meghatározó dokumentumokat véleményezni, értékelni, 

intézményi szintű dokumentumokat összeállítani.Magas szintű szakmai kommunikációra képes szóban és 

írásban, ehhez alkotó módon alkalmazza a web-es információszerzési technikákat. 

Attitűd/magatartás: Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és 

megfontolt, képes azok professzionális megítélésére.Képviseli a kommunikáció jelentőségét a pedagógiai és 

szakmai munkában, fontosnak tartja az informatikai eszközök adta lehetőségek kihasználását, elkötelezett idegen 

nyelvi képességeinek folyamatos fejlesztése mellett. 

 
 

 

 

 



 

 

Autonómia és felelősség: Felelősséget vállal saját kommunikációjáért és annak folyamatos 

fejlesztéséért.Felelősen kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Erika docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

  



 

 

 

 

Tantárgy neve: Oktatási rendszerismeret Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1380-

20%(kredit%) 

A tanóra36 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb37): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy átfogó ismeretet nyújtson az oktatási rendszerek működésének elméleti 

alapjairól és változási folyamatairól és mindezek tükrében az oktatáspolitika rendszerszintű 

beavatkozásairól. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Az oktatási rendszer funkciói; Az 

oktatási rendszerek kialakulásának jellemzői; Az oktatási rendszerek eredményessége és 

hatékonysága; Változások az oktatási rendszerekben; Az oktatási rendszer külső és belső 

strukturális determinánsai; Az oktatási rendszer szabályozása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Berényi Eszter – Imre Anna – Török Balázs (2015): Oktatáspolitikai modellek és 

elemzések. Budapest, OFI. ISBN 978-963-682-861-5 

• Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. ISBN 978 963 

162 769 5 

• Halász Gábor – Annási Ferenc (2011): Az oktatási rendszerek elméleti alapjai. Szeged: 

SZTE KVI  

(E-változat: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009_0026_kovi_okt_rendsz/index.ht

ml 

• Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: ÚMK. ISBN 

963 9609 32 3 

Ajánlott irodalom: 

• Sutcliffe, Sophie –Court, Julius (2005): Evidence-Based Policymaking: What is it? How 

does itwork? What relevance for developing countries? Overseas Development Institute. 

• International Standard Classification of Education. UNESCO: Institute of Statistics. 

• https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en


 

 

Tudás: Átfogóan ismeri a neveléstudomány legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, 

ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák 

evolúcióját. 

Képességek: Képes értelmezni a szaktudományos vitákat, össze tudja hasonlítani a különböző 

álláspontok argumentumait, képes azokat interpretálni. Képes szakmáját meghatározó 

dokumentumokat véleményezni, értékelni, intézményi szintű dokumentumokat összeállítani. 

A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az intézmény szervezeti működésének 

kritikai elemzésére. 

Attitűd/magatartás: Értékelő, értelmező reflektíven közelít a gyakorlat és elmélet 

kapcsolatához. Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, 

szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai 

eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a 

felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-

szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősen kezdeményez és vezet innovációs 

folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
  



 

 

 

Tantárgy neve: Elektronikus tananyagkezelő és vizsgáztató rendszerek  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”80-

20%(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy átfogó ismereteket nyújtson a digitális tananyagok kialakításához, 

alakalmazásához, rendszerbe szervezéséhez, illetve hogy áttekintse az elektronikus 

számonkérés lehetőségeit, különös tekintettel a szavazórendszerekre. 

Tematikai csomópontok: 

• E-learning rendszerek és alkalmazásuk. 

• MOOC 

• Blended learning 

• Szavazórendszerek 

• Digitális vizsgáztatás 

• Gamifikáció 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Aström, A. (2008): E-learning quality, Aspects and criteria for evaluation of e-learning in 

higher education. Report R. Swedish National Agency for Higher Education. 

http://www.hsv.se/download/18.8f0e4c9119e2b4a60c800028057/0811R.pdf  

• Buda András (2011): Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. RE-PE-T-HA-KÖNYVEK. 

Debrecen: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok. ISBN 978-963-473-542-7 

(online) 

• Chiu, Chao-Mean et al. (2005): Usability, quality, value and e-learning continuance 

decisions. Computers & Education, 45(4). pp. 399-416. 

• De-Jorge-Moreno, Justo (2012): Using social network and dropbox in blended learning: an 

application to university education. Business, Management and Education, 10(1). pp. 221- 

232. 

• Ghislandi, Patrizia (2012). eLearning--Theories, Design, Software and Applications. 

InTech. 41 Madison Avenue 31st Floor, New York, NY 10010. 

• Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József (2005): E-LEARNING 2005 (e-learning 

kézikönyv). Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 

• Urh, Marko et al. (2015). The model for introduction of gamification into elearning in higher 

education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, pp. 388-397. 

• Hamari, Juho – Koivisto, Jonna – Sarsa, Harri (2014): Does gamification work? A literature 

review of empirical studies on gamification. https://people.uta.fi/~kljuham/2014-

hamari_et_al-does_gamification_work.pdf.  

http://www.hsv.se/download/18.8f0e4c9119e2b4a60c800028057/0811R.pdf
https://people.uta.fi/~kljuham/2014-hamari_et_al-does_gamification_work.pdf
https://people.uta.fi/~kljuham/2014-hamari_et_al-does_gamification_work.pdf


 

 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: A hallgatók megismerkednek a különböző tananyagkezelő és vizsgáztató rendszerek 

alklamazásának elméleti és gyakorlati oldalaival. 

Képességek: Ahallgatókképesek kiválasztani a céloknak megfelelő rendszereket és képesek 

azokban digitális tartalmakat, kérdéssorokat létrehozni. 

Attitűd/magatartás: Elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, 

szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, azok értékelésére és hasznosítására. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Buda 

András adjunktus, PhD. 

 
 
  



 

 

 

Tantárgy neve: A felsőoktatás irányítási és működési rendszere Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 30-70%(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja a felsőoktatás szakpolitika tárgyalása, a felsőoktatás munkaerő-piaci, társadalmi, területi 

kapcsolatai. A tervezéshez az oktatási statisztikák ismerete, gyakorlati alkalmazása. A fejlesztések az innovációk 

vizsgálata az európai oktatáspolitikával összefüggésben is vizsgálunk. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

A felsőoktatási szakpolitika, A felsőoktatás irányítása, jogszabályi környezete, finanszírozása, A felsőoktatás 

intézményrendszere, A felsőoktatási statisztikák, A felsőoktatás gazdasági, munkaerő-piaci, területi kapcsolatai, 

Fejlesztési irányok, innovációs területek a hazai felsőoktatásban, Az európai felsőoktatási politika jellemzői.     

