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Tantárgyleírások 
 

 

Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73 (kredit%) 

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

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 

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

A tantárgy bevezetést nyújt a modern emberi létállapot társadalomfilozófiai és politikafilozófiai 

vizsgálatába. A társadalomfilozófia megközelítésmódja gyakorlati és normatív. A politikai és 

társadalomfilozófia alapelveinek megismertetésével a kurzus megalapozza a neveléselméleti, 

nevelésfilozófiai irányzatok mélyreható megértését. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Társadalom – egyén – közösség;  

• Értékek – normák: az intézmények és a kultúra közösség meghatározó szerepe és hatása az 

egyéni kiteljesedés folyamatára;  

• Klasszikus politikafilozófiai elméletek;  

• Erkölcs, etika – a társadalmi együttélés morális problémái;  

• Uralmi formák – kormányzat – legitimáció;  

• Demokrácia, a demokratikus berendezkedés problémái;  

• Globalizáció és multikulturalizmus 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező irodalom: 

• Elster, Jon (2001): A társadalom fogaskerekei. Osiris, Budapest. ISBN 9633793165 

• Feinberg, Joel (1999). Társadalomfilozófia. Osiris, Budapest. ISBN 9633795109 

• Friedrich August von Hayek (2002): A liberális társadalom alapelvei. In: Bujalos István - Nyilas 

Mihály (szerk.): Az új jobboldal és a jóléti állam.  Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 

Budapest. ISBN 9634630502 

Ajánlott irodalom: 

• Pavlovits Tamás (szerk.) (2012): Logika és gondolkodás. A megismerés elméletei a korai 

felvilágosodásban. L’Harmattan,Budapest. ISBN 9789632364803 

• Locke, John (2003): Értekezés az emberi értelemről. Osiris, Budapest. ISBN 9789633894279 

• Sandel, Michael (2012): Mi igazságos és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata. 

Corvina, Budapest. ISBN 9789631360486 

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 ismeretekkel rendelkezik a politikai filozófia irányzatairól. Ismeri a politikai filozófia főbb 

paradigmáit. Ismeri a politikai- és társadalomfilozófiai gondolkodás alapvető fontosságú fogalmait 

Attitűd/magatartás:  

Elkötelezett a politikai filozófia megismerése iránt, nyitott a szakmai önfejlesztés iránt. A politikai 

filozófia rendszerek összehasonlító elemzéséhez szükséges kritikai attitűd jellemzi. Értelmezési kereteit 

képes folyamatosan kontrollálni, elemző pozícióját tudatosítani. 

Képességek:  

Képes a politikai filozófiai irányzatok metodológiai elkülönítésére, az egyes irányokra jellemző 

módszerek alapvető alkalmazására. Képes a politikai filozófiai kérdésfeltevésből nyíló horizontok 

érvényesítésére neveléstudományi és interdiszciplináris kutatásokban. 

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. Biróné Kaszás Éva egyetemi docens, PhD 

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

adjunktus, PhD 

 

  



 

Tantárgy neve: Kulturális antropológia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73(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 (ha vannak): 

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A bevezető kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a kulturális antropológia 

alapfogalmaival és az antropológiáról vallott különböző felfogásokkal. Az átfogó témákat tárgyaló 

előadások bevezetnek a kulturális antropológia alapelveibe, kérdésfelvetésébe, problémalátásába, 

módszereibe. A főbb 20. századi iskolák elméleti és módszertani irányzatainak az elemzésével azt is 

bemutatja, hogy a terepmunka során közvetlenül szerzett tapasztalatok és információk révén hogyan 

vált az antropológia a kultúrákat és a társadalmakat tanulmányozó többi szaktudománytól független, 

önálló tudományággá. 

Tematika: A kulturális antropológia szerepe, érdeklődési köre. Az antropológiai gondolkodás története. 

Az etnográfiai kutatás. Antropológiai kultúrafogalmak. Gazdasági rendszerek. A társadalmi 

kapcsolatok rendszere. Rokonsági rendszerek. Politikai rendszerek és társadalmi ellenőrzés. Kultúra és 

világkép. A művészetek antropológiai nézőpontból. 

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

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

• Bausinger, Hermann: "Párhuzamos különidejűségek" (A néprajztól az empirikus 

kultúratudományig). Ethnographia 100. (1-4). 1989. 24-37. 

• Bodrogi Tibor: Mesterségek, társadalmak születése. Budapest. Fekete Sas. 1997. 247-331. 

ISBN 963 8254 25 4 http://mek.oszk.hu/04600/04682/ 
• Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába. Budapest. Szimbiózis 2000. ISBN: 

9634633684 
• Kunt Ernő: Az antropológia keresése. Valóság 36 (4) 1993. 73-88. 

• Lévi-Strauss, Claude: Az antropológia helye a társadalomtudományokban és az oktatásával 

felvetődő kérdések. Inuö: Strukturális antropológia I. Budapest. Osiris. 2001. 264–290. ISBN: 

963379756X  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, 

népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Tisztában van a néprajztudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési 

módszereivel. 

Képesség 

- Értelmezi a magyar és európai kulturális jelenségeket és azok történeti beágyazottságát. 

- Képes legalább egy Európán kívüli kultúra, eszmerendszer szempontjából a néprajztudomány 

jelenségeit értelmezni. 

Attitűd 

- Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. 

http://mek.oszk.hu/04600/04682/


- Igénye van az Európán kívüli kultúrák megismerésére. 

Autonómia és felelősség 

- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

- A néprajz területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. hab. Lovas Kiss Antal, egyetemi docens, Phd. 

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

 

  



 

Tantárgy neve: A pszichológia főbb területei Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73 (kredit%) 

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők(ha vannak):  

A számonkérés módja(koll. / gyj. / egyéb1): 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):    

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):nincs 

 

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

A pszichológia gondolkodás kialakulásának, főbb területeinek és módszertani problémáinak áttekintése 

a következő tematika szerint:  

• Hétköznapi megismerés, tudományos megismerés 

• A tudományos pszichológiai gondolkodás kialakulása 

• A pszichológia örök dilemmái: test-lélek dilemma; determinizmus – szabadság; 

redukcionizmus – nonredukcionizmus; öröklés – környezet 

• Módszertani hagyományok és paradigmák a pszichológiában 

• A pszichológia biológiai alapjai 

• A pszichológia alapterületei 

- általános pszichológia 

- személyiség lélektan 

- fejlődéslélektan 

- szociálpszichológia 

• A pszichológia, mint tevékenység:  

- alapkutatás és alkalmazott pszichológia 

- a pszichológia, mint foglakozás 

 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Oláh Attila (szerk.) (2006) Pszichológiai alapismeretek. Bölcsész Konzorcium. ISBN 963 9704 

73 3. http://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf 
• Czigler I. (szerk.) (2007). Találkozások a pszichológiával, Osiris ISBN: 9789633899212 
• Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2005): Pszichológia. Osiris-

Századvég, Budapest.  ISBN:9633897130 
• Babbie E. (2017) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balasssi K., Bp. ISBN: 

9789634560005 
• Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Bp. ISBN: 9789633896822 

Ajánlott irodalom: 

 

• Oláh Attila, Bugán Antal (szerk.) (2006): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE 

Eötvös 9789634634782  
• Valentine, E. R. (1988) Fogalmak és nézőpontok a pszichológiában, Gondolat K., 

 
 

http://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf


• Pléh Csaba és Boross Otília (szerk) (2004). Bevezetés a pszichológiába, Osiris, ISBN: 

9789633894781 
• Pléh Cs. (2008) A pszichológia örök témái, Typotex, Bp. ISBN: 978-963-9664-76-0 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

A hallgatók tájékozottak lesznek  

- a tudományos gondolkodás jellegzetességeit illetően,  

Tisztában lesznek  

- a pszichológia kialakulásával,  

- fontosabb módszertani hagyományival 

- a főbb területekre jellemző tematikával és megközelítésmóddal 

Képesség 

Képessé válnak  

- az alapvető fogalmak megértésére és használatára  

- a jellemző tudományos pszichológiai szemléletmód képviseletére.  

Attitűd: 

• Elfogadja, hogy az elmélet és gyakorlat, a neveléstudomány és a társdiszciplínák 

kölcsönhatásban állnak. 

• Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző kutatási, 

fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. Elfogadja az 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát. 

Autonómia és felelősség: 

• Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Polonyi Tünde Éva, egyetemi docens, PhD, Dr. 

habil 

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

• Dr. Szabó Pál, egyetemi docens, CSc 

• Dr. Kondé Zoltán, tanszékvezető, egyetemi adjunktus, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Pedagógiai információhordozók Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73(kredit%) 

A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 30az 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. /egyéb): 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): bibliográfia készítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Ez a tárgy az információkezelési jártasság kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az 

információkeresés és a kiértékelés gyakorlatát a neveléstudomány szakinformációs rendszerébe helyezi. 

A pedagógiai tartalmú és relevanciájú információforrások használatának aktív elsajátíttatásával a 

tudatos és minőségi tudományos és/vagy pedagógusi tevékenységre készít fel; az élethosszig tartó 

tanulás alapját képező információs műveltséget (informationliteracy) alapozza meg. 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Kozma Tamás – Sike Emese (szerk.): Pedagógiai informatika. Debrecen, 2008, Kossuth 

Egyetemi Kiadó, 275 p., ISBN 963 472 809 X 
• Falus Iván (szerk): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, 2004, Műszaki 

Könyvkiadó, 540 p., ISBN 963 16 2664 4 

Ajánlott irodalom: 

• Balla Mária: Pedagógiai és pszichológiai információkeresés az interneten. Iskolakultúra, 2005. 

1. sz. 123-135. p. 

• Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Budapest, 2007, Gondolat-Új Mandátum, 

246 p., ISBN 978 963 693 061 5 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- a digitális kompetencia alapjai, 

- az információ társadalmi beágyazottságának megértése, 

Képesség 

- elvont, kritikai gondolkodás, 

- problémamegoldó képesség, 

   - az információszükséglet felismerésének és kielégítésének képessége, 

   - kognitív kompetenciák (problémamegoldó, döntéshozó, rendszerező képesség), 

   - önálló ismeretszerzés, hatékony keresés, 

   - problémafelismerés és –megoldás képessége, 

   - komplex információk kezelésének, az információk értékelésének képessége 

   - források értékelésének, kiválasztásának képessége, 

   - az információ saját tudásba való integrálása és hatékony felhasználásának képessége, 

   - kritikai és reflektív szemlélet,  

   - tudományos információkeresési viselkedés. 

Attitűd: 

- Elfogadja, hogy az elmélet és gyakorlat, a neveléstudomány és a társdiszciplínák kölcsönhatásban 

állnak. 



Képviseli az együttműködés fontosságát, a közjó szolgálatát. 

Autonómia és felelősség: 

A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a kellő gyakorlat 

megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi 

 

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

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

Kozmáné Sike Emese, főkönyvtáros 

  



Tantárgy neve: Iskola és érték Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező / választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az 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. / egyéb2): 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

Az iskolai alaptevékenységek (tanítás és tanulás) relevanciája az egyén és a társadalom számára 

egyaránt az értékközvetítésben és a folyamatot kísérő értékelés formáiban tárul fel. A tantárgy célja a 

hallgatók szakmai érzékenységének fejlesztése, az értékek világának áttekintése és az értékelési 

aktusokban megnyilvánuló pedagógiai kultúra művelése. A tantárgy megmutatja az értékválogatás és a 

tanári értékelés személyiséget, tanulói énképet és önértékelést gazdagító lehetőségeit. Felmutatja a nem 

kellően kimunkált, nem kellően önreflektált tanár torzító, deformáló kockázatait. 

 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Albert Sándor (2009): Iskolák, értékek, jövőkép. Pécs, Comenius Kft. ISBN 978 963 9687 25 7 

• Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Budapest, NTK. A/I. fejezet ISBN 

9789631954388 

• Magyari Beck István (2003): Érték és pedagógia. Budapest, Akadémiai Kiadó ISBN 

Ajánlott irodalom: 

• Kovács Sándor (2000): A hozzáadott érték összetevői az iskolában. In: Új Pedagógiai Szemle. 

2000.3.  http://epa.oszk.hu/00000/00035/00036/2000-03-ta-Kovacs-Hozzaadott.html 
• Szabó László Tamás (2001): Érték és iskola. In: Educatio. 2001/3. 461-471. www.edu-

online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/488 
• Szontagh Pál (2007): Érték, rend, értékrend az iskolában. In: Iskolakultúra, 2007.02.17. p. 125-

128. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00112/pdf/2007-2.pdf#page=124 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

 
 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00036/2000-03-ta-Kovacs-Hozzaadott.html
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/488
http://www.edu-online.eu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/488
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00112/pdf/2007-2.pdf#page=124


Tudás 

- az érték fogalmának különböző megközelítései 

- az értékszocializáció folyamatai 

- az iskola mint értékszocializációs színtér feladatai 

- különböző iskolamodellek megismerése 

Képesség 

- a rugalmas és kritikus gondolkodás fejlesztése 

- az elemzés, az érvelés, a kooperáció/csoportbeli együttműködés fejlesztése 

- képesség az érték alapú konfliktus felismerésére 

Attitűd: 

• Elfogadja, hogy az elmélet és gyakorlat, a neveléstudomány és a társdiszciplínák 

kölcsönhatásban állnak. 

• Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

• Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által felkínáltakat 

mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása lehet.  

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

Autonómia és felelősség: 

• A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a kellő 

gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

 

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: Andragógiai alapismeretek  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73 (kredit%) 

A tanóra típusa: előadás  

és óraszáma: 30 óra a 6. 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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A tárgy az andragógia, mint multidiszciplináris társadalomtudomány alapjaihoz kapcsolódó elméleti 

ismereteket igyekszik megosztani a hallgatókkal. Fontosnak tartjuk a fogalmakhoz kapcsolódó biztos 

ismeretek és orientációk megalapozását is. Ezért a szemléletmód formálása és az orientáció biztosítása 

nélkülözhetetlen tevékenység a tantárgyon belül.  