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1, Derényi András – Temesi J (2016): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és 

Fejlesztő IntézetISBN 978-963-682-994-0 

2, Hrubos Ildikó (2010): Felsőoktatás-politika Európai trendek a felsőoktatásban a XXI. század első 

évtizedében.Budapest, Budapesti Corvinus EgyetemISBN978-963-503-515-1 

3, Kováts Gergely - Temesi József (2018): A magyar felsőoktatás egy évtizede. Budapest: Nemzetközi 

Felsőoktatási Kutatások Központja ISBN 978-963-503-672-1 

4, Polónyi István (2013): Az aranykor vége - Bezárnak-e a papírgyárak? Budapest: Gondolat Kiadó.ISBN: 978 

963 693 288 6 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:A hallgató a képzés befejezésekor ismeri az oktatáspolitikai beavatkozások társadalmi hátterét és 

társadalmi következményeit, a hazai oktatási rendszer felépítését, működési mechanizmusait a hazai és a 

nemzetközi oktatáspolitikai megközelítéseket. Ismeretre tesz szert a felsőoktatás társadalmi funkcióit, az oktatási 

rendszer működésének jogi hátterét, valamint a felsőoktatásra vonatozó szakpolitikai dokumentumokat illetően 

is. Az európai felsőoktatási szakpolitikai hangsúlyos területeiről szintén tudással rendelkezik.   

Képességek: A hallgató a képzés befejeztével képessé válik az oktatás, oktatásfejlesztés és a társadalmi, illetve 

gazdasági viszonyok közötti összefüggések értelmezésére, az intézményrendszer működésére vonatkozó 

statisztikai és egyéb információk felhasználására. Ismeri a fejlesztési és egyéb, az oktatás működését érintő 

beavatkozások nyújtotta lehetőségeket, szabályozási kereteket, valamint a fejlesztések belső és külső 

következményeit. 

Attitűd/magatartás: A tanuló képes lesz felsőoktatási intézményi és középszintű tervezési, intézményfejlesztési 

feladatok szakszerű ellátására, irányítására. Képessé válik a döntései előfeltételeit és várható következményeit 

elemezni és önálló döntéseket hozni. 

Autonómia és felelősség: A hallgató fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből 

fakadó problémák figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét. Széleskörű szakmai 

együttműködésre törekszik, a problémahelyzetekre nyitott és megfontolt, képes azok professzionális 

megítélésére.Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett az érték- és tudásalapú 

szakmai elemzések iránt. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi István, egyetemi tanár, CSc, Habil PhD 



 

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
  



 

 

Tantárgy neve: Rendszer- és minőségfejlesztés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80-20%(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák az oktatási intézmények, mint rendszerek 

fejlesztésének legfontosabb céljait, a fejlesztés lépéseit illetve a minőségfejlesztés folyamatát. További cél 

elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a rendszerben való gondolkodás fejlesztéséhez. A tantárgy főbb 

tematikai csomópontjai: Az információrendszer fogalma, jellemzői, Az információrendszerek fejlesztésének 

filozófiája; Tervezési modellek, Minőség, minőségbiztosítás; Minőségügyi rendszerek az oktatásban; 

Minőségfejlesztés az oktatási intézményekben; Intézményi szintű minőségirányítási rendszer. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Bálint Julianna (2001): Minőség – tanuljuk, tanítsuk és valósítsuk meg. Budapest, Terc ISBN 963 9535 524 

Mukhopadhyay, Marmar (2016): Quality Management inHigher Education. London, Sage 9789351509950 

Réti Mónika (2011): Kívül-belül jó iskola. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ISBN 978-963-682-671-

0. 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, 

rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit. Átlátja a 

szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit 

szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit. 

Ismerik a különböző oktatási intézmények minőségirányítási rendszerét, működési mechanizmusát. 

Képességek: Alkalmazza az interdiszciplináris modelleket, képes egy adott probléma több szempontú 

elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat 

is lehetővé teszi. Képes összehasonlítani a kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal. Képes önálló 

szempontok szerint szakmai anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, 

és rövidebb szakmai tanulmányok önálló megírására. A lehetőségek és korlátok figyelembe vételével képes az 

intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére.Alkalmasak intézmények minőségbiztosítási 

rendszerének fejlesztésére. 

Attitűd/magatartás:Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és 

megfontolt, képes azok professzionális megítélésére. Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, 

és elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. Motivált, kezdeményező innovatív 

fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal munkahelyi szervezetében.Fontosnak tekintik az oktatás, 

oktatásfejlesztés és a társadalmi, illetve gazdasági viszonyok közötti bonyolult összefüggések értelmezését. 
Autonómia és felelősség: Erősíti saját szakmai magabiztosságát, reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és 

hiányosságait. Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben, 

saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősen 

kezdeményez és vezet innovációs folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Takács-Miklósi Márta ajunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 



 

 

 

Tantárgy neve: Szervezeti kommunikáció és érdekérvényesítés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”20-80% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében megismerhetjük a külső-belső szervezeti kommunikáció fő formáit, az ehhez kapcsolódó 

kommunikációs technikáit. Részletesebben foglalkozunk a szervezeti konfliktusok megjelenési formáival, és 

azok hatékony menedzselésével, a szervezet előnyére fordításával, a szervezeten belül és szervezetek közötti 

érdekérvényesítés technikáinak feltérképezésére szervezeti lobbytervet készítenek kiscsoportokban, amelyeket 

meg is védenek. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: A külső-belső szervezeti kommunikáció formái; 

Kommunikációs technikák fejlesztése tréningmódszerrel; Szervezeti konfliktusok és konfliktusmenedzsment; 

Konfliktusoldó technikák fejlesztése tréningmódszerrel; Érdekérvényesítési technikák szervezeten belül és 

szervezetek között; Szervezeti lobbyterv készítése és megvédése kiscsoportos projektmódszerrel 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Bakacsi Gyula (2015): A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: SemmelweisISBN 978-963-331-313-8 

2. Moss, Geoffrey (2008): Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Budapest, Bagolyvár Kiadó 

3. Szabó Mária, Singer Péter, Varga Attila (2011): Tanulás hálózatban. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő 

Intézet ISBN 978-963-682-690-1 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Mély ismeretekkel rendelkezik a tanulásra vonatkozó tudományos elméletekben, ismeri a tanulás 

stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait, érti a tanulás különböző tereinek 

és környezeteinek szerepét az élethosszig tartó és az élet és kultúra minden területére kiterjedő tanulásban. Érti a 

kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális irányban. 

Képességek: Alkalmazza az interdiszciplináris modelleket, képes egy adott probléma több szempontú 

elemzésére, ami a reális helyzetértelmezést és a konkrét szituációkban történő hatékony alternatív megoldásokat 

is lehetővé teszi.Képes gyakorlati implementációs javaslatokat megfogalmazni. Differenciáltan és adaptívan 

kommunikál szakmai közegben, és pedagógiai szituációkban, szakmai kommunikációs helyzeteket képes 

irányítani, moderálni.  

Attitűd/magatartás: Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett az érték- és 

tudásalapú szakmai elemzések iránt. Kreatív megoldásokat keres adott témakörök mély megismerésére, a 

releváns kutatási módszerek alkalmazására, nyitott a kutatási kooperációra, felismeri a közös munka jelentőségét. 

Értékelő, értelmező reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. 

Autonómia és felelősség: Erősíti saját szakmai magabiztosságát, reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és 

hiányosságait. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Erika docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Csoportvezetés – csoportfejlesztés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”1320-80% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy keretében megismerhetjük a különböző csoportok jellegzetességeit, felmérési módszereit és a 

csoportvezetési technikákat. A résztvevők ezeket kipróbálhatják tréninges kompetenciafejlesztő 

gyakorlatsorokban, valamint a felmérést konkrétan létező kiscsoportokban. A csoportok felmérésére fejlesztési 

terveket építünk, majd ennek keretében projektmunkában csoportfejlesztési tréningeket állítanak össze, amelyet 

igény szerint le is folytatnak a csoportnál. A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: Csoportozás elmélete és 

gyakorlata; Csoportvezetési módszerek és technikák elsajátítása tréningmódszerekkel; Csoport felmérési 

technikák megismerése és alkalmazása (pl. szociometria, fókuszcsoportos beszélgetés stb.) – egy konkrét 

csoportban valamely felmérési technika kipróbálása; Csoportfejlesztési módszerek megismerése és alkalmazása 

(pl. motivációs technikák, tréningek, közös minőségi idő stb.) –csoportfejlesztő tréningterv kidolgozása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1.Manfred, Gellert (2010): A csapatépítés nagykönyve: csapatépítés, csapatmunka, csoporttanácsadás elmélete 

és gyakorlata. Miskolc, Z-Press 978-963-9493-54-4 

2. Rogers, C. R. (2015): Valakivé válni. A személyiség születése. Budapest, Edge Kiadó ISBN 978-963-9760-

37-0 

3. Vámos Ágnes szerk. (2016): Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Budapest, Eötvös Kiadó ISBN 

978-963-284-805-1 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás: Ismeri a nevelés-oktatás elméleti modelljeinek hátterét, a különböző elméleti paradigmák evolúcióját, 

rendszerbe tudja foglalni a multi- és interkulturális pedagógia nemzetközi megközelítéseit. Érti a kommunikáció 

általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális irányban.  

Képességek: Differenciáltan és adaptívan kommunikál szakmai közegben, és pedagógiai szituációkban, szakmai 

kommunikációs helyzeteket képes irányítani, moderálni. Képes szakmai közösséget építeni. 

Attitűd/magatartás: Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és 

megfontolt, képes azok professzionális megítélésére. Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, 

és elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. 

Autonómia és felelősség: Felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért, a 

neveléstudomány elismertsége növeléséért, fejlődéséért, fejlesztéséért.Felelősséget vállal saját 

kommunikációjáért és annak folyamatos fejlesztéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Erika docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 
 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Demográfia és munkaerő-piaci politikák Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80-

20%(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A demográfia az emberi populációval és ennek sajátosságaival (népesség számával, ennek 

szerkezetével, térbeli eloszlásával, népesség mozgásával stb.) foglalkozó 

társadalomtudomány. A képzésben a demográfiának azokat a területei vizsgáljuk, amelyek a 

leendő szakemberek számára konkrét segítséget nyújtanak szakmai tevékenységeik 

megvalósításához. A demográfia tudománya ebben az esetben elsősorban a célcsoport 

elemzésekhez, és az erre épített tevékenységtervezéshez nyújt jelentős segítséget, amely alapot 

biztosít a szakmai munkák tervezhetőségéhez, ezek megvalósításához. A tantárgy főbb 

tematikai csomópontjai:A demográfia fogalmi készlete;életkori korcsoportok kulturális és 

oktatási jellemzői, ezek térbeli sajátosságai; a népesség horizontális és vertikális mobilitása; 

kulturális statisztikák; oktatási és képzési statisztikák; etnikai, vallási csoportok és ezek 

jellemzői. 

Főbb csomópontok: 

● Demográfiai alapfogalmak 

● Népességmozgalom: születés, halálozás, termékenység, válás 

● Népesség iskolázottsága és munkavállalása 

● Népesség gazdasági aktivitása 

● Emberi erőforrás fogalma, elméletek 

● Emberi erőforrás és a gazdaság 

● A munkaerő-kínálat gazdaságtana 

● Demográfiai csere a munkaerőpiacon 

● A munkaerőhiány és a népesedés összefüggései 

Migráció, vándorlás 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

● Polónyi István (2002): Az oktatás gazdaságtana. Budapes: Osiris. ISBN 963-389-149-3. 

● Tóth József (2002): Általános társadalomföldrajz. Budapest: Dialóg Campus. ISBN 978-

963-931-044-5 



 

 

● Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. 

Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. ISBN 978-963-975-118-7 

 

Ajánlott irodalom: 

● Demográfia folyóirat releváns számai  ISSN 2498-6496 (Online). ISSN 0011-8249 

(Nyomtatott) (http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia) 

● KSH (2017): Magyarország, 2016. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. ISSN: 1416-

2768 

● Kulturális statisztikák EMMI, KSH, Oktatási, képzési statisztikák EMMI KSH, OSAP 

1665, Népszámlálási adatok 2001, Népszámlálási adatok 2011. 

● Bertola, Giuseppe – Blau, Francine D. – Kahn, Lawrence M. (2007): Labor Market 

Institutions and Demographic Employment Patterns. Journal of Population Economics 

20(4). pp. 833-867. 