Hangsúlyosnak tartjuk azt is, hogy a pedagógiai végzettséggel rendelkezők legalább minimális 

tájékozottsággal rendelkezzenek az andragógia területéről, hiszen pontosan ők azok, akik a leendő 

pedagógusokon keresztül a társadalom legszélesebb tömegei számára információt biztosíthatnak a 

felnőttkori tanulás szükségességéről. Szerencsés, hogy a hallgatók ezzel a kurzussal a végzésük előtti 

utolsó félévben találkoznak. 

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

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

• Henczi L. (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Perfekt Zrt. Budapest. ISBN 9789631967982 
• Csoma Gy. - Benedek A. – Harangi L. (szerk.) (2002): Felnőttoktatási- és képzési lexikon, 

Magyar Pedagógai Társaság – OKI Kiadó - Szaktudás Kiadó Ház Rt. Budapest.  ISBN: 

9789639422605  

• Zrinszky L. (1996): A felnőttképzés tudománya - bevezetés az andragógiába. Okker Stúdió. 

963-7315-12-8 

• Maróti Andor (1980): Andragógiai szöveggyűjtemény, ELTE, Budapest. ISBN 978-963-1787-

283 
• Durkó Mátyás (1998): Andragógia. Magyar Művelődési Intézet, Budapest ISBN 963 9126 25 

X 

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

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

Tudás 

• Ismeri az andragógia legfontosabb elméleti alapjait. Biztosan tájékozódik a területen 

megjelenő fogalmak körében. Ismeri a felnőttek tanulásához kapcsolódó sajátosságokat, 

motivációs jellemzőket és akadályokat. 

• Alapszinten tájékozottá válik a heterogén intézményrendszer világában, ennek 

működésében. A megszerzett ismeretek birtokában a leendő pedagógusok számára a 

pedagógiai megközelítést bővíti (andragógia aspektussal) kialakítva az életen át tartó tanulás 

szemléletet.  

Képesség 

• Képes válik a felnőttek oktatásban és képzésében is alkalmazni a megszerzett ismereteteket. A 

felnőttek oktatása, képzése során felmerülő fogalmi, módszertani kérdéseket biztosan kezeli, a 

problémákat megoldja. 

• A felnőttekre jellemző pszichológiai sajátosságokat, társadalmi-gazdasági jellemzőket 

szakszerűen és hitelesen tudja átadni későbbi hallgatóinak.   



Attitűd: 

• Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak 

• Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy a 

jobb eredmények együttműködésben születnek. 

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

Autonómia és felelősség: 

• Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Erdei Gábor egyetemi adjunktus, Ph.D. 

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

egyetemi adjunktus, Ph.D. 

 

  



Tantárgy neve: A kommunikáció elmélete és gyakorlata Kreditértéke:2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma:30 óra 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. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módokn(ha vannak): - 

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 kommunikációs folyamatokat leíró elméleteket, illetve 

a kommunikációhoz kötődő fogalmakat, a kommunikációs tényezőket, valamint azok működési 

folyamatait. 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A kommunikációelmélet alapfogalmai, típusai, verbális és nonverbális formái 

• A kommunikáció hatásmechanizmusai (befolyásolás, agitáció, reklám, propaganda) 

• Az információs technológia szóbeli és írásbeli eszközei 

• A kommunikáció zavarai, problémamegoldó és konfliktuskezelő módszerei 

• A tömegkommunikáció általános jellemzői  

• A tömegkommunikációs eszközök és főbb jellemzőik 

• A kommunikáció és a kultúra kapcsolata 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Buda Béla (2001): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp., Animula Kiadó, 

ISBN 963-8089-77-6  

• McQuail, Denis (2015): A tömegkommunikáció elmélete. Bp., WoltersKluwer Kiadó, ISBN 

978-963-295-517-9 

• Róka Jolán (2010): Kommunikációelméleti alapismeretek. Bp., BKF, ISBN 978-963-637-323-

8 

Ajánlott irodalom:  

• Berne, Eric (2013): Emberi játszmák. Bp., Háttér Kiadó, ISBN 978-615-5124-08-2  

• Bokor József – Szabó Tibor (2003): A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Békéscsaba, 

Booklands, ISBN 963 210 014 X 

• Horányi Özséb (szerk.) (2003): Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Bp., General Press 

Kiadó, ISBN 9639459046  

• McLuhan, Marshall (2001): A Gutenberg-galaxis. Bp., Trezor Kiadó, ISBN 963-9088-55-2 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás: 
• Ismeri a tudományág fogalomrendszerét; a modern kommunikációs elméletek legkiemelkedőbb, 

legjelentősebb eredményeit, a társadalmi és a mindennapi kommunikáció alapvonalat;  

• a kommunikáció dinamikáját, folyamatát; a különféle kommunikációs módszereket és 

technikákat;  



• a hatékony kommunikáció alapjait, problémamegoldó és konfliktuskezelő eszközeit. 

• Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban; érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, lehetőségeit. 

Képesség:  

• Képes hatékonyan alkalmazni a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeit, a különféle 

kommunikációs formák sajátosságait felismeri;  

• a kommunikációs zavarokat felismeri; képes a hatékony személyes és csoportközi 

kommunikációra; képes az információs technológia szóbeli és írásbeli eszközeinek 

alkalmazására, a tömegkommunikációban alkalmazott manipulációs eszközök felismerésére, és 

a médiatartalom kritikus szemléletére. 

Attitűd: 

• Elfogadja, hogy az elmélet és gyakorlat, a neveléstudomány és a társdiszciplínák 

kölcsönhatásban állnak. 

• Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

• Nyitott a nemzetközi neveléstudományi trendek követésében, törekszik ehhez saját 

erőforrásainak önreflexív fejlesztésére 

• Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, 

megértő, elfogadó, hiteles segítő. 

• Képviseli az együttműködés fontosságát, a közjó szolgálatát 

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív szervezet 

működése tagjainak felelőssége 

• Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy a 

jobb eredmények együttműködésben születnek. 

Autonómia és felelősség: 

• A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a kellő 

gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

• Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

 

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

Zoltán, egyetemi tanársegéd 

 

 

  



 

Tantárgy neve: Bevezetés az oktatás és az iskola világába Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező / választható(a nem kívánt törlendő!) 

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

A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2az 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. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

Alapozó tantárgy. Fő célja, a hallgatók szakmai érzékenységének fejlesztése az intézményes tanítás–

nevelés–képzés emberi és dologi tényezőkből szerveződő közege iránt. Az iskolai alaptevékenységek 

(tanítás és tanulás) relevanciája az egyén számára főként az értékelés aktusában tárul föl, ezért célunk, 

hogy fejlesszük a hallgatóknak az értékelési aktusokban megnyilvánuló pedagógiai kultúráját. 

Módszertanilag az oktatási intézmények életvilágának bemutatásában az élményszerűségre törekszünk 

(irodalmi alkotások iskola– és tanárképei).A hallgatók ismereteinek, tapasztalatainak gazdagítása az 

oktatási intézmények. Pedagógiai felfogásunk elvi alapjának tekintjük élmény és tudás összetartozását, 

ennek következtében az oktatási intézmények életvilágának bemutatásában is fő törekvésünk az 

élményszerűség biztosítása. 

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

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

• Golnhofer Erzsébet (szerk) Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium 2006. ISBN 963 

970 464 4 

• Szabó László Tamás (szerk.) Iskolai élményvilágok. Bevezetés az oktatás és az iskola 

világába. Bölcsész Konzorcium én. ISBN 963 9704 63 6 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

• Ismeri a köznevelési rendszer szereplőit, működési mechanizmusát, felépítését, a működést 

szabályozó törvényi keretet.  

• Ismeri az iskolával kapcsolatos lehetséges tanári és tanulói attitűdöket, az iskolában 

előforduló pedagógiai problémákat és azok megoldási útjait.  

Képesség 

• Képes a szakterületi kutatási eredmények értelmezésére és gyakorlati alkalmazására  

• Képes források segítségével az oktatási rendszerrel kapcsolatos egyes problémákról 

prezentációt készíteni, ezek megoldására javaslatot tenni. 

Attitűd 

• Elfogadja, hogy a az elmélet és a gyakorlat. a neveléstudomány és a társdiszciplínák 

kölcsönhatásban állnak.  

• Az oktatási rendszert a maga komplexitásában vizsgálja és elemezi. 

Autonómia és felelősség 

• Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

• Előadásait ennek fényében tartja meg, dolgozatait, kijelentéseit ezek ismeretében fogalmazza 

meg.  

 



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

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

Bacskai Katinka, tanársegéd, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Bevezetés az iskolán kívüli nevelés világába Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása:  

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

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és év végi 

zárthelyi vizsga alapján gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): kiselőadások tartása 

prezentációval, önálló dolgozat készítése, írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

 

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

Cél: Korszerű szemléleti alapot adni a család társadalomban, illetve az egyén szocializációjában 

betöltött szerepéről; érzékeltetni egyrészt az egészségesen működő család nevelési pozitívumait, 

másrészt a szociálpedagógiai vonatkozású problémák gyökereit. Rámutatni a családszerkezet, a családi 

életre való felkészülés, illetve a családi nevelés és válságkezelés alapvető és tipikus kérdéseire. 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Komlósi Piroska (szerk.)(2014): Felkészítés a családi életre és a kapcsolati kultúrára. Károli 

Gáspár Református Egyetem-L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 236 677 7 

• Teleki Béla (2007): Családpedagógia. Korda Kiadó, Kecskemét. ISBN 963 955 408 1 

• Ranschburg Jenő (2006): Meghitt erőszak. Saxum Kiadó Kft, Budapest ISBN 9789637168406 

Ajánlott irodalom: 

• Somlai Péter (1997): Szocializáció. Corvina Kiadó, Budapest ISBN 963-13-4408-2 

• Bognár Gábor, Telkes József (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

Budapest.  

ISBN 0489003864060 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás: 

• Felismeri a társadalmi folyamatok hatásának jelentőségét az egyén és a családok helyzetére, 

megismeri a szocializációs folyamat törvényszerűségeit, családi életciklusok szerepét, a 

hatékony és korszerű  

• nevelési módszereket 

Képesség: 

• elemző módon, több szempontból képes egy adott kérdéskört értelmezni, megfelelő megoldási 

stratégiákban gondolkodni 

Attitűd: 

• nyitott az eltérő életvezetésű családok problémái iránt,  

• megértő, támogató odafordulással segíti a kialakult kedvezőtlen helyzetek megoldásának 

folyamatát 

• nyitott a legújabb ismeretek iránt 

Autonómia és felelősség: 

• szakmai szempontok érvényesítése alapján korrekt és önálló döntéseket hoz 

 
 

https://moly.hu/kiadok/kozgazdasagi-es-jogi


• felelősséget vállal meghozott döntéseiért 

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

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

 

  



Tantárgy neve: A neveléstudomány értelmezései Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező /  

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

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat és órai 

kiselőadás alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): félév végi szemináriumi 

dolgozat és órai kiselőadás  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A kollégium a tudományelmélet és a tudományfejlődés általános keretei közé helyezve tárgyalja a 

neveléstudomány kialakulásának és változásának folyamatát, a tudományok rendszerében elfoglalt 

helyét, sajátosságait. Vizsgálja a neveléstudományi szakterületek belső tagozódását, és az iskolai 

folyamatok értelmezésében kiemelt szerepet játszó diszciplínák érvényességi körét, alapfogalmi 

rendszerét, sajátos terminológiáját. Vázolja a nevelés fogalmának változásait, a nevelésről gondolkodás 

és a pedagógiai cselekvés találkozásainak és ütközőpontjainak problematikáját.  

• A tudomány (tudomány fogalma, megismerési módok, paradigmák, tudástípusok, tudományos 

stílus) 

• Tudományos munkához szükséges alapismeretek I. (dolgozatírás, előadás, hivatkozás, 

adatbázisok, online könyvtárak) 

• A neveléstudomány,  interdiszciplinaritás,  multidiszciplinaritás 

• Neveléstudomány vs. pedagógia, elmélet és gyakorlat, nyelvezet, pedagógiai gondolkodás 

• A neveléstudomány sajátosságai, a neveléstudomány helye a tudományok rendszerében, a 

neveléstudomány szakterületei, neveléstudományi kutatások, a neveléstudomány értelmezése, a 

neveléstudomány paradigmái 

• A neveléstudomány alapfogalmai , terminológiája, tudományterületek, 

• A neveléstudományi kutatások napjainkban (kutatások, tudományos fórumok, önértékelés, 

utánpótlás) 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Brezsnyánszky László és Buda Mariann  (szerk.): A neveléstudomány értelmezései. 

Szöveggyűjtemény. Debrecen Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. (PallasDebrecina) 

ISBN 1587-7191 

• Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete Osiris, Budapest, 2002 ISBN: 

9633793629  
• Friedrich W. Kron: Pedagógia Osiris Kiadó, 2003 ISBN: 9789633894033 

Ajánlott irodalom:  

• Kozma Tamás: Pedagógiából neveléstudomány (Neveléstudomány 2013/1 91-105. 

ISSN: 2063-9546 

)http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_91-105.pdf 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

https://moly.hu/alkotok/thomas-s-kuhn
https://moly.hu/kiadok/osiris
https://bookline.hu/szerzo/friedrich-w--kron/76504
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_1_91-105.pdf


A tantárgy megalapozza a neveléstudományi megismerés sajátosságainak megértését, és előkészíti a 

neveléstudományokba való bekapcsolódást. A hallgatók képessé válnak alkalmazni a neveléstudomány 

sajátos terminológiáját, megismerik kutatási paradigmáit. 