● Barbieri, Gianna – Cipollone, Piero – Sestito, Paolo (2007): Labour market for teachers: 

demographic characteristics and allocative mechanisms. Giornale degli Economisti e Annali 

di Economia, 66(3). pp. 335-373. 

● Schoenmaeckers, Ronald C. – R. C. Schoenmaekers (2005). How increased labour force 

and increased productivity may compensate for the negative socio-economic effects of an 

older population composition: Results from a simulation exercise on European data. Genus, 

61(3-4). pp. 465-493. 

 Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Átfogóan ismeri a neveléstudomány és a hozzá kapcsolódó társ- és határtudományok 

legfontosabb hazai és nemzetközi elméleteit, összefüggéseit és probléma megoldási 

módszereit. Átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri az oktatási rendszerek 

fejlesztésének európai és világtendenciáit szakterülete és a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati 

ellátó rendszerek működésének szabályozását és összefüggéseit. 

Képességek: Elemzéseiben alkalmazza a multi- és interkulturális szemlélet összefüggéseit, 

ezeket kezdeményezően hasznosítja munkájában.A tanulás sajátosságainak ismerete 

alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével megfelelő képzési feltételek 

megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére. 

Attitűd/magatartás: Fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből 

fakadó problémák figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét. Értékelő, 

értelmező reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a 

felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-

szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősen kezdeményez és vezet innovációs 

folyamatokat. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Engler Ágnes egyetemi docens, PhD. habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Polónyi 

István, egyetemi tanár, PhD. habil 

 
  

http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia


 

 

 

Tantárgy neve: Nemzetközi összehasonlítások az oktatáskutatásban Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 22 (kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék az összehasonlító oktatáskutatás módszereit és 

tapasztalatait annak érdekében, hogy képesek legyenek nemzetközi kontextusba helyezni a hazai 

oktatási rendszerre, illetve ennek működésére vonatkozó ismereteiket.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A komparatisztika jelentősége az oktatáskutatásban. 

● Az angolszász és a kontinentális oktatási rendszerek jellegzetességei 

● A közoktatási intézmények irányítási és finanszírozási rendszere a különböző 

oktatási rendszerhez, illetve ezek alrendszereihez tartozó országokban. 

● Az oktatás fejlesztése, mint a gazdaság teljesítményének előfeltétele: távol-keleti 

oktatási rendszerek. 

● Szakképző rendszerek Európában: történelmi, kulturális hagyományok, gazdasági 

erőtér. 

● A leszakadó rétegek iskolában tartására vonatkozó szakpolitikák és rendszerszintű 

megoldások 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Fehérvári Anikó – Tomasz Gábor (szerk.) (2015): Kudarcok és megoldások. Iskolai 

hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. Budapest: OFI. ISBN 978-963-682-862-2 

• Fehérvári Anikó (szerk.) (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. Budapest: OFI. ISBN 978-963-

682-627-7 

• Gordon Győri János (2006): Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában. Budapest: 

Gondolat. ISBN 963-961-051-8 

• Halász Gábor (2012): Az oktatás az Európai Unióban – Tanulás és együttműködés.  Budapest: 

Új Mandátum Könyvkiadó. ISBN 978-963-870-533 

 

Ajánlott irodalom: 

• Kozma Tamás (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum 

Kiadó. ISBN 963-960-932-3 

• Széll Krisztián (szerk.) (2015): Mit mér a műszer? A tanulói teljesítménymérések 

alkalmazhatóságáról. Budapest: OFI. ISBN 978-963-682-799-1 

• Széll Krisztián (szerk.) (2016): Az Európai Unió az oktatásról – stratégiai irányok és 

értelmezések. Budapest: OFI. ISBN 978-963-436-006-3 

• http://www.oecd.org/ 

• PISA 2015 Results (Volume I) (2016): Excellence and Equity in Education. 

• Comparative Education - Taylor & Francis Online 

http://www.oecd.org/
https://www.tandfonline.com/loi/cced20
https://www.tandfonline.com/loi/cced20


 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri más oktatási rendszerek bizonyos elemeit, az angolszász és a kontinentális típusú 

(s ezek alesetet képező) oktatási (és szakképzési) rendszerek felépítését, működési elvét, 

intézményrendszerük egymásra épülését. 

Attitűd/magatartás: Rendelkezik a nemzetközi összehasonlítások fontosságának felismerésével, 

tudatosabban törekszik arra, hogy saját ilyen jellegű tevékenység más országok tapasztalatait 

figyelembe véve tervezzék meg. 

Képességek: Képes tájékozódni az oktatási rendszerek működését bemutató, elemző 

szakirodalomban, valamint a hazai tapasztalatokat nemzetközi kontextusban értelmezni, 

értékelni. 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. 

Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során képes 

felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD.  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea tanársegéd, PhD. 

  



 

 

Tantárgy neve: Adatforrások Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: Kötelezően választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 20-

80%(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb adatforrásokat és elsajátítsák 

azokat a statisztikai eljárásokat, megoldásokat melyek az oktatástervezés és az oktatásirányítás 

különböző szintjein szükségesek az adekvát munkavégzéshez. A tantárgy főbb tematikai 

csomópontjai: Vezetői tevékenységek és adatszükségletek; E-ügyintézés; Adatok, adattípusok; 

Statisztikai eljárások; Kommunikációs és prezentációs megoldások; Honlapok, közösségi 

oldalak. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom: 

• Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó. 

• Barna Ildikó – Székelyi Mária (2004): Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési 

technikáról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó. 

• Veroszta Zsuzsa szerk. (2015): Adatbőség. Educatio, 24(3). pp. 3-147. ISSN 1419-8827 

 

Ajánlott irodalom: 

• Balogh Márta (2004): Statisztikai ismeretek. Budapest: Perfekt Kiadó. ISBN: 978-963-39-

4333-5 

• Buda András (2017): IKT és oktatás. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 978-615-5372-

68-1 

• Falus Iván – Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Budapest: 

OKKER. 

• Vereczkei Zoltán (2017): Másodlagos adatforrások használata a statisztikában. Budapest: 

KSH. ISBN 978-963-235-500-9 

• Garth, Andrew (2008): Analysing data using SPSS. (A practical guide for those unfortunate 

enough to have to actually do it.) Sheffield Hallam University. 

• Demie, Feyisa (2013): Using Data to Raise Achievement Good Practice in Schools. London: 

Lambeth Research and Statistics Unit Education, Learning and Skills International House, 

Canterbury Crescent. 