Tudás 

• Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

• Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban; alapszinten ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és egy idegen 

nyelven; érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, lehetőségeit. 

• Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

• Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának formáit. 

Képesség 

• Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a 

szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  

• Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

• Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek 

alkalmazási lehetőségei kapcsán.  

• Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó 

kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok 

figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú 

elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, 

képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában. 

• Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, szervezésében. 

El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre irányuló részelemzést. 

Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel lenni.  

• Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat 

főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd 

• Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. 

Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

• Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által 

felkínáltakat mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása 

lehet.  

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

• Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy a 

jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

• Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

• Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

 

 

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



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

 

  



 

Tantárgy neve: A nevelés kezdetei és európai klasszikusai Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

forráselemzés. 

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Pedagógiai gondolkodók 

 

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

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a magyar és az egyetemes nevelés történetének 

a kezdetektől a XVII. századig tartó szakaszáról. Témakörök: 1) A nevelés ősi formái, 2) Az 

intézményes nevelés kialakulása az ókori Keleten, 3) Az athéni és a spártai nevelés célja és gyakorlata, 

4) Görög filozófusok a nevelésről, 5) Nevelés az ókori Rómában, 6) A kereszténység ember- és 

művelődéseszménye, 7) Klerikusok és lovagok nevelés a középkorban, 8) Az egyetemek kialakulása és 

fejlődésük a XVII. századig, 9) A reneszánsz korának pedagógiai törekvései (Itália, Magyarország), 

pedagógiai gondolkodói (Vivés, Montaigne, Rabelais, Morus, Erasamus), 10) Reformáció és a nevelés 

(Luther, Melanchton, Sturm, Trotzendorf), 11) Comenius pedagógiája, 12) Az oktatásügy protestáns 

reformja a magyar területeken, Apáczai Csere János munkássága, 13) A katolikus megújhodás az oktatás 

területén (jezsuiták, piaristák, angolkisasszonyok…), 14) Az oktatásügy katolikus reformja a magyar 

területeken, Pázmány Péter munkássága. 

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

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

Kötelező irodalom 

• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963-389-482-4 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (szerk.): Neveléstörténet 

szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003. ISBN 963-389-517-0 
• Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Iskolakultúra, Veszprém, 2009. ISBN 978 963 693 086 8.  

Ajánlott irodalom 

• Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1981. ISBN 963-05-2411-2. 
• Orosz Gábor (szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete. 

Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból II. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004. ISBN 

963 472 861 8 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- ismeri a neveléstudomány szaknyelvét,  

- érti az egyetemes és magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

kialakulását, alapvető összefüggéseit; 
- ismeri a különböző korok (ókor, középkor, kora újkor) iskolai és iskolán kívüli nevelési és oktatási 

formációk, modellek lényegét. 

Képesség 



- megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a történettudomány 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

- meghatározott keretek között érvelni tud, össze tudja vetni és értelmezni tudja a különböző 

véleményeket, 

- képes források felkutatására, összegyűjtésére és elemzésére. 

Attitűd 

- elfogadja a neveléstudomány és a történettudomány kölcsönhatását, 

- nyitott a neveléstörténet nemzetközi trendjeinek a követésére, 

- problémaérzékeny, 

- híve a tudásmegosztásnak és a folyamatos tanulásnak, 

- képviseli az egész életen át tartó tanulás szükségességét. 

Autonómia és felelősség: 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energiafelhasználásban. 

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

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

 

 

  



Tantárgy neve: Polgári nevelés a nemzetállamokban Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

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

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

forráselemzés 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): folyamatos számonkérés és év végi zárthelyi vizsga alapján 

gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módon (ha vannak): a kötelező forrásokból 

olvasónapló készítése 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): A nevelés kezdetei és európai klasszikusai 

 

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

Az egyetemes és a magyar neveléstörténet XVIII–XIX. századi története. A témakörök: 1) A magyar 

oktatásügy a XVIII. század első felében, 2) A felvilágosult abszolutizmus oktatáspolitikája (Mária 

Terézia, II. József), 3) A XIX. század első felének magyar oktatásügye, 4) A neoabszolutizmus korának 

oktatási reformjai, 5) A polgári magyar oktatási rendszer kialakítása a dualizmus korában, 6) Locke 

gondolatai a nevelésről, 7) Rousseau: Emil, avagy a nevelésről, 8) Pestalozzi eleméleti és gyakorlati 

pedagógiai munkássága, 8) A neveléstudomány megalkotója (Herbart) és követői, 9) Fröbel 

óvodapedagógiája, 10) Új pedagógiai törekvések a XIX. században Európában. 

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

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

Kötelező források és irodalom: 

• Herbart, Johann Friedrich: Pedagógiai előadások vázlata. S. n., Budapest, 1932. (ISBN 

nincs) 
• Locke, John: Gondolatok a nevelésről.S.n., Budapest, 1914. (ISBN nincs) 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963-389-482-4 
• Pestalozzi válogatott művei, I. és II. Összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Zibolen 

Endre. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959. (ISBN nincs) 
• Rousseau, Jean-Jacques: Emil, avagy a nevelésről. Papirusz Book, Budapest, 1997. ISBN 

963-85710-4-7  

Ajánlott irodalom: 

• Horváth László – Pornói Imre (szerk.): Szemelvények a neveléstörténetből. Élmény Bt., 

Nyíregyháza, Hajdúhadház, 2002. ISBN 963-85333-6-6 
• Horváth Márton (főszerk.) :A magyar nevelés története I–II. Tankönyvkiadó Vállalt, Budapest, 

1988. és 1993. ISBN 963-18-1944-2 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- ismeri a neveléstudomány szaknyelvét,  

- érti az egyetemes és magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

XVIII–XIX. századi történetét, alapvető összefüggéseit; 

- ismeri a XVIII–XIX. század iskolai és iskolán kívüli nevelési és oktatási formációk, modellek 

lényegét. 

Képesség 



- megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a történettudomány 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

- meghatározott keretek között érvelni tud, össze tudja vetni és értelmezni tudja a különböző 

véleményeket, 

- képes források felkutatására, összegyűjtésére és elemzésére. 

Attitűd 

- elfogadja a neveléstudomány és a történettudomány kölcsönhatását, 

- nyitott a neveléstörténet nemzetközi trendjeinek a követésére, 

- problémaérzékeny, 

- híve a tudásmegosztásnak és a folyamatos tanulásnak, 

- képviseli az egész életen át tartó tanulás szükségességét. 

Autonómia és felelősség 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energia felhasználásban. 

 

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

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

  



 

Tantárgy neve: XX. századi reformok és hagyományok Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

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

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

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Polgári nevelés a nemzetállamokban 

 

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

A kurzus célja, hogy a hallgató ismereteket szerezzen az egyetemes és a magyar nevelés XX. századi 

történetéről és értelmezni tudja a korszakra vonatkozó neveléstörténeti kutatási eredményeket. A 

hallgató megismeri, hogyan alakult ki napjaink oktatási intézményrendszere, honnan származnak a 

mai pedagógiai problémák. A témakörök: 1) 1918-1919 pedagógiai újító törekvései, 2) a Klebelsberg-

korszak, 3) Hóman Bálint minisztersége, 4) a koalíciós évek oktatási reformjai, 5) a szocialista nevelés 

feltételeinek megteremtése és a kiépülés évei, reformtörekvések 1956-ban, 6) a Kádár-korszak 

oktatáspolitikája, 7) felsőoktatás Magyarországon a XX. században, 8) a reformpedagógia 

kialakulása, főbb irányzatai külföldön és hazánkban, 9) a nemzetiszocialista nevelés, 10) pedagógiai 

reformok Oroszországban, a Szovjetunió oktatási politikája, 11) oktatási politika Európában és az 

USA-ban 1945 után. 

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

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

Kötelező irodalom: 

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

978-963-693-017-2. 
• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963-389-482-4 

Ajánlott irodalom 

• Knopp, Guido: Hitler gyermekei. Magyar Könyvklub, Budapest, 2004. ISBN 963-549-026-

7. 
• Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

2001. ISBN 963-19-2190-5. 
• Szabó Miklós: Az orosz nevelés története 988-1917. Akadémiai Kiadó, Budapest – Pro Print, 

Csíkszereda 2003. ISBN 963-05-8055-1. 
• Szabolcs Éva (szerk.): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006. ISBN 963-7338-29-2. 
• Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kultúrpolitikája. In: Vonyó József (szerk.): 

Társadalom és kultúra Magyarországon a 19-20. században tanulmányok.  MTT, Budapest 

– Pro Pannonia, Pécs, 2003. 87–104. ISBN 963-9498-10-6. 

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

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

Tudása 

- ismeri a neveléstudomány szaknyelvét,  

- érti az egyetemes és magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

XX. századi történetét, alapvető összefüggéseit; 

- ismeri a XX. század iskolai és iskolán kívüli nevelési és oktatási formációk, modellek lényegét. 

Képesség 



- megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a történettudomány 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

- meghatározott keretek között érvelni tud, össze tudja vetni és értelmezni tudja a különböző 

véleményeket. 

Attitűd 

- elfogadja a neveléstudomány és a történettudomány kölcsönhatását, 

- nyitott a neveléstörténet nemzetközi trendjeinek a követésére, 

- problémaérzékeny, 

- híve a tudásmegosztásnak és a folyamatos tanulásnak, 

- képviseli az egész életen át tartó tanulás szükségességét. 

Autonómia és felelősség 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energiafelhasználásban. 

 

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

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

  



Tantárgy neve: A magyar nevelés történetének forrásai Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

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

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. /egyéb4): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és év végi 

zárthelyi vizsga alapján gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): kiselőadások tartása 

prezentációval, írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

 

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

A kurzus célja a hallgatók számára a múlt kutatásához szükséges ismeretek átadása, illetve 

kompetenciák fejlesztése. Találkoznak az alapvető történetfilozófiai kérdésekkel, megismerik a 

történettudomány és a neveléstörténet tudománytörténetét, valamint különböző neveléstörténeti kutatási 

módszereket, képesek lesznek neveléstörténeti kutatás megtervezésére, példaként találkoznak friss 

neveléstörténeti kutatási eredményekkel. 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Arnold, John H.:Történelem. Nagyon rövid bevezetés. Corvina, Budapest, 2005. ISBN 963-13-

5461-X 
• Fericsán Kálmán: Az iskolatörténeti kutatásokról általában. 

http://kerikata.hu/publikaciok/text/ezerszin/ezersz08.htm. (Megtekintés: 2017. április 24.) 
• Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2001. ISBN 963-16-2780-2 

Ajánlott irodalom: 

• Németh András – Szabolcs Éva:A neveléstörténeti kutatások főbb nemzetközi tendenciái, új 

kutatási módszerek és eredményei. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a 

neveléstudomány köréből. Osiris, Budapest, 2001, 46–76. ISSN 0082-1632 
• Pukánszky Béla (szerk.): A neveléstörténet-írás új útjai. Gondolat, Budapest, 2008, ISBN 978-

963-693-132-2 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- tájékozott a történettudomány és a neveléstudomány kapcsolódási lehetőségeit illetően, 

- ismeri a neveléstudomány szaknyelvét,  

- ismeri a neveléstörténeti kutatási folyamatok tervezésének és kivitelezésének lépéseit, módszereit,  

- érti a kutatás megvalósulásához szükséges erőforrások szerepét, ismeri a vonatkozó etikai 

normákat. 

Képesség 

- képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat főbb 

lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére, 

 
 

http://kerikata.hu/publikaciok/text/ezerszin/ezersz08.htm


- megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a történettudomány 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

- meghatározott keretek között érvelni tud, össze tudja vetni és értelmezni tudja a különböző 

véleményeket, 

- képes források felkutatására, összegyűjtésére és elemzésére. 

Attitűd 

- elfogadja a neveléstudomány és a történettudomány kölcsönhatását, 

- nyitott a neveléstörténet nemzetközi trendjeinek a követésére, 

- képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát, 

- érdeklődik a különböző kutatási, megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt, 

- problémaérzékeny, 

- híve a tudásmegosztásnak és a folyamatos tanulásnak, 

- képviseli az egész életen át tartó tanulás szükségességét. 

Autonómia és felelősség 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energia felhasználásban. 

 

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

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Egészségnevelés Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező /  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”8,84 % (kred %) 

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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az egészségneveléshez kapcsolódó főbb fogalmakkal, 

dimenziókkal, elméletekkel és pedagógia gyakorlatokkal, a preventív és rizikó-egészségmagatartás 

formáival, hazai és nemzetközi tendenciáival az iskolások körében, prevenciós módszerekkel. 

Megismerik az iskolai egészségnevelés fő területeit, céljait, pedagógiai módszereit, támpontokat 

kapnak egészségfejlesztési terv készítéséhez.  

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

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

Kötelező irodalom: 

• Müller Anetta, Kovács Klára (2018): Testi-lelki egészségre nevelés a pedagógiai 

gyakorlatban – felső tagozat (továbbképzési jegyzet EFOP-3.1.2-16-2016-00001 pályázat 

keretében) 

• Gerzsa F. – SurányiZs. (2014): Fiatalok szerhasználata. Kiadvány szülőknek és 

pedagógusoknak. Budapest. NCSSZI - Nemzeti Drogmegelőzési Iroda. (ISBN 978 963 

7366 58 1). http://drogproblemak.hu/szakembereknek/szakmai-anyagok-cikkek-

konyvek?download=281 

• Meleg Csilla (2001): Egészség. Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés. Pécs: Pécsi 

Tudományegyetem 

Ajánlott irodalom: 

• Meleg Csilla (2002): Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása, MAGYAR 

PEDAGÓGIA 102(1), pp. 11-29. 

• OM (2004): Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

elkészítéséhez. Budapest: OM 

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

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

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók váljanak képessé a közoktatási rendszer áttekintésére, 

illetve a közreműködésre a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok ellátására. 

Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy képessé váljanak a neveléstudomány eredményeinek 

értelmezésére, gyakorlati alkalmazására. 

Tudás 

• ismeri az egészség fogalmát, dimenzióit, az egészségnevelés és -fejlesztés értelmezéseit 

• Ismeri az iskolai egészségnevelés céljait, feladatait, módszereit 



• ismeri az egészségmagatartás dimenzióit, formáit és tendenciáit a hazaiközépiskolások 

körében 

• Ismeri az iskolai egészségfejlesztési terv készítésének tartalmi és formai követelményeit 

• ismer pedagógiai jógyakorlatokat, módszereket iskolai egészségnevelés feladatok 

megvalósításához 

 

Képesség 

• képes definiálni az egészség és egészség-magatartás fogalmás és dimenzióit 

• képes felismerni a testi-lelki egészséghez kapcsolódó problémákat az iskolában 

• Képes egészségnevelési, -fejlesztési programot összeállítani 

• képes prevenciós programokat szervezni a korosztályi sajátosságoknak megfelelően 

 

Attitűd  

• nyitott az egészségneveléspedagógiai problémaköre iránt 

• fontosnak tartja az iskolások egészségvédelmét és egészségtudatosságuk fejlesztését 

• érdeklődik az egészségnevelés elméleti és gyakorlati kérdései iránt 

Autonómia és felelősség 

• feladataiért felelősséget vállal 

• a kitűzött egészségnevelési célok megvalósításához döntéseiért felelősséget vállal 

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

habil. 

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

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Reform- és alternatív pedagógiák Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 8,84(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 (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):gyakorlati jegy, szemináriumi dolgozat és kötelező 

kiselőadás alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): Kötelező kiselőadás 

és szemináriumi dolgozat 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tárgy a nevelésről való gondolkodás és az iskolai programokban megvalósuló aktuális alternatív 

programjait, filozófiáit ismerteti meg a hallgatókkal. A 20. században megjelenő és újraéledő 

reformpedagógiai iskolafelfogások, a hatvanas évek tekintély és intézményellenes, illetve a napjaink 

magukat alternatívnak tekintő programjait dolgozzák fel a szeminárium keretében. 

A kurzus rövid összefoglalása: 

A kurzus során a hallgatók értelmezik az alternativitás neveléstudományban használatos fogalmát, 

megismerik az alternatív kezdeményezések feltételeit, az alternatív iskolák sajátosságait. Példák 

bemutatásával áttekintést kapnak az alternatív iskolák sokszínű palettájáról, ugyanakkor 

megismerik általános „közös” sajátosságaikat. A kurzuson minden esetben kapcsolatot keresünk a 

hazai pedagógiai gyakorlattal is, létező példákat mutatva be. 

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

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

• Iskolaalternatívák a huszadik században. Összeállította: Brezsnyánszky László és Vincze 

Tamás. PallasDebrecina9. Debrecen, 2002. ISBN: 1587-7191 

• Németh A./Skiera E.: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Bp. 1999. ISBN: 963-19-0168-8 

• Pukánszky B./Zsolnai A.: Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Bp. 

1998. ISBN 963-9024-38-4 

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

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

Tudás 

• Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

• Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

• Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának 

formáit. 

Képesség 

• Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy 

a szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  

• Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

• Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek 

alkalmazási lehetőségei kapcsán.  

• Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó 

kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok 



figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú 

elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, 

képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában. 

• Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, 

szervezésében. El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre 

irányuló részelemzést. Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre 

tekintettel lenni.  

• Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat 

főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd  

• Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. 

Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

• Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által 

felkínáltakat mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása 

lehet.  

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

• Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy 

a jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

• Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

 

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

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

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Oktatáselmélet Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 

10,61(kredit%) 

A tanóra5 típusa: előadás és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők6(ha vannak): -  

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok8(ha vannak): -  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

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

- Az iskola funkciórendszere, az intézményes nevelés szükségessége: cél- és 

tevékenységrendszer a nevelésben;a tanítási-tanulási folyamat helye az iskola nevelési 

rendszerében 

- Az oktatási folyamat tartalmi szabályozása: műveltség és tudás; a tartalom- és eszköztudás 

fogalma; képesség /  kompetenciaalapú oktatás; két-, illetve háromszintű szabályozás: 

NAT – helyi tanterv, NAT – kerettanterv – helyi tanterv; 

- Tantervi taxonómiák, tantárgyi keretek, tantárgytípusok: a tantárgyi követelményrendszer; 

a tananyag rétegei: minimális kompetencia, törzsanyag, iskolai és egyéni tananyag: a 

differenciálás alapjai; 

- Általános tanulásszervezési feladatok: motiválás, aktivizálás, megerősítés, differenciálás a 

tanulási folyamatban; a tantárgyak és a tanóra kommunikációs közege, a tanári kommunikáció 

sajátosságai 

- Stratégiák, módszerek és eszközök a tanítási tanulási folyamatban: a tanítási-tanulási 

módszerek, stratégiák fajtái, alkalmazhatóságuk és hatékonyságuk; taneszközök alkalmazása az 

oktatási folyamatban, az eszközválasztás szempontjai 

- A tanulásszervezési munkaformák: frontális, csoportos, páros, egyéni és hálózati tanulás 

alkalmazásai; – atipikus tanulási formák (e-learning, távoktatás) 

- A tanítási-tanulási folyamat tervezése és értékelése: a tervezés szintjei: a curriculum; a helyi 

tanterv, „tanmenet”, tematikus terv, óravázlat; a tervezési folyamat lépései: a (NAT-tól) 

kerettettantervtől a tanóráig. a pedagógiai értékelés funkciói, típusai, tipikus értékelési problémák 

- A pedagógus szerepe a 21. század iskolájában: korlátozott és kiterjesztett pedagógusszerepek; 

a reflektív tanár 

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

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

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

ISBN: 9637315500 

• Didaktika (szerk.: Falus Iván) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.ISBN: 

9789631952964 

• Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás 

eszközei. Pécs, Pécsi Direkt kft. – Alexandra. 2007.ISBN: 9789633699386  

• Kagan, Spencer &Kagan, Miguel: Kooperatív tanulás. Budapest, Önkonet2010. ISBN: 

9789638662354 

 
 

 

 

 



• Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, Debreceni Egyetemi 

Kiadó, 2010. [PallasDebrecina 19.] ISBN: 9789633180273 

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

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

hozzájárul 

Tudás 

• Alapvető ismeretei vannak a pedagógia területén nevelésben, oktatásban, emberi 

kapcsolatokban való alkalmazásáról. 

• Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

• Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő 

társadalmi hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, 

oktatásának különböző lehetőségeivel 

Képesség 

• Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. 

• Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások 

azonosítására és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget adni feladataik 

ellátásához 

• Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, 

szervezésében. El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre 

irányuló részelemzést. 

Attitűd  

• Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy 

a tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

• Együttműködése bizalomalapú, nyitott az inklúzió és az adaptivitás szemléleteire.  

• Nyitott a nemzetközi neveléstudományi trendek követésében, törekszik ehhez saját 

erőforrásainak önreflexív fejlesztésére.  

• Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, 

megértő, elfogadó, hiteles segítő. 

• Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

Autonómia és felelősség 

• A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a 

kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi 

• 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): Dr. Chrappán Magdolna, főiskolai docens, PhD 

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

 

  



 

 

Tantárgy neve: Iskolai hermeneutika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező /választható(a nem kívánt törlendő!) 

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

projektmunka. 

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): alapfogalmak 

prezentáció… 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Az oktatáskutatás módszerei 

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

A kurzus áttekinti az oktatás intézmény-és jelenségrendszerének megismerésére irányuló kvalitatív 

eljárásokat, számba veszi ezek elméleti alapjait, bemutatja az ezen módszerek szerint folyó kutatások 

jellegzetes példáit és eredményeit. Bemutatja a fenomenológiai alapozású megértési stratégiákat, 

illetve áttekinti a hermeneutikai eljárásokat. A kurzus hallgatói betekintést nyernek a jelentésadás és 

értelmezés folyamatainak megközelítéseibe, megismerik a narratívák szerepét az iskolai (és 

pedagógus-) kutatások lefolytatásában.  

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

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

• Jennifer Mason, Jennifer 2005. Kvalitatív kutatás. Kiadó: Jószöveg Műhely. ISBN: 

9789637052071 

• Falus Iván (szerk.) 2000: A pedagógiai kutatás módszerei. Budapest: Műszaki Könyvkiadó 

ISBN 963-16-2664-4 

• Sántha Kálmán 2009. Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába. Budapest: 

Eötvös Kiadó ISBN: 9789637338991 

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

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

Tudás 

• Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő 

társadalmi hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, 

oktatásának különböző lehetőségeivel. 

• Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

• Ismeri a különböző iskolai és iskolán kívüli nevelési és oktatási formációk, modellek 

lényegét. 

Képesség 

• Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel lenni.  

Attitűd 

• Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

Autonómia és felelősség 

Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

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



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

Szűcs Tímea Ph.D. 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Szabályozási háttér és intézményi működés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61 (kredit%) 

A tanóra9 típusa: előadás ésóraszáma: 30 óraaz adott félévben, 

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

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

az oktatói előadás mellett folyamatos hallgatói munkák: egyéni és csoportfeladatok, prezentációk a 

témákhoz kapcsolódóan. 

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok12(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

 

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

- A köznevelés fogalma, intézményrendszere, szervezeti felépítése.  A köznevelés-irányítás 

szintjei, a központi, regionális és helyi oktatásirányítás jogosítványai. Az állami és nem állami 

fenntartású intézmények, a fenntartók feladatai. 

- Az intézmények működésének szabályozása: jogi és tartalmi szabályozás. A köznevelés 

legfontosabb jogszabályai. A tartalmi szabályozás eszközei: központi és helyi tantervi 

szabályozás. Az iskolai pedagógiai program részei, a nevelőtestület és a fenntartó feladatai az IPP 

létrejöttében és megvalósításában.  

- A közoktatási rendszer intézményeinek (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola, 

kollégiumok) helye és szerepe: célok és tevékenységek az egyes intézménytípusokban. 

- A közoktatási rendszer anyagi és szakmai háttere: a finanszírozás típusai; pályázati rendszer a 

közoktatásban. 

- Az iskola szervezeti működése, a pedagógiai folyamatok rendszere és azok szabályozása. A 

pedagógusok, a szülők és a diákok együttműködése, kötelességek és jogok az intézményben 

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

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

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 

hhttps://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm 

• Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001. ISBN 

963-16-2769-1 

• Györgyi Z. –Simon A. – Vadász V. szerk: Szerep- és funkcióváltások a közoktatás 

világában. OFI, Budapest, 2015.  ISBN: 978-963-682-9445 

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

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

hozzájárul 

Tudás 

-Érti a jelenkori magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

kialakulását, alapvető összefüggéseit.Ismeri a különböző iskolai és iskolán kívüli nevelési és 

oktatási formációk, modellek lényegét. 

-    Ismeri a köznevelés, a civil szféra szervezetei és az egyéb oktatási intézmények 

szabályozását, működési elveit munkavállalói szempontból. 

 
 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.226439
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm


Képesség 

- A pedagógia és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, követésében képes 

az adott feladatban releváns nézőpontok szerint választani 

- Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú elemzésére 

- Képes a köznevelési vagy más, tanulást szolgáló intézmények jogszerű működéséhez 

hozzájárulni 

Attitűd 

- Fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák 

figyelembe vételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét 

- Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak 

Autonómia és felelősség 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Életkorok pedagógiája I. Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 7,96 (kredit%) 

A tanóra13 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők14(ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb15): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és 

év végi zárthelyi vizsga alapján  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok16(ha vannak): kiselőadások 

tartásaprezentációval, önálló dolgozat készítése,írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

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

Cél: Megismertetni a gyermekvédelemben használatos fogalomrendszereket, a hazai 

gyermekvédelem fejlődését, kitekinteni a vonatkozó nemzetközi gyakorlatra. Áttekintést adni a 

jelenlegi gyermekvédelmi ellátórendszerről, megismerni az 1997/XXXI. törvényt és a hozzá 

kapcsolódó ifjúsági, családjogi, büntetőjogi rendelkezéseket. Rámutatni a tanulók viselkedésének 

és tanulmányi eredményességük hátterében kimutatható társadalmi problémák gyökerét, elemezni 

a köznevelés gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit. 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Katonáné Pehr Erika, Herczog Mária (szerk.) (2011): A gyermekvédelem nagy 

kézikönyve. ComplexKiadó, Budapest ISBN 978 632 950 860 

• V. Gönczi Ibolya (2015): Gyermek-és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzet kezelése. 

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen ISBN 978 963 473 873 2 

• Ajánlott irodalom: 

• Herczog Mária (1994): A gyermekvédelem dilemmái. Pont Kiadó, Budapest ISBN 

963-8336-27-7 

• Rácz A. (szerk.) (2014):Gyermek – és ifjúságvédelmi Tanulmányok. StudiesinChild 

and YouthProtection. Jó szülő-e az állam? A corporateparenting terminus 

gyakorlatban való megjelenése. Rubeus Egyesület, Budapest. ISBN 978-963-08-

8905-6 

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

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

hozzájárul 

 
 

 

 

 



Tudás 

- Ismeri a hazai gyermekvédelmi ellátórendszerrel és a vele szoros együttműködést feltételező 

többi társadalmi alrendszer sajátosságait, a főbb fogalmi struktúrákat, a vonatkozó 

szakirodalmakat. 

Képesség 

- A megszerzett ismeretek, módszertani eljárások korrekt alkalmazása, gyors helyzetfelismerés, 

szakmai alapokon nyugvó döntéshozás. 

Attitűd 

- Nyitottság, elkötelezettség a szakmai elvárások iránt, a folyamatos önfejlesztésre. 