• https://prezi.com 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség 

stb., KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

https://prezi.com/


 

 

Tudás: Alaposan ismeri a neveléstudományi, társadalomtudományi kutatások kvalitatív és 

kvantitatív és kevert módszereit, eszközeit és ezek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Ismeri 

a kutatásra vonatkozó etikai normákat. Tisztában van a neveléstudomány és határtudományai 

legújabb kutatási eredményeivel, a releváns pedagógiai innovációkkal, ezeket kritikusan 

elemzi, értelmezi. Érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a modern kommunikáció 

tereit, lehetőségeit. Ismeri a különböző oktatási intézmények adminisztrációs rendszerét és az 

irányításukhoz szükséges adattípusokat, az adatok elemzéséhez szükséges statisztikai 

eljárásokat. 

Képességek: A neveléstudomány és társdiszciplínák köréből származó információk 

gyűjtésében, hazai és nemzetközi adatbázisok kezelésében releváns nézőpontok szerint képes 

választani, ezeket feladataiban felhasználni, önállóan alkalmazni. Képes összehasonlítani a 

kutatási eredményeket a pedagógiai gyakorlattal. Képes önálló szempontok szerint szakmai 

anyagok elkészítésére, kutatásai eredményeinek objektív bemutatására, elemzésére, és 

rövidebb szakmai tanulmányok önálló megírására. 

Attitűd/magatartás: Szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és 

elkötelezett az érték- és tudásalapú szakmai elemzések iránt. Értékelő, értelmező 

reflektivitással közelít a gyakorlat és elmélet kapcsolatához. Képviseli a kommunikáció 

jelentőségét a pedagógiai és szakmai munkában, fontosnak tartja az informatikai eszközök adta 

lehetőségek kihasználását, elkötelezett idegen nyelvi képességeinek folyamatos fejlesztése 

mellett. Fontosnak tekintik az oktatás, oktatásfejlesztés és a társadalmi, illetve gazdasági 

viszonyok közötti bonyolult összefüggések értelmezését. 

Autonómia és felelősség: Kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a 

felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a tudományos-

szakmai szempontokat juttatja érvényre. Felelősséget vállal saját kommunikációjáért és annak 

folyamatos fejlesztéséért. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi Tímea tanársegéd, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Ceglédi 

Tímea tanársegéd, PhD. 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Speciális tanulói csoportok kutatása Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 22(kredit%) 

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a speciális tanulói csoportok kutatásának sajátosságaival, módszertani 

kihívásaival. Áttekinti a célcsoportokra irányuló oktatás és neveléstudományi kutatások főbb irányait és a legfontosabb 

hazai és nemzetközi eredményeit. Ismertetjük a speciális tanulói csoportok oktatási helyzetét befolyásoló szocio-kulturális 

háttérváltozókat, az iskolai teljesítményt meghatározó tényezőket. 
A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 
·         Speciális tanulói csoportok, társadalmi tényezők és egyenlőtlenségek az oktatásban. 
·         A speciális tanulói csoportok, mint kutatási fókusz, és/vagy mint résztvevő. Kutatásmódszertani kihívások. 
·         A speciális tanulói csoportok (értelmi fogyatékos, autista, látás és hallássérült, beszédfogyatékos és mozgássérült 

gyermekek) és családjainak szocio-kulturális jellemzői az oktatási helyzetük tükrében, módszertani vonatkozások és kutatási 

eredmények. 
·         A speciális csoportok oktatási helyzetének kutatása, eredményesség, értékelés és mérés  kérdései és eredményei az 

országos és nemzetközi kutatások tükrében 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 
•    Balogh Anikó - Simon Dávid (2011): Nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok kutatása (elektronikus 

jegyzet) ELTE TáTK 
•    http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_18_Balogh_Aniko-

Simon_David_Nehezen_korulhatarolhato_tarsadalmi_csoportok_vizsgalata/index.htm (2016. 09. 21) 
•    Györgyi Zoltán- Kőpatakiné Mészáros Mária (2011): Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények 363-395 

pp.  In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010 (szerk.: Balázs Éva- Kocsis Mihály-Vágó Irén) Oktatás Fejlesztő Intézet ISSN 

12198692 
Ajánlott irodalom: 
•    Bánfalvy Csaba (szerk.)(2008): Az integrációs cunami ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.ISBN 9789632840420 
•    Bass László (szerk.) (2008): Amit tudunk és amit nem… az értelmi fogyatékos emberek helyzetéről 

Magyarországon. Kézenfogva Alapítvány, Budapest. 
•    Bognár Virág - Dr. Bíró Andrea - Marossy-Dévai Zita (2009): Autizmus – Tény – Képek Az Autizmussal 

diagnosztizált népesség az egészségügyi és a közoktatási rendszerben Kutatási Jelentés, Autisták Országos Szövetsége, 

Jelenkutató Alapítvány, Budapest. ISBN 9789638831132 
•    Gergely Andrea – Török Emőke (2015): Látássérült személyek életminőségének vizsgálata Vakok Állami 

Intézete, Budapest. ISBN 978-615-80330-5-3 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_18_Balogh_Aniko-Simon_David_Nehezen_korulhatarolhato_tarsadalmi_csoportok_vizsgalata/index.htm
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0010_2A_18_Balogh_Aniko-Simon_David_Nehezen_korulhatarolhato_tarsadalmi_csoportok_vizsgalata/index.htm


 

 

Tudás:A hallgatók megismerik a kutatások tervezése, adatfelvétele és az adatelemzés során a módszertani kérdéseket, 

döntéseket a célcsoport jellegzetességeivel, speciális igényeivel összehangolni. 
Attitűd/magatartás:A hallgatók a speciális tanulói csoportok oktatási helyzetét és speciális szükségleteit a kutatások 

tükrében árnyaltan érzékelik és értelmezik, továbbá a kutatási eredményeket a tanítási gyakorlatba integrálják. 
Képesség:A hallgatók megbízható módon tud speciális tanulói csoportokra irányuló kutatási kérdéseket, hipotéziseket 

megfogalmazni, interdiszciplináris szemlélettel szakmaközi kutatási együttműködéseket létrehozni és azokban működni. 
Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai szempontokat juttatja érvényre, 

szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai 

közösségével. Munkája során képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért. 

  

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

  



 

 

Tantárgy neve: KUTATÁSOK A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBAN kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tanegység célja egy kitüntetett nevelésszociológiai terület kutatástörténetének, valamint a 

vizsgálatok gyakorlati megfontolásainak megismertetése a hallgatókkal. Abban a régióban, 

melynek oktatási intézményeiben tanárok lesznek a hallgatók, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

fejlesztése éppen az e csoportba tartozó tanulók nagy aránya miatt komoly kihívást jelent. A tárgy 

célja, hogy felkészítsen a tanári munka során tapasztalható és kezelendő helyzetekre. 
 

Tudás:  

- A pedagógiai kutatásokat bemutató szakirodalomban való eligazodáshoz és gyakorlati 

célú vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tudás elsajátítása, legyenek tisztában a pedagógiai 

kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival.  Tanulják meg a neveléstudományi kutatás-

módszertani ismereteknek, s rendelkezzenek biztos ismeretekkel a kutatási módszerekről, azok 

alkalmazási lehetőségeiről. 

Képesség: 

- A hallgatók legyenek képesek elemezni, értelmezni a pedagógiai kutatás és fejlesztés 

eredményeit, és legyenek képesek egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Képes a komplex 

kutatási eszközrendszerrel megválaszolható problémák felismerésére, az adekvát kutatási 

feladatok szakszerű meghatározására, az eredmények értékelésére. Képes a kutatási eredmények 

írásbeli és szóbeli értelmezésére. 

Attitűd: 

- Az oktatásügy aktuális problémáira reagáljanak probléma-érzékeny gondolkodással, 

törekedjenek arra, hogy a kutatások eredményeit szintetizálva és összevetve alakítsák ki a 

véleményüket és fogalmazzanak meg további kutatási kérdéseket.  

Irodalom: 

1. Bacskai, K. (2015): Iskolák a társadalom peremén. Szeged: Belvedere Meridionale 978-

615-5372-38-4 

2. Kozma, T. (1975): Hátrányos helyzet: egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei. 

Budapest: Tankönyvkiadó. ISBN: 963 17 1304 8 

3. Pusztai, G. (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai 

pályafutásra. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó ISBN: 9789632870090 

4. Szemerszki, M. (2016):  Hátrányos helyzet és eredményesség. Budapest: Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet ISBN: 978-963-682-996-4 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 

  



 

 

Tantárgy neve: OKTATÁSSTATISZTIKAI ELEMZÉSEK kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek az oktatáskutatás világába, 

tájékozódjanak a főbb kérdések és elemzési módszerek felől, el tudjanak végezni a tanári munka 

során szükséges adatelemzést. 

 

Tudás: 

- A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek az 

oktatáskutatás világába, tájékozódjanak a pedagógiai folyamatok értelmezéséhez szükséges 

statisztikai adatbázisok típusait, jellegzetességeit illetően. Tudást szerezzenek a fejlesztendő 

kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszerekről, eszközökről.  Ismerjék meg 

az egyszerűbb statisztikai fogalmakat. 

Képesség:  

- Legyenek képesek osztálytermi vizsgálatok, teljesítménymérés és értékelés 

adatainak felvételére, az eredmények értelmezésére, elemzésére. Képes az országos, illetve a helyi 

mérési eredmények értelmezésére, táblázatok, grafikonok elemzésére, statisztikai adatok alapján 

következtetéseket levonására. Képes reflektálni mások következtetéseire. 

Attitűd: 

- Igényeljék, hogy az összefüggések alaposan vizsgálata szükséges, ne fogadjanak 

el egysíkú és első látásra helyesnek tűnő következtetéseket. Igényeljék, hogy egy-egy problémát 

sokoldalúan szükséges körüljárni, és a következtetéseket megbízható adatokkal szükséges 

alátámasztani. 

Irodalom: 

1. Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi. ISBN : 

9789635067640 

2. Dessewffy, T., Láng, L: (2015): A Big Data és a társadalomtudományok találkozása a 

műtőasztalon. Replika, 92–93, 157–170. ISSN: 0865-8188 

3. Falus, I.  (szerk.) (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki. 

ISBN : 963-16-2664-4 

4. Széll, K.  (2014): Az OECD az oktatásról: adatok, elemzések, értelmezések. Budapest, 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN : 978-963-682-788-5 

5. Veroszta, Zs. (szerk.) (2015) : Adatbőség. Educatio tematikus szám 24. 3. ISSN : 1419-

8827 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései kreditszáma: 2 

a tanóra típusa38 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma:  10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb39): 

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 1. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a pedagógia oktatásának elméleti és gyakorlati 

kérdéseibe, megismertesse a pedagógia tárgyak oktatásának sajátos problémáit és módszereit. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

A tanítási/tanulási folyamat különböző értelmezései. Tanulási környezetek. Didaktikai alapelvek. 

A pedagógia mint tantárgy sajátosságai 

Tanítási módszerek és munkaformák 

Tervezés a tanári munkában 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Ismeretek: ismeretek a tanítási/tanulási folyamat sajátosságairól, a konstruktivista didaktikáról, a 

tanulási környezetekről, a didaktikai alapelvekről, a tanítási/tanulási folyamat módszereiről és 

munkaformáiról, a tanítási/tanulási folyamat tervezéséről, szervezéséről és irányításáról. 

Képességek: a hallgatók képessé válnak a tanítási/tanulási folyamat analizálására, ugyanakkor 

egységben látására, a módszerek összehasonlítására, a hatékonyság tényezőinek elemzésére. 

Attitűdök: annak belátása, hogy a tanítás a tanulás segítése, amely csak a tanuló aktív szándéka és 

együttműködése mellett megy végbe. Igény és törekvés a nyitott, rugalmas, kritikai gondolkodásra, 

a jó megoldások folyamatos keresésére. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2006): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. 

http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm  

• Prievara Tibor (2016): A 21. századi tanár. Neteducatio, Budapest. 

Ajánlott irodalom 

• Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás – elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi 

Intézet, Budapest. 

• K. Nagy Emese (2012): Több mint csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): 

  

 
 

 

 



 

 

 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 1. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa40 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma:  10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb41):  

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 1. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálják, gyakorolják a középiskolai szintű 

pedagógiai oktatás tervezését, szervezését és megvalósítását. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

Tanítás a középiskolában: aktuális iskolapolitikai kérdések, életkori sajátosságok 

A középiskolai pedagógia tárgyak követelményei, tankönyvei, érettségi követelmények. 