- Előítéletmentes, de korrekt kritikai és segítő szemlélet érvényesítése. 

Autonómia és felelősség 

- Szakmai szempontok érvényesítése alapján korrekt és önálló döntéshozatal 

- Felelősségvállalás 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: Életkorok pedagógiája II. Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 7,96(kredit%) 

A tanóra17 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők18(ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb19): folyamatos számonkérés, év közbeni feladatok és év 

végi zárthelyi vizsga alapján  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok20(ha vannak): kiselőadások 

tartásaprezentációval, önálló dolgozat készítése,írásban forráskritika készítése.  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

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

Cél: Rámutatni az ifjúsági korosztályt leginkább sújtó társadalmi változásokból eredeztethető 

ártalmakra, kialakítani azt a szemléletmódot, hogy a korai prevencióval a veszélyeztetettség 

csökkenthető, a deviáns karrier jelentős mértékben megelőzhető. Megismertetni az ifjúsági 

szubkulrtúrákkal, a deviancia-értelmezésekkel, magyarázatokkal, , a deviáns viselkedés egyes 

változataival, a megelőzés globális feladataival a családban, az iskolában, a szakintézményekben. 

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

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

Kötelező irodalom: 

• Fekete Sándor ((2001): Deviancia és társadalom. Comenius Bt., Pécs ISBN 963 006724 2  

• Várnagy Elemér, Várnagy Péter (2000): A hátrányos helyzet pedagógiája. Comenius Bt., 

Pécs ISBN 963 9062 32 4 

• Ajánlott irodalom: 

• Család, gyermek, ifjúság c. folyóirat számai 

• Esély c. folyóirat számai 

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

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

Tudás 

- Ismeri a témához kapcsolódó főbb fogalmi struktúrákat, a vonatkozó szakirodalmakat 

- Összefüggéseiben látja a társadalmi jelenségeket (okok, következmények, beavatkozások) 

Képesség 

- A megszerzett ismeretek, módszertani eljárások korrekt alkalmazása, gyors helyzetfelismerés, 

szakmai  

 

- alapokon nyugvó döntéshozás. 

Attitűd 

- Problémaérzékenység, empátia, kompetenciahatárok figyelembe vétele, a folyamatos önfejlesztés 

- Előítéletmentes, de korrekt kritikai és segítő szemlélet érvényesítése 

Autonómia és felelősség 

- Szakmai szempontok érvényesítése alapján korrekt és önálló döntéshozatal 

- Felelősségvállalás 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: Oktatási rendszer és gazdaság Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

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

A tanóra típusa: ea. óraszáma: 30az 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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

 A tárgy célja: 

Megismertet az oktatás és gazdaság, valamint az oktatás és a demográfia összefüggéseivel, valamint 

a z oktatás legfontosabb gazdasági jellegű indikátoraival, s az azokkal történő nemzetközi komparatív 

elemzésekkel. 

 

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

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

 

 • Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana Bp.: Osiris Kiadó, 2002. 425 p. (ISBN:963-389-149-

3) Polónyi István: Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 

2008. 480 p. (ISBN:978-963-19-6512-4)  
• Polónyi István: Emberi erőforrásaink 21. századaBp.:Gondolat, 2016. 226 p.(ISBN:978 963 

693 669 3) 

 

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

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

 

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

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

 

  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9633891493
http://www.isbnsearch.org/isbn/9633891493
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789631965124
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636936693
http://www.isbnsearch.org/isbn/9789636936693


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 ajánlottirodalom(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

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

Kötelező irodalom: 

• Széll Krisztián (2018): Iskolai légkör és eredményesség. Szeged: Belvedere Meridionale. ISBN 

978-615-5372-89-6 

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

Kiadó, Budapest. ISBN 9630564408. 

• Kozma Tamás és munkatársai (2015): Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a 

valóságig. Régió és oktatás sorozat XI. kötet. Debrecen, CHERD. ISBN: 978-963-318-472-1 

• Halász Gábor (2001): Az oktatási rendszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Forrás: 

http://halaszg.ofi.hu/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTML.htm#_ftn1 

 

Ajánlott irodalom 

• Forray R., Katalin (2005) Oktatásökológia és regionális oktatáskutatás. Iskolakultúra, 15 (2). 

pp. 93-97 

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

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

Debrecen. ISBN 978-963-473-706-3 

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

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

Tudás:Ismeri az oktatási rendszer és társadalom összefüggéseit, kölcsönhatását, az iskolai légkör 

társadalmi aspektusait, szervezeti jellemzőit 

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): Dr. Kovács-Nagy Klára, PhD., habil. egyetemi 

adjunktus 

 

http://halaszg.ofi.hu/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTML.htm#_ftn


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

egyetemi tanársegéd, PhD. 

 

  



Tantárgy neve: Euroharmonizáció Kreditértéke: 4  

A tantárgy besorolása: kötelező / választható(a nem kívánt törlendő!)  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%)  

A tanóra21 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők22(ha vannak): 

tematikus prezentációk  

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb23): kollokvium/ évközi beszámoló 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok24(ha vannak): esettanulmányok, 

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

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

A tárgy célja a hallgatók bevezetése az összehasonlító oktatáspolitika fogalomvilágába, valamint az 

oktatáspolitika nemzetközi problémáinak alakulásának megismertetése. A tárgy oktatáspolitika 

időszerű kérdéseivel foglalkozik nemzetközi összehasonlításban, bemutatja a jellegzetes európai 

iskolarendszereket és oktatáspolitikákat a közoktatás, a felsőoktatás és az iskolán kívüli képzések 

területén. 

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

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

• Kozma Tamás 2006: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum 

Kiadó ISBN 9639609323 

• Halász Gábor 2012: Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés. 

Budapest: Új Mandátum, ISBN 978963280533 

 

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

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

Tudás 

- Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket. 

- Érti a jelenkori magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

kialakulását, alapvető összefüggéseit.  

- Érti a tanulás különböző tereinek és környezeteinek szerepét az élethosszig tartó és az élet, a kultúra 

minden területére kiterjedő tanulásban. 

Képesség 

- A pedagógia és társdiszciplínák köréből származó információk gyűjtésében, követésében képes az 

adott feladatban releváns nézőpontok szerint választani, ezeket munkájában, feladataiban alkalmazni 

vagy erre javaslatot tenni.  

- Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó kutatások, 

fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok figyelembevételével. 

Attitűd 

- Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia fejlődésére ható 

szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

- Nyitott a nemzetközi neveléstudományi trendek követésében, törekszik ehhez saját erőforrásainak 

önreflexív fejlesztésére. 

Autonómia és felelősség: 

 
 

 

 

 



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

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

Bacskai Katinka Ph.D. 

 

 

  



 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan I. Kreditértéke: 3   

A tantárgy besorolása: kötelező    

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

A tanóra típusa: előadás 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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

  

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 tudományos kutatás alapfogalmait, a 

társadalomtudományi kutatás és elemzés legfontosabb módszereit, a kutatási terv készítés lépéseit, a 

kutatómunka eredményei közzétételének követelményeit, továbbá tisztában legyenek a plágium 

problémakörével, a társadalomtudományi kutatás etikai kérdéseivel 

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

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

 • BABBIE, EARL (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 

• FALUS IVÁN (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki K.  

• KUHN, THOMAS: A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest, 1984. 

• POPPER, R. KARL (1997): A tudományos kutatás logikája Európa Könyvkiadó 

• SZABÓ KATALIN (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó 

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

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

 Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás 

A hallgatók ismerik a tudományos kutatás alapfogalmait, a társadalomtudományi kutatás és elemzés 

legfontosabb módszereit. Ismerik a tudományos közzététel formáit és módjait. 

Attitűd/magatartás 

Átlátják a tudományos kutatás szabályait, és a tudományos etika elvárásait. 

Képesség 

Képesek kutatási tervet készíteni.  

Autonómia és felelősség 

 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai 

• A tudomány intézményrendszere.  

• A tudományos megismerés természete (K. R. Popper és T.S. Kuhn) 

• A társadalomtudományi kutatómunka lépései. 

• Forráskutatás és feldolgozás.  

• Tudományos írásmű készítés 

• Kutatási etika. A plágium. A társadalomtudományi kutatás etikai kérdései 

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

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

 

  



 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan II. Kreditértéke: 3   

A tantárgy besorolása: kötelező    

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

A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 30az 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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.   

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Kutatásmódszertan I.   

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

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók a kutatásmódszertan 1. tárgy során megszerzett ismereteiket 

alkalmazni tudják. A tárgy átismétli a társadalomtudományi kutatás és elemzés legfontosabb 

módszereit. A hallgatók gyakorolják a kutatási tervkészítését, és prezentálják elkészített feladatukat. 

A tárgy további feladata, hogy elsajátítsák, s átismételjék a kutatómunka eredményei közzétételének 

(elsősorban szakcikk, diplomamunka, disszertáció elkészítésének) tartalmi és formai követelményeit. 

Tisztában legyenek a hivatkozások szabályaival, a plágium problémakörével, a társadalomtudományi 

kutatás etikai kérdéseivel. 

 

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

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

 

 • BABBIE, EARL (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 

• DR. BONCZ IMRE (szerk. 2015): Kutatásmódszertani alapismeretek. Pécs: PTE. ISBN 978-

963-642-826-6 

• MAJOROS PÁL (2006):A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt. ISB: 978-963-394-

584-1 

• FALUS IVÁN (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki K.  

• HÉRA GÁBOR – LIGETI GYÖRGY (2005): Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek 

kutatásába. Osiris, Budapest 

 

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

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

 

 Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás 

A hallgatók ismerik a kutatás tervezésének lépéseit, a tudományos közzététel formáit és módjait. 

Attitűd/magatartás 

Átlátják a tudományos kutatás tervezésének szabályait. 

Képesség 

Képesek kutatási tervet készíteni. Képesek kutatási tervük prezentálására és indoklására. 

Autonómia és felelősség 

Felelősséget vállal kutatási célja és eszközei tisztasága és a kutatás etikai normáinak betartásáért 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai 

• A társadalomtudományi kutatómunka lépései, kutatási kérdések, hipotézisalkotás 

• A kutatási terv készítésének lépései. 

• Tudományos írásmű készítés: szakcikk, diplomadolgozat, doktori disszertáció 

• A hivatkozások szabályai. A társadalomtudományi kutatás etikai kérdései 

 

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

adjunktus 



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

egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

 

  



 

Tantárgy neve: Tudománykommunikáció Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%) 

A tanóra25 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők26(ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb27):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok28(ha vannak): 

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 oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a 

felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, módszertani hátterét; a vonatkozó ismeretszerzési 

módokat és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a 

megoldások értékelésének elveit és módszereit. 

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

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

Kötelező irodalom:  

• Falus Iván (2007): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. 

Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 244-296.p. ISBN: 

978-963-19-5296-4 

• Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Koltai Dénes – Lada László 

(szerk.): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Budapest, Nemzeti 

Felnőttképzési Intézet 113-142.p. ISBN: 963-9649-22-8 

• Maróti Andor (2005): Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában. In: Maróti 

Andor(szerk.): Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Budapest, Nyitott 

Könyvkiadó ISBN: 963-86445-5-9 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. Szeged, SZTE JGYPK ISBN 978-

963-9927-68-1 

• Faulstich, Peter – Rohlmann, Rudi (szerk.) (1997): A felnőttoktatás, mint szakma. Budapest, 

Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, ISBN: 963-04-9073-0 

• Mayer József (szerk.) (2005): Munka és tanulás. Új utak keresése és új módszerek 

alkalmazása a hátrányos helyzetű felnőttek tanulásának elősegítéséhez. Budapest, OKI ISBN: 

963-682-543-2 

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

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

Tudás 

Ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait különböző 

életkorú és kulturális hátterű tanulók esetében. 

 
 

 

 

 



Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő társadalmi 

hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, oktatásának különböző 

lehetőségeivel. 

Képesség 

Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások azonosítására 

és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget adni feladataik ellátásához, szakmai 

repertoárjából ki tudja választani az adott esetben releváns megoldást, s azt személyre szólóan 

megtervezni, az adott tanulócsoporthoz illeszkedően alkalmazni. 

Attitűd 

Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a tanulásnak 

különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia fejlődésére ható szereplők 

kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, megértő, 

elfogadó, hiteles segítő. 

Autonómia és felelősség 

Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Márkus Edina Ilona (Ph.D) 

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

 

  



 

 Tantárgy neve: A felnőttképzés módszertana Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%) 

A tanóra29 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők30(ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb31):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok32(ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogya hallgatók megismerjék az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek 

tanulásának, tanításának didaktikai elveit, módszertani hátterét; a vonatkozó ismeretszerzési módokat 

és az ismeretforrásokat, szakterületükön a problémák több szempontú megközelítésének, a megoldások 

értékelésének elveit és módszereit. 

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

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

Kötelező irodalom:  

• Falus Iván (2007): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. 

Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 244-296.p. ISBN: 

978-963-19-5296-4 

• Kocsis Mihály (2006): A felnőttek tanulási motivációi. In: Koltai Dénes – Lada László 

(szerk.): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Budapest, Nemzeti 

Felnőttképzési Intézet 113-142.p. ISBN: 963-9649-22-8 

• Maróti Andor (2005): Résztvevő-központúság a felnőttek tanításában. In: Maróti 

Andor(szerk.): Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Budapest, Nyitott 

Könyvkiadó ISBN: 963-86445-5-9 

Ajánlott irodalom: 

• Farkas Éva (2013): A szak- és felnőttképzés gyakorlata. Szeged, SZTE JGYPK ISBN 978-

963-9927-68-1 

• Faulstich, Peter – Rohlmann, Rudi (szerk.) (1997): A felnőttoktatás, mint szakma. Budapest, 

Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, ISBN: 963-04-9073-0 

• Mayer József (szerk.) (2005): Munka és tanulás. Új utak keresése és új módszerek 

alkalmazása a hátrányos helyzetű felnőttek tanulásának elősegítéséhez. Budapest, OKI ISBN: 

963-682-543-2 

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

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

Tudás 

Ismeri a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának eljárásait különböző 

életkorú és kulturális hátterű tanulók esetében. 