Tervezés: folyamatterv, tanmenet, óravázlat készítése 

Mikrotanítás, helyzetgyakorlatok 

Fejlesztendő kompetenciák: A kurzus elvégzése után a hallgatók képessé válnak arra, hogy 

tanóráikat tartalmi és formai szempontból megtervezzék. Képessé válnak arra, hogy a tartalomhoz 

és a célcsoporthoz illeszkedő eljárásokat kiválasszák, és a gyakorlatban alkalmazzák, azaz hogy a 

tanítási-tanulási folyamatot hatékonyan irányítsák. 

Ismeretek: megismerik a középiskola pedagógiai jellegű tárgyait, követelményeit. Részletes 

betekintést nyernek a különféle módszerek középiskolai alkalmazásának kérdéseibe, a tervezési 

folyamat szakaszaiba; megismerik a differenciálás és a kooperatív módszerek alkalmazásának 

alapelveit. 

Képességek: képessé válnak a tanulási/tanítási folyamat megtervezésére, konkrét tanítási feladatok 

megoldására, az eltérő tanulói képességekhez való alkalmazkodásra 

Attitűdök: igényükké válik a tanulói bevonódást és aktivitást kiváltó megoldások keresése, a 

reflektivitás fokozására törekvés. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2006): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

• Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. 

http://mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm  

• Prievara Tibor (2016): A 21. századi tanár. Neteducatio, Budapest. 

Ajánlott irodalom 

• Deli Éva – Buda Mariann (2007) Tanulástanítás. Dinasztia, Budapest. 

• Kagan, Spencer (2009): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

• Heacox, D. (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért 

Alapítvány, Budapest. 

• Boreczky Ágnes: Kultúrazonos pedagógia: a differenciáláson innen és túl. In Új Ped. 

Szle, 2000. 7-8. sz. 81-90.  

• László Ágnes : A tanulók eltérő képességeihez való alkalmazkodás problémái az 

iskolarendszerben. In : Új Ped. Szemle, 2004. 1. sz. p. 99-110. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 
 

 



 

 

Tantárgy neve: A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 2. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa42 (ea. / szem. / gyak. / konz.) és (heti) óraszáma: 10 

számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb43):  

tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 2. 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

A tantárgy célja egyrészt, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatásban érvényesülő didaktikai 

szempontokat, módszertani elveket, és a gyakorlatban is kipróbálják a felsőfokú pedagógiai oktatás 

tervezését, szervezését, megvalósítását. Ezen túlmenően ismereteket szerezzenek az oktatási 

rendszerben szerepet kapó azon intézmények munkájáról, módszereiről, amelyek a közoktatás 

eredményességét segítik elő, így az iskolai közösségi szolgálat, kollégiumok, a Pedagógiai Oktatási 

Központok (POK), speciális/reszocializációs intézmények pedagógiai, módszertani kérdései, a 

resztoratív technika, a tranzakció analízis/játszmák alapkérdései. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Tanítás/tanulás a felsőoktatásban: a felsőoktatás szervezetei keretei; a tervezés tartalmi és 

formai jellemzői; módszerek, ellenőrzési formák sajátosságai 

• Az iskolai közösségi szolgálat 

• A kollégiumi/diákotthoni nevelés módszertani kérdései 

• A POK szerepe a közoktatásban 

• Nevelés a speciális/reszocializációs intézményekben 

• A resztoratív technika szerepe a közoktatásban 

• A játszmák sajátossága, megelőzése, kezelése 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Ismeretek: betekintést nyernek a szervezeti keretek, módszerek köz,- és felsőoktatásban 

alkalmazásának kérdéseibe. 

Képességek: képessé válnak felsőoktatási kurzusok megtervezésére, konkrét tanítási feladatok 

megoldására, a köznevelés színterén megjelenő nevelési helyzetekben korszerű módszerek hatékony 

alkalmazására 

Attitűdök: igényükké válik a kreatív, nagyobb hallgatói/tanulói bevonódást és aktivitást kiváltó 

megoldások keresése, a reflektivitás fokozására törekvés. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Kalmár Margit – Nagy Éva: Resztoratív technikák egy iskola életében 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00153/pdf/EPA00035_upsz_2012_07-08_143-157.pdf 

• 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300059.emm 

• Járó Katalin (1999): Játszmák nélkül Helikon, Budapest, ISBN: 9632086902 

• Bodó Márton (2015): Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai 

http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/Az_IKSz_bevezetesenek_tapasztalatai.pdf 

Ajánlott irodalom 

• Falus Iván (szerk.) (2007): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 

9789631952964 

• Falus Iván-Kimmel Magdolna (2003): A porfolió. Gondolat Kiadó, Budapest. 

• Nádasi Mária (2003): Projektoktatás – elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi Intézet  

• Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat):  

 
 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300059.emm
https://moly.hu/kiadok/helikon
http://www.kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu/Az_IKSz_bevezetesenek_tapasztalatai.pdf


 

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): V. Gönczi Ibolya 

PhD, habil. egyetemi docens 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Pedagógiai esetmegbeszélés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra44 típusa: szeminárium és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:- 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők 45 (ha vannak): 

esetismertetések 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb46): évközi beszámolók 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok47(ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Cél: A pedagógiai képességek fejlesztése különös tekintettel a kommunikációs képességekre, az 

empátiára, a pedagógiai feladatmegoldó képességekre. A hallgató szerezzen jártasságot a pedagógiai 

helyzetek felismerésében, megértésében, elemzésében, segítve ezzel saját személyiségének fejlődését, 

hogy alkalmas legyen a nevelési helyzetek optimális kezelésre, megoldására 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

• Szekszárdi Júlia (szerk.) (2002): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek OKI, 

Budapest, ISBN9636573352 

• Járó Katalin: Játszmák nélkül. Tranzakcióanalízis a gyakorlatban. Budapest, 2011, Háttér 

Kiadó, Budapest ISSN 2062-8374 

• Eric Berne (2013): Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Budapest, ISBN: 9786155124457 

• T. Gordon (2010): A tanári hatékonyság fejlesztése. Gordon Kiadó Magyarország Kft., 

Budapest ISBN: 9789639766037 

• Bíró Endre (1998): Jog a pedagógiában. Jogismeret Alapítvány, Budapest 

• Takács István, Csillag Ferenc (2010):Utak - tévutak - Példák az iskolai konfliktusok 

kialakulására és kezelésére Flaccus Kiadó, Budapest, ISBN: 9789639412781 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 

7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása: felismeri a nevelési folyamat sajátosságait, struktúráját, az emberi kapcsolatok 

törvényszerűségeit, az egyes életkori szakaszok pszichikai jellemzőit 

Képességei 

A megszerzett ismeretek, módszertani eljárásokat korrekten alkalmazza, vállalja a gyors 

helyzetfelismerésen, szakmai alapokon nyugvó döntések meghozatalát 

Attitűd, magatartás 

Nyitott és elkötelezett a szakmai elvárások iránt, és a folyamatos önfejlesztésre. A szakmai etikai 

normatívák ismeretében vállalja és érvényesíti az előítélet-mentes, de korrekt kritikai és segítő 

szemléletet. 