 
 

 

 

 



Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő társadalmi 

hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, oktatásának különböző 

lehetőségeivel. 

Képesség 

Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások azonosítására 

és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget adni feladataik ellátásához, szakmai 

repertoárjából ki tudja választani az adott esetben releváns megoldást, s azt személyre szólóan 

megtervezni, az adott tanulócsoporthoz illeszkedően alkalmazni. 

Attitűd 

Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a tanulásnak 

különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia fejlődésére ható szereplők 

kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, megértő, 

elfogadó, hiteles segítő. 

Autonómia és felelősség 

Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Márkus Edina Ilona (Ph.D) 

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

 

  



 

Tantárgy neve: A korai fejlesztés intézményei, programjai Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: kötelező   

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%)  

A tanóra33 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, jellemzők34(ha 

vannak):esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb35):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok36(ha vannak): esszé 

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.   

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

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

A tárgy áttekinti a 0-6 éves kisgyermekek korai fejlesztésével és nevelésével kapcsolatos állami 

intézkedéseket, valamint az intézményeket. Az ellátásban dolgozó szakemberek feladatainak, 

szerepeinek megismerésével megteremti a pedagógiai együttműködés alapjait. A fejlesztő, támogató 

munka során alkalmazott eljárások és módszerek támogató-szolgáltató és vagy neveléssel foglalkozó 

szakemberek feladatainak, és szakmai módszereinek megismerése segít felismerni a kisgyermekekről 

való gondolkodás és társadalmi változások közötti összefüggéseket, továbbá a kölcsönhatások hosszú 

távú következményeit. 

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

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

• Biztos alapokon (2002). Kisgyermekkori nevelés és gondozás. OECD 963-682-506-8 

• Illyés Sándor (szerk) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, 117-136.old  ISBN: 963 

7155 28 7. 
• Czeizel, B. – Kemény G. (2015): A korai fejlesztéstől a családközpontú kora gyermekkori 

intervencióig. A törvényi szabályozástól az interdiszciplináris szemlélet és gyakorlat 

megvalósulásáig a Budapesti Korai Fejlesztő Központban.  Gyermeknevelés 3. évf. 2. szám 77–

92 

• Kereki – Szvatkó (2015): A koragyermekkori intervenció, valamint a gyógypedagógiai 

tanácsadás,  korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakszolgálati protokollja,  Educatio 

Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ISBN 978-963-9795-71-6 

• Korinthus Mihályné – Villányi Györgyné – Mátay Katalin – Badics Tiborné (2004): 

Gyermekeink gondozása, nevelése. Magyarországi háttértanulmány az OECD „ A 

kisgyermekkori nevelés és gondozás szakmapolitikájának tematikus vizsgálata” című 

programjához ISBN 963-86501-5-X   

• KORAI FEJLESZTÉS –ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005–2010 Európai Ügynökség a 

Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért 2010 

ISBN: 978-87-7110-044-0 (Nyomtatott) ISBN: 978-87-7110-067-9 (Elektronikus) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

 
 

 

 

 



Tudás 

- Ismeri a korafejlesztés hazai és nemzetközi irányelveit, szakmapolitikai jelentőségét, törvényi 

szabályozását. 

- Tisztában van a korai fejlesztés intézményeiben alkalmazott módszerek elméleti összefüggéseivel, 

nevelési koncepcióival. 

- Ismeri a területre vonatkozó alapvető kutatási eredményeket, képes azokat kritikusan értelmezni. 

Képesség 

- Képes interdiszciplináris együttműködéseket kialakítani és működtetni, eligazodik a hálózatos 

kapcsolati rendszerekben, alkalmazza az interdiszciplináris modelleket. 

- Képes reális helyzetértékelésre, a multikauzális szocializációs tényezők hatékony kezelésére a korai 

szocializációs és fejlődési problémák társadalmi jelentőségének tudatában. 

- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével 

megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének segítésére. 

- Megtervezi és megszervezi saját önálló tanulását, ahhoz a hozzáférhető források legszélesebb körét 

használja. 

 

Attitűd 

- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét. 

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és megfontolt, képes 

azok professzionális megítélésére. 

 

Autonómia és felelősség 

- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források 

alapján történő kidolgozását. 

- Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában. 

- A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja. 

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

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

 

  



Tantárgy neve: Különleges bánásmód pedagógiája  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%) 

A tanóra37 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, jellemzők38(ha vannak): 

esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb39):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok40(ha vannak): esszé 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Az integrált és inklúzív pedagógiai szemlélet és attitűd erősítése. 

- Az együttoktatás és különoktatás törvényi és intézményi kereteinek tisztázása 

- A különleges bánásmódot igénylő tanulói csoportokkal kapcsolatos oktatási nevelési feladatok 

áttekintése 

- A sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek speciális oktatási kérdéseinek tisztázása 

- Rávilágítani a pedagógia és gyógypedagógia együttműködési lehetőségeire 

 

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

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

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

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

Tudás 

- Ismeri az eltérő fejlődésű gyermekek oktatásának hazai és nemzetközi irányelveit, szakmapolitikai 

jelentőségét, törvényi szabályozását, intézményrendszerét. 

- Tisztában van az együttnevelés során alkalmazott módszerek elméleti összefüggéseivel, nevelési 

koncepcióival, az integrált iskolai gyakorlat és a speciális intézmények jelentőségével. 

- Ismeri a területre vonatkozó alapvető hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, képes azokat 

kritikusan értelmezni. 

Képesség 

- Képes interdiszciplináris együttműködéseket kialakítani és működtetni, eligazodik a hálózatos 

kapcsolati rendszerekben, alkalmazza az interdiszciplináris modelleket a különleges bánásmódot 

igénylő tanulói csoportok körében. 

- Képes reális helyzetértékelésre, a multikauzális szocializációs tényezők hatékony kezelésére a 

közoktatás rendszerében a különleges bánásmódot igénylő tanulók kapcsán. 

- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével 

megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének 

segítésére. 

Attitűd 

 
 

 

 

 



- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók körében. 

- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. 

- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, nyitott a problémahelyzetekre, képes azok 

professzionális megítélésére. 

Autonómia és felelősség 

- A különleges bánásmódot igénylő esetekkel kapcsolatos váratlan döntési helyzetekben is önállóan 

végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő 

kidolgozását. 

- Szakmai útmutatás alapján végzi a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű 

tanulókkal kapcsolatos átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján 

történő kidolgozását. 

- Felelősséggel részt vállal különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos szakmai nézetek 

kialakításában, indoklásában. 

- Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti 

és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül 

felelősségteljes munkakör vállalására. 

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

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

 

 

  



Tantárgy neve: A szabadidő pedagógiai terepei Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61 (kredit%) 

A tanóra41 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szabadidős tevékenység jelentőségének felismerése; 

A szabadidős tevékenység szervezési szempontjainak és nevelési feladatainak megismerése, a 

szervezésben és a lebonyolításban való hatékony részvétel; 

A nevelési problémák kezelése a szabadidős tevékenységek közben és a szabadidős tevékenységekkel. 

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

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

• Balázsi Zoltánné (1997): Szabadidős tevékenységek. Eötvös József Kiadó, Budapest 

• Bocsi Veronika (2013): Az idő a campusokon. Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged 

• Kozma Tamás (1994): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

• Pásku Judit-Münnich Ákos (2000): Az extrakurrikuláris oktatás nem specifikus hatásai. 

Magyar Pedagógia 100.évf. 1. szám (59-77) 

• Veszprémy Katalin (2002): Népi játszóház. Hagyományok Háza, Budapest 

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

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

Tudás 

- ismeri a tanórán és iskolán kívüli szabadidős tevékenységeket, intézményeket 

- érti és alkalmazza a szabadidős tevékenységek, játékok, programok által nyújtott 

lehetőségeket 

Képesség 

- Feladatainak elvégzésekor képes figyelembe venni a köznevelési, a civil intézmények, a 

nevelési rendszerek társadalmi kontextusát 

Attitűd 

- Képviseli az együttműködés fontosságát, a közjó szolgálatát 

Autonómia és felelősség 

- Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):  

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

 

 

  

 
 



 

Tantárgy neve: Extrakurrikuláris tevékenységek 

szervezése 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12:10,61(kredit%) 

A tanóra42 típusa: gyak. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők43(ha vannak): 

tematikus prezentációk, intézménylátogatás 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb44):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok45(ha vannak): egy-egy téma 

írásbeli (dolgozat/bemutató) vagy szóbeli feldolgozása. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

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

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a tanításon kívüli iskolai tevékenységekkel, 

illetve azokkal a kritériumokkal, melyeket szem előtt kell tartani e tevékenységek tervezése és 

szervezése során. Kiindulópontként a szabadidő-pedagógia alapjai szolgálnak. Bemutatja e 

tevékenységek típusait, céljait, lehetséges formáit. Az egyes tevékenységek ismertetése során 

mindig sor kerül annak tanuláshoz, fejlesztéshez kapcsolódó feladatára. A félév során legalább egy 

intézménylátogatásra kerül sor valamilyen extrakurrikuláris tevékenységet folytató intézménybe. 

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

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

• Balázsi Zoltánné (1997): A szabadidős tevékenységek formái, alkalmazási területei, 

eszközei, módszerei. Budapest, Eötvös József Kiadó 

• Imre Anna (2018): Tanórán kívüli tanulás az általános iskolában. Új Pedagógia Szemle 9-

10. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanoran-kivuli-tanulas-az-altalanos-

iskolaban 

• Nagy Ádám (2018). A táborozáspedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban–A 

hiddenextracurriculum körvonalai. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 5, 52. 

• Páskuné Kiss J. (2014): Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a 

• tehetséggondozásban. Géniusz Műhely 2. ; Magyar tehetségsegítő Szerezetek Szövetsége, 

• Budapest (ISSN 2064-5449) 3-6. 

• Kovácsné dr. Bakosi Éva (é.n.): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. 

http://socprof.partium.ro/Documents/Training%20material%201.pdf 

• Madarász Márta (1997): A szabadidő meghatározása, jelentősége a tanulók 

személyiségformálásában. Pécs, Comenius Bt.  

 

Az irodalom a programtól függ, ezért kirándulásonként eltérő.  

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

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

hozzájárul 

Tudás 

 

 
 

 

 

 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanoran-kivuli-tanulas-az-altalanos-iskolaban
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanoran-kivuli-tanulas-az-altalanos-iskolaban


- Ismeri az extrakurrikuláris tevékenységek formáit, jelentőségét, szerepét a tanulásban, 

nevelésben 

- Ismeri a tanórán és iskolai nevelésen kívüli intézmények nevelésben betöltött szerepét, 

lehetőségeit 

- ismeri azoknak a kulturális intézményeknek a munkáját, lehetséges programjait, melyek részt 

vehetnek extrakurrikuláris programok szervezésében 

- érti a tanulóval, pedagógussal, szakmai vezetővel, illetve partnerekkel való kommunikáció 

alapelveit, a működés törvényszerűségeit, 

- ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő 

társadalmi hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, 

oktatásának különböző lehetőségeivel. 

Képesség 

- képes extrakurrikuláris programok szervezésére 

- képes hatékonyan együttműködni iskolán kívüli kulturális intézményekkel extrakurrikuláris 

programok szervezése céljából 

- rendelkezik együttműködési, alkotó és kommunikációs képességgel, az elvégzett tevékenységek 

értékelésének, önértékelésének képességével, fejlett a reflektív kompetenciája 

 

Attitűd 

- nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a 

tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak, 

- nyitott az iskolán kívüli, illetve tanórán kívüli nevelés világára 

- nyitott a tanórán kívüli tevékenyégek szervezésének fontosságára a tanulók harmonikus tsti-

lelki fejlődésének érdekében 

- fontosnak tartja megismerni a közművelődési intézmények, helyszínek szerepét és lehetőségeit 

a nevelésben, tanulásban 

Autonómia és felelősség 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energia felhasználásban. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács-Nagy Klára Ph.D., habilegyetemi 

adjunktus 

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

 

  



 Tantárgy neve: Nevelői kompetencia és fejlesztése Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra46 típusa: ea. / szem. / gyak./ konz. és óraszáma: 30 az adott félévben,  

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok47(ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A pedagógus pályára vonatkozó pályalélektani, szociológiai ismeretek szisztematikus áttekintése, 

rendszerezése, a saját tapasztalatok és élmények összevetése a pályával kapcsolatos tudományos, 

publicisztikai és részben művészi elemzésekkel 

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

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

• Hanák Zsuzsanna 2010. A portfólió tanárképzésben és közoktatásban történő 

alkalmazásának lehetőségei egy vizsgálat tükrében. Pedagógusképzés, 2-3. sz. 101-110. 

• Kasik László (2007): A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és 

gyakorlata, Iskolakultúra, 17. 11–12. sz., 21–37. 

• Kotschy Beáta (szerk.) 2011. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. 