Autonómia, felelősség 

 
 

 

 

 



 

 

Feladatainak teljesítése során kéri és figyelembe veszi tapasztalt szakemberek véleményét. Döntéseinek 

meghozatalakor szem előtt tartja a méltányosság elvét. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

  



 

 

Tantárgy neve: E-learning Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 10,61% 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb48): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az elektronikus tanulási környezet fogalmával 

és legfontosabb jellemzőivel. A kurzus áttekinti az e-learning képzések szervezésével kapcsolatos 

kérdéseket és a rájuk adható különböző válaszokat. A tanegység az elméleti alapozás után konkrét 

gyakorlati ismereteket ad a korszerű pedagógiai megoldások alkalmazásához 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az e-learning fogalma, főbb típusai, eszközei. 

• Keretrendszerek 

• A Moodle rendszer 

• A Moodle szolgáltatásai 

• Tananyagszerkesztés a Moodle-ban 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása 

bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező irodalom 

• Fazekas Gábor –Balla Tibor – Kocsis Gergely (2013): Elektronikus oktatási környezetek. 

Debrecen, Debreceni Egyetem. http://morse.inf.unideb.hu/valseg/gybitt/10/index.html 

• Kovács Ilma (2011): Az elektronikus tanulásról a 21. század első éveiben. Bp., ISBN 987-

963-08-0882-8, (mek.oszk.hu) 

• Tanári kézikönyv Moodle e-oktatási keretrendszer hazsnálatához 

http://docplayer.hu/2730527-Tanari-kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-

hasznalatahoz.html 

Ajánlott irodalom 

• Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta (2015): A digitális írástudás fejlesztésének 

lehetőségei. Bp., Educatio, ISBN 978-963-9795-92-1 

• Hutter Ottó– Magyar Gábor– Mlinarics József (2005): E-learning. Bp., Műszaki 

Könyvkiadó, ISBN9631660044 

• Papp Gyula Learning design: Az e-learning fejlesztés művészete. Debrecen, Kölcsey 

Ferenc Református Tanítóképző Főiskola https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/010.pdf 

 
 

http://mek.oszk.hu/09100/09190/09190.pdf
http://docplayer.hu/2730527-Tanari-kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-hasznalatahoz.html
http://docplayer.hu/2730527-Tanari-kezikonyv-moodle-e-oktatasi-keretrendszer-hasznalatahoz.html
https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/010.pdf


 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Fejlesztendő kompetenciák 

Tudása: Ismeri az elektronikus tanulási környezetek jellemzőit, tisztában van a fogalomkör 

jelentésével; Ismeri a Moddle rendszer használatának alapjait; 

Képességek: Képes az elektronikus tanulási folyamat tervezésére, előkészítésére, irányítására és 

támogatására; képes tanulócsoportok szervezésére, projektek lebonyolítására és a folyamat 

moderálására.  

Attitűd: Alkalmas a digitális technológia célzott, pedagógiailag megfelelő alkalmazására; Nyitott a 

változásokra, keresi az innovatív megoldásokat a folyamatosan változó feltételrendszer figyelembe 

vételével. 

Autonómia és felelősség:Pedagógus, szakmai vezető megbízása alapján a rábízottakat és azok 

tevékenységét támogató feladatait önállóan, beszámolási és elszámolás kötelezettség mellett végzi. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Buda András egyetemi adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató (k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat):  

Bacskai Katinka egyetemi tanársegéd, PhD 

 

  



 

 

 

Tantárgy neve: Kutatóintézeti gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:  10,61 

(kredit%) 

A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 30 az adott félévben 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb: gyj 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): …. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók bevezetést kapjanak az oktatáskutatás gyakorlatába. A 

gyakorlóhelyet a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-

Hungary) biztosítja, mely nemcsak a felső- hanem a közoktatás területén végez a kutatásokat. 

A kutatóközpontban összegyűjtött kvatitatív és kvalitatív adatbázisok megismerése mellett 

az adatgyűjtő, adatalkotó munka hétköznapi folyamataiban is részt vesznek a hallgatók.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az oktatáskutatás intézményrendszere 

• A kutatóközpont szervezeti felépítése 

• Kvantitatív és kvalitatív adatbázisok 

• Kutatási pályázatok, projektek 

• Kutatásszervezési alapok 

• Disszeminációs tevékenység 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 

MyEducationLab  

Series. Pearson. ISBN 13: 9780136101338. 
 

Ajánlott irodalom: 

Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtle, K. H. (2010). Methods in educational research: 

From theory to practice (Vol. 28). John Wiley & Sons. ISBN-13: 978-0-7879-7962-1 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 8. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben 

hozzájárul 

Tudás: Ismeri a pedagógia tudományterületén megjelent főbb magyar és nemzetközi 

folyóiratokat. Rendelkezik a kutatási módszerek és a kutatástervezés alapvető ismeretével, 

képes azokat adekvátan alkalmazni. Ismeri a pedagógiai kutatás alapveő lépéseit. 

Attitűd/magatartás: Ismeri és elfogadja a tudományos kutatómunka etikai szabályait, 

lehetőségeit és korlátait. 

Képességek: Képes tájékozódni a magyar és idegen nyelvű szakirodalomban, ismeri a hazai 

és nemzetközi pedagógiai műhelyekhez tartozó legfontosabb kutatási paradigmákat. 



 

 

Autonómia és felelősség: Tevékenységeiben és döntéseiben a tudományos szakmai 

szempontokat juttatja érvényre, szakmai meggyőződése alapján képes önálló döntéseket 

hozni. Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Munkája során 

képes felelősséget vállalni önmaga és szakmai közössége fejlődéséért.   

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc. 

habil 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Pusztai 

Gabriella egyetemi tanár, DSc. habil 

 