Módszertani kiadványok. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. ISBN 978-963-9894-85-3 

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

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

Tudása 

- pedagógusszereppel kapcsolatos reális konfliktusok 

- pedagógus életvitel során felmerülő szerepkonfliktusok 

Képességei 

- konfliktuskezelés oktatási, nevelési környezetben 

- szakmai ismeretek, információk feldolgozása és összevetése a gyakorlattal 

Attitűd 

- nyitott az új szakmai ismeretek elsajátítására 

Autonómia és felelősség 

- a pedagógus a szakmai feladatait megbízás alapján elszámolási kötelezettség mellett végzi, döntéseit 

kompetenciáinak reális ismeretében felelősségének tudatában hozza meg 

 

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

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

 

 

 

  

 
 

 



 

 

Tantárgy neve: A nevelői munka jogi keretei Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra48 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, jellemzők49(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb50): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok51(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja: a hallgatókat érzékenyíteni és abban segíteni, hogy képesek legyenek 

megkülönböztetni a jogi és nem jogi (pl. etikai, erkölcsi, esztétikai, pedagógiai) kérdéseket egymástól. 

Ismerjék meg, értsék és törvényesen alkalmazzák a pedagógiai tevékenységgel, valamint az adott 

intézmény működésével kapcsolatos (személyiség-, gyermek-, munka-, stb) jogi elveket és 

szabályozókat. 

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

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

• Korszerű iskolavezetés (1993-)Raabe Kiadó, Bp. aktuális fejezetei 

 

• Bíró Endre (1998): Jog a pedagógiában. Jogismereti alapítvány, Budapest. 

o -2011/CXC törvény a nemzeti köznevelésről. www.net.jogtar.hu 

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

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

Tudás: Ismeri a közoktatáshoz kapcsolódó alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás sajátosságait 

.  

Attitűd/magatartás: Alkalmas arra, hogy használni, alkalmazni, értelmezni tudja a közneveléshez 

kapcsolódó kérdések szabályozására vonatkozó alapvető jogforrásokat. 

 

Képességek: Képes korrekten alkalmazni a köznevelés szereplőinek és intézményeinek szabályozását 

célzó jogszabályok szaknyelvét, kifejezésrendszerét.  

Autonómia, felelősség:Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. Döntéseit 

kialakult kompetenciáinak ismeretében felelősséggel hozza meg. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Fekete Ilona egyetemi tanársegéd, PhD 

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

 

  

 
 

 

 

 



Tantárgy neve: A nevelői munka intézményi keretei és 

alapjai 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra52 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, jellemzők53(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb54): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok55(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

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 az iskola és annak működését segítő pedagógiai 

szakintézmények pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai oktatási központ, kollégium) valamint alternatív 

oktatási intézmények (Kedvesház, Kincskereső iskola, tanodák, roma-esély iskolák, AJTP) 

tevékenységét, sajátosságait, összehangoltságuk szükségességét. Rávilágítani az állami és a civil szféra 

szociális/ellátórendszerének  kölcsönhatásaira. 

 

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

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

• Korszerű iskolavezetés (1993-)RaabeKiadó, Bp. aktuális fejezetei 

• Benedek István (1997): Kollégiumi neveléstan Okker Kiadó., Bp 

• -LázárPéter (1998): A Kedves-ház pedagógiája. Soros Alapítvány., Bp. 

ajánlott források: honlapok 

(-http://debrecen.imami.hu/altalanos-iskolak/debrecen-banki-reformatus-altalanos-iskola, 

-www.tanoda.lap, 

-www. nefmi.hu-AJTP, 

-www.romaweb.hu, 

-kedveshaz.hu, 

-netjogtar.hu (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról) 

 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

a) tudás 

-    Érti a jelenkor különböző iskolakoncepcióit, és a szakintézmények közötti alapvető együttműködési 

formákat. 

-    Ismeri a főbb pedagógiai paradigmákat, és azok gyakorlati megvalósulásának lehetőségeit. 

b) képességei 

-    Képes a pedagógiai jellegű, a nevelés, oktatás folyamatában keletkező problémák felismerésére, 

azok sikeres megoldásába aktívan bekapcsolódni. 

- Képes iskolai programokban asszisztensként közreműködni. 

c) attitűdje  

 
 

 

 

 



-    Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző kutatási, 

fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. Elfogadja az erőforrásokkal 

való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

-    Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által felkínáltakat 

mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása lehet.  

d) autonómia és felelőssége 

-    Döntéseit kialakult kompetenciáinak ismeretében felelősséggel hozza meg. 

 

 Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Fekete Ilona egyetemi tanársegéd, PhD 

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

 

  



 

(37.) Tantárgy neve: Múzeumpedagógia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30 az adott félévben, 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék az ismeretterjesztés leggyakrabban alkalmazott szervezeti 

kereteit a speciális szociálandragógiai színtereken, így múzeumokban, közművelődésben, a 

médiumokban, s módszertani sajátosságaikról tapasztalatot gyűjtsenek, mint megfigyelők. Mindez 

hozzájárul a hallgatói érdeklődés megszilárdulásához, a módszertani ismeretekkel integrálódva 

alkalmassá válnak olyan ismeretterjesztő, az informális és non-formális nevelés körébe tartozó 

programok megtervezésére (team, tutor közreműködésével), melyek a pedagógiai feladatok 

ellátásához kapcsolódnak a múzeumokban és a közművelődésben, illetve az iskolai közösségekben.  

A hallgatók részletesen megismerik a múzeumok szolgáltatásait, a törvényi szabályozást és a 

finanszírozási lehetőségeket. Kiemelten foglalkoznak a múzeumpedagógiai megoldásokkal, 

elsősorban a diákok, mint célközönség bevonásának lehetőségeivel. Példákon keresztül ismerik meg 

az egyes múzeumok konkrét programjait, a célcsoportok szerinti megoldásokat és az elért 

eredményeket. 

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

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

• Szabó József (2016): A kisvárosok muzeális intézményei. Debreceni Egyetem, 

Neveléstudományok Intézete. ISBN: 9789634732174 

• Koltai Zsuzsa (2010): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa. Gondolat Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789636933234 

• Pató Máris (2010): Mit rejt a doboz? – Múzeumi kiadványok gyermekeknek. In: Múzeumi 

kommunikáció az oktatás szolgálatában. Szentendre, 2010. 83–88. p. 

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

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

Tudás 

Ismeri a múzeumi intézményrendszernek a működés jogi és szervezeti vonatkozásait, az iskolák és a 

muzeális intézmények együttműködésének lehetőségeit.  

Képesség 

Képes ifjúsági, képzési és közösségi programok generálására, az ezekhez szükséges források 

felkutatására, pályázatírásra és projektek lebonyolítására. Képes a tanuló szervezet működtetésében, a 

muzeális intézményekkel történő együttműködésben való támogató részvételre, irányítás mellett. 

Attitűd 

Képviseli az együttműködés fontosságát, a közjó szolgálatát 

Autonómia és felelősség 

Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Habil. Szabó József 

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

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Drámapedagógia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra56 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők57(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. /egyéb58) 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok59(ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Cél: Ismeretek nyújtása a dráma- és bábpedagógia történetéről, az alkalmazási lehetőségeikről, 

feltételeiről. Ezek kapcsán saját élmény, valamint a személyiség-és csoportfejlesztő 

hatásmechanizmusokat feltáró ismeretek szerzése. 

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

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

• Gabnai Katalin (2015):Drámajátékok - Bevezetés a drámapedagógiába.Helikon Kiadó, 

Budapest, ISBN 9789632277394 

• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma-pedagógiai-pszichológia. Pedellus Kft Kiadó, 

Debrecen ISBN 963-9396-33-8  

• Balázs Ágnes (2003): Éljünk velük!-alkalmazottdrámajétkok a gyógypedagógiai 

gyakorlatban. Candy Kiadó, Veszprém, ISBN 963 85935 6 3 

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

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

Tudás 

A drámapedagógia területeinek ismerete, az életkori szakaszok vonatkozásában 

Képességek  

A gyermekközösségek fejlesztése, együttműködések erősítése 

Attitűd 
Az egyes életkori szakaszokban a játék igényének, szerepének, jelentőségének megértése, 

élményszerű feldolgozása 
Autonómia/felelősség 
Tudományos és szakmai szempontok érvényesítése, önálló, felelősségteljes döntések 

meghozása; felelősségvállalás önmaga és az általa vezetett közösség fejlődéséért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka egyetemi adjunktus, Ph.D. 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Tantárgy neve: Média- és filmelmélet Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra60 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, jellemzők61(ha vannak): 

esettanulmány elemzése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb62): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok63(ha vannak): Záró dolgozat, 

legalább 10 ezer karakter 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a médiának, napjaink 

tömegkommunikációjának amodern társadalmakban betöltött szerepét, valamint az egyes médiumok 

működésmódját, annak társadalmi relevanciáit. 

A tantárgy tematikailag lényegében három nagyobb egységre bontható. 1) A klasszikus, illetőleg a 

kurrens  

médiaelméletek (mint értelmezési keretek) mellett 2) a legfontosabb médiakategóriák elméleti 

rendszerét tekinti át (különös tekintettel a nyilvánosság fogalmára). E két tematikus egység alapozza 

meg azt, hogy 3) a médiakutatás legfontosabb módszerei megismerhetők legyenek,. 

A tantárgy fontos célja továbbá, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek a fent 

jelzett témakörökben, hanem gyakorlati példákon keresztül ismerjenek meg különféle konkrét 

médiavizsgálati és kutatási módszereket. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• A médiakonvergencia és a digitális média  

• Médiatartalmak felhasználása ismeretátadási célra 

• A professzionális és a felhasználók által készített médiatartalmak sajátosságai 

• A média hatása a tudatra, félrevezetési lehetőségek 

• Tanulás a médiából 

• Manipulációs lehetőségek az írott és elektronikus sajtóban  

Manipulációs lehetőségek a közösségi médiában. 

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

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

• Kenyeres Attila (2015): Meghamisított valóság – a médiamanipuláció titkai. Debrecen: 

szerzői kiadás, ISBN 9789631218152 

• Szabó József – Széles Tamás (2011): Digitális szép új világ. DMKA, Debrecen, ISBN: 

9789630806800 

• Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve. Athenaeum Kiadó, Budapest, ISBN: 

9789632935256 

• McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris, 2003, 13-148, 265-

410. (ISBN 9633895642) 

 

 
 

 

 

 



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

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

Tudása:Ismeri a modern médiakörnyezet elemeit, a különféle médiumokból származó információk 

előállításának módozatait. Ismeri az oktatási célra felhasználható médiatartalmakat. Ismeri a médiában 

alkalmazott főbb manipulációs technikákat, azok kivédésének módszereit.  

Képességei:Képes a médiatartalmak tudatos, kritikai szemlélettel rendelkező, aktív befogadására, a 

médiaszövegek elemzésére, az azokban alkalmazott manipulációs fogások meglátására. Képes a hiteles 

és nem hiteles tartalmak elkülönítésére, és ezen módszerek átadására. Képes a médiatartalmakat oktatási 

célra felhasználni. 

Attitűd: 

Autonómia/felelősség 
Tudományos és szakmai szempontok érvényesítése, önálló, felelősségteljes döntések meghozása; 

felelősségvállalás az általa készített és kezelt médiatartalmakért. 
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr.. Szabó József egyetemi docens 

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

 

 

  



Tantárgy neve: Prevenciós munka Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra64 típusa: ea. / szem. /gyak. / konz. és óraszáma: 45az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők65(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb66): 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok67(ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

Cél: a hallgatók ismerjék meg az addikció különböző megjelenési formáit, a kialakulásukban szerepet 

játszó társadalmi folyamatokat, az egyéni életút alakulásának összefüggéseivel. Bemutatni a 

szerfogyasztás kialakulásában szerepet játszó tényezőket, a szerfogyasztói magatartás sajátos 

jellemzőit, a drogmegelőzésben sikeresen alkalmazható prevenciós oktatási programokat. 

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

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

• Ferenczi Zoltán(2003): Drogprevenció, pedagógus, iskola. ELTE Eötvös Kiadó Kft, 

Budapest.  ISBN 9789634636342 

• Ferenczi Zoltán(2002):Drog és vallás - Előéletek és előítéletek. Kálvin Kiadó, Budapest  

• ISBN 9789633008829 

• V. Gönczi Ibolya (szerk.) (2006): Drogmegelőzés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 

• (Drogprevenciós oktatási programok: DADA; CHEF-program:Egészséged testben, lélekben; 

Csendes éva: Életvezetési ismeretek; oktatófilmek) 

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

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

Tudás: 
A hallgató ismeri a témához kapcsolódó fogalomrendszert, a deviáns csoportok  jellemzőit, 

szükségleteit. 
Képességek: 

A hallgató képes az elméleti ismeretei alapján a prevenciós munka eredményes elemzésére és 

megvalósítására 

Attitűd:  

A hallgató empatikusan, előítélet-mentesen, segítőkészen viszonyul a problémahelyzetekhez, 

autonómia, felelősség: szakmai felkészültsége és meggyőződése alapján hozza meg önálló döntéseit, 

azokat következetesen képviseli 

Attitűd: 

Autonómia/felelősség 
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bacskai Katinka egyetemi adjunktis, PhD 

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

 

 

  

 
 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/ferenczi_zoltan.html
https://www.libri.hu/szerzok/ferenczi_zoltan.html


 

 Tantárgy neve: Általános menedzsment Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra68 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, jellemzők69(ha vannak): 

esettanulmány elemzése 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb70):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok71(ha vannak): Záró dolgozat, 

legalább 10 ezer karakter 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja:A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a menedzsment szemléletet, képesek 

legyenek azt a gyakorlatban is alkalmazni. Képesek legyenek arra, hogy önállóan összeállítsák a 

tanultak alapján egy intézmény vagy rendezvény stratégiáját, ez alapján elképzeléseiket meg tudják 

valósítani. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

- a stratégiai gondolkodás változása;  

- a stratégia és a gazdaság összefüggései; 

- a stratégia készítésének folyamata; 

- a stratégia összeállításához szükséges elemzések;  

- a stratégia értékelésének módszerei;  

- a stratégia megvalósítása;  

- a visszacsatolás rendszere;  

- a fenntarthatóság konkrét lépései;  

A tantárgy teljesítése révén a hallgatók alkalmasak: 

- rendszerszemléletű gondolkodásra, projektek összeállítására;  

- szakmai szempontból helyes stratégia és ennek megfelelő pályázati anyagok készítésére;  

- projekt- és szervezeti stratégia összeállítására és végrehajtására;  

- konkrét cselekvési programok összeállítására, végrehajtására. 

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

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

• Balaton Károly - Hortoványi Lilla - Incze Emma - Laczkó Márk - Szabó Zsolt Roland - 

Tari Ernő (2014): Stratégiai menedzsment. Akadémia Kiadó, Budapest. ISBN 

9789630594745 

• Barakonyí Károly (2002): Stratégiai menedzsment. Universitas, Budapest. ISBN 

9789631907827 

• Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2012): Marketing menedzsment. Akadémia Kiadó, 

Budapest. ISBN 9789630592512  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/balaton_karoly.html
https://www.libri.hu/szerzok/hortovanyi_lilla.html
https://www.libri.hu/szerzok/incze_emma.html
https://www.libri.hu/szerzok/laczko_mark.html
https://www.libri.hu/szerzok/szabo_zsolt_roland.html
https://www.libri.hu/szerzok/tari_erno.html
https://bookline.hu/szerzo/philip-kotler/75649
https://bookline.hu/szerzo/kevin-lane-keller/122015


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

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

Tudása: Ismeri a szolgáltatási és intézményrendszeri működés jogi és szervezeti vonatkozásait, a 

gazdaság, a pénzügy, a menedzsment és a kulturális marketing, a támogatásszervezés alapvető 

kérdéseit. 

 

Képességei: Képes ifjúsági, képzési és közösségi projektek generálására, az ezekhez szükséges források 

felkutatására, pályázatírásra és projektek menedzselésére. Képes a tanuló szervezet működtetésében 

való támogató részvételre, irányítás mellett. 

Attitűd: 

Autonómia/felelősség 
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):Dr.. Szabó József, egyetemi docens 

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

 

  



Tantárgy neve: Tanulási és alkalmazkodási zavarok Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra72 típusa: ea. / szem. /gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők73(ha vannak): 

esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb74):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok75(ha vannak): esszé 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A hallgatók megismerik a tanulási zavar, a részképesség zavar, a magatartászavar fogalmát, a 

közoktatáson belüli helyzetét. Rávilágít a zavarok közös és eltérő okaira, gyökereire, azok 

összefüggéseire, valamint az iskolai teljesítményekre gyakorolt következményekre, egyéni életutakra. 

Bemutatja és elemezi a jelenlegi oktatáson belüli, és oktatáson kívüli fejlesztő programokat. 

Áttekinti a nemzetközi és hazai kutatási tapasztalatokat, eredményeket, a fejlesztési irányokat és 

modelleket. 

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

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

• Englbrecht, Arthur; Weigert, Hans (1999): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok 

kialakulását? ELTE Bárczi G. Gyógyped. Főiskolai Kar ISBN: 1001629000005 

• Gyarmathy Éva (2007): Diszlexia - A specifikus tanítási zavar Lélekben Otthon Kiadó, 

Budapest ISBN: 9789639771062 

• Selikowitz, Mark (2005): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek Medicina Könyvkiadó, Bp 

ISBN: 9632429869 

• Tánczos, Judit (2006): Baj van a tanulással – Módszerek a tanulási zavarok korrigálásához, 

Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen ISBN: 9789639612457 

• Wender, Paul H. (1991): A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt (Figyelemzavar egy egész 

életen át) Medicina Könyvkiadó, Bp. ISBN: 9789632423449. 

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

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

Tudása 

- Ismeri a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek oktatásának hazai és nemzetközi irányelveit, törvényi 

szabályozását. 

- Tisztában van a fejlesztés során alkalmazott módszerek elméleti összefüggéseivel, nevelési 

koncepcióival, az együttműködő szakemberek kompetenciáival. 

- Ismeri a területre vonatkozó alapvető hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, képes azokat 

kritikusan értelmezni. 

 

Képességei 

- Képes reális helyzetértékelésre, a multikauzális szocializációs tényezők tanulási teljesítménnyel 

kapcsolatos 

 összefüggéseinek értelmezésére, a helyzet hatékony kezelésére a közoktatás rendszerében. 

 
 

 

 

 



- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével 

megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének 

segítésére. 

Attitűdjei 

- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét. 

- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a nyitott a problémahelyzetekre, képes azok 

megfontolt értelmezésére, és professzionális kezelésére. 

- A tanulási problémákkal kapcsolatos döntési helyzetekben aa jogszabályok és etikai normák teljes 

körű figyelembevételével hozza meg döntését. 

Autonómiája és felelőssége 

- Önállóan végzi munkáját tevékenysége kritikus értékelése és folyamatos korrekciója mellett. 

- Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti és 

olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten 

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

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

 

  



 

Tantárgy neve: Kisebbségek az oktatásban Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra76 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők77(ha vannak): 

esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb78):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok79(ha vannak): esszé 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Cél: a kulturális különbségek felismerése, értelmezése, legyen tisztába a hallgató a kisebbség, másság 

fogalmával, fogadja el, hogy az előítélet nem megalapozott tapasztalatra épülő attitűd. Továbbá 

áttekintést adnia társadalom különböző kisebbségi csoportjaihoz tartozó gyerekek iskoláztatásának 

szükségleteiről, problémáiról, feltételeiről. 

Bemutatni a kulturális háttér, a szociokultúrális- és nyelvi fejlődési másság, a családi társadalmi 

normáktól eltérő motiváció- és értékközvetítés, ill. érzékszervi és/vagy organikus sérülések miatt 

problémákat mutató gyerekeket összehasonlítva a tanulási zavarral küzdő gyerekek teljesítményéhez. 

Végül ismerje meg az emberi, gyermeki, kisebbségi, nyelvi jogokat. 

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

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

• Kállai Ernő – Kovács László (szerk.) (2009): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai 

kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest Nyitott Könyvműhely 

ISBN 978-963-9725-91-1 

• Torgyik Judit (szerk.) (2008): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Budapest: 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, ISSN 1789-2619  ISBN 978-963-

9795-01-3 

• Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés (Szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos 

hallgatók számára) Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998. 

• Szuhay Péter (1999) A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a 

szegénység kultúrája. Budapest: Panoráma, 1999.ISBN9632438345 

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

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

Tudása: 

A nevelés rendszerében mutatkozó tendenciák és problémák átlátása, a megoldásban való 

szakszerű részvétel képessége. 

Képessége 

A szakképzettségüknek megfelelő speciális pedagógiai szolgáltatások szakszerűvégzésének, a tanulási 

és magatartási problémák differenciált felismerésének képessége 

Attitűdje 

- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét. 

 
 

 

 

 



- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és megfontolt, képes 

azok professzionális megítélésére. 

Autonómiája és felelőssége 

- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott 

források alapján történő kidolgozását. 

- Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában. 

- A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja. 

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

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

 

  



Tantárgy neve: Pedagógiai esetmegbeszélés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra80 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, jellemzők81(ha vannak): 

esetismertetések 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb82): évközi beszámolók 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok83(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): Fekete Ilona egyetemi tanársegéd, PhD 

 
 

 

 

 



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

 

  



Tantárgy neve: Mentálhigiénés tréning Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra84 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, jellemzők85(ha vannak): 

esetismertetések 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb86): évközi beszámolók 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok87(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Cél: A nevelési tevékenység során kialakulható kiégés megelőzése érdekében megismeri az autogén 

tréning (AT) alapjait, mint a célirányos ellazulás egyik lehetséges módját, önálló alkalmazására 

motiválás, segítve ezzel saját személyiségének jobb megismerését, fejlődését. 

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

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

• Bagdy Emőke, Koroknai Bertalan (1998): Relaxációs módszerek. Medicina Kiadó, Budapest, 

ISBN 9632404769 

• Rudas János (2007): Delfi örökösei. Lélekben otthon Kiadó, Budapest, ISBN 9789639771031 

• Kézdi György (2000): Iskolai mentálhigiéné.ProPannonia, Pécs,  ISBN 9639079170 

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

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

Tudása: 

Megismeri az AT módszerét, alkalmazásának előnyeit, a testi, szellemi erőgyűjtés, önfejlesztés 

folyamatát, sajátosságait és etikai kérdéseit 

Képességei 

A megszerzett ismeretek, módszertani eljárásokat korrekten alkalmazza, képes a mindennapok 

problémáinak aktív feldolgozására, autonóm döntésekre 

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): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD, habil 

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

 

  

 
 

 

 

 



 

Tantárgy neve: Terepgyakorlat Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra88 típusa: gyak. és óraszáma: 60 az adott félévben 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A nevelői tevékenység általános és tipikus helyzeteinek, jellegzetes feladatainak, várható realitásainak, 

konfliktusainak megismerése után lehetőséget biztosítani a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, 

azok elemzésére, a pályával való azonosulásra. 

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

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

Kötelező szakirodalom: 

vonatkozó törvények és rendeletek 

Ajánlott szakirodalom: 

Az intézmény dokumentumai: 

Alapító okirat 

- SZMSZ 

- Pedagógiai program 

- Minőségirányítási program 

- Házirend 

- aktuális OKM rendelet a tanév rendjéről 

- Éves munkaprogram, havi programok, belső ellenőrzési terv, tanmenetek, fejlesztési programok 

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

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

Tudása 

Önálló munkavégzés, programszervezés 

Megadott szempontok alapján írásos beszámoló és/vagy esetelemzés készítése. 

Képességei 

A munkahelyi, munkatársi, együttműködés képessége. Gyermekekkel való foglalkozás, a felnőtt-

gyermek viszony alakításának képessége. 

A nevelési problémák kezelése a szabadidős tevékenységek közben 

Attitűd 
Együttműködése bizalomalapú, nyitott az inklúzió és az adaptivitás szemléleteire. 

Autonómia és felelősség 
A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a kellő gyakorlat 

megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

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

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

 

 

  

 
 



Tantárgy neve: Oktatásszervezés és ügyvitel Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra89 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, jellemzők90(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb91): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok92(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 felkészítsen az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés, 

továbbképzés, átképzés) szervezésére, lebonyolításának koordinálására, az oktatáshoz kapcsolódó 

adminisztratív feladatok ellátására acivil szektorban, az önkormányzatoknál, munkaügyi 

központokban is.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Oktatásszervezés elméleti alapjai 

• Ügyviteli alapfogalmak  

• Ügyviteli munkafolyamatok 

• Iratkezelés, adminisztráció 

• Hivatalos kommunikáció 

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

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

Kötelező irodalom 

• Benedek András - Mezei Gyula-Tornyosi Éva (2009): Közoktatási rendszer és 

szervezettan. BME. Budapest ISBN:978 963 420 980 6 

• M. Nádai Mária (2003): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.) (2003): 

Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest pp. 361-384.  ISBN 963 19 4455 7 

• Freisinger Edéné (2009): Ügyviteli, igazgatási és ügyvitel-technikai ismeretek. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest ISBN: 978 963 195 378 7 

Ajánlott irodalom 

• Balla Katalin- Seereiner Imre-Sulyán Jánosné Kovács Margit (1996): Ügyiratkezelői 

kézikönyv a közigazgatásban UNIÓ. Budapest. 

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:A hallgató képessé válik átlátni az oktatási intézmény ügyviteli folyamatainak 

megszervezését, megszerzi az ehhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, továbbá ismerjék 

az oktatásra vonatkozó jogi, gazdasági szabályozást, támogatási lehetőségeket. 

Képességek: Anyanyelvén és idegen nyelven, valamint az informatika legújabb eszközeivel képes 

hatékonyan kommunikálni, tisztában lenni a szóbeli és írásbeli hivatalos kommunikáció, valamint 

az ügyiratkezelés folyamatával, tevékenységeivel. Feladatainak elvégzésekor képes figyelembe 

venni a köznevelési, a civil intézmények, a nevelési rendszerek társadalmi kontextusát és az itt 

észlelt sajátosságoknak megfelelő, adekvát gyakorlatot alkalmazni, vagy a meglévőhöz 

alkalmazkodni. 

Attitűd: Nyitottá válik a folyamatszemléletben való gondolkodásra. Munkája során 

problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által felkínáltakat mérlegeli. 

Reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása lehet. Híve a 

tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív szervezet működése 

tagjainak felelőssége. 

Autonómia és felelősség: Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. 

Döntéseit kialakult kompetenciáinak ismeretében felelősséggel hozza meg. 

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

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

 

 

  



Tantárgy neve: Az oktatás irányítása és jogi környezete Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra93 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, jellemzők94(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb95): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok96(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatókat segítse érzékenyíteni és abban segíteni, hogy képesek legyenek 

megkülönböztetni a jogi és nem jogi (pl. etikai, erkölcsi, esztétikai, pedagógiai) kérdéseket 

egymástól. Ismerjék meg, értsék és törvényesen alkalmazzák a pedagógiai tevékenységgel, valamint 

az adott intézmény működésével kapcsolatos (személyiség-, gyermek-, munka-, stb) jogi elveket és 

szabályozókat. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Jog, jogforrás, jogszabály fogalma 

• A jogrendszer fogalma és tagozódása 

• Foglalkoztatáspolitika jogszabályi háttere 

• Oktatási jogrendszer legfontosabb szabályai 

• Tanügyigazgatási rendszer 

• Oktatási jog: közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, szakképzés jogszabályi háttere 

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

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

Kötelező irodalom 

• Bíró Endre (2000): Jogok az iskolában? Jogismeret Alapítvány, Budapest. 

• Bíró Endre- Csizmár Gábor (2007): A közoktatási intézmények jogi szabályozása. 

CompLex. Budapest. ISSN 1788-7348 

• Bíró Endre (2013): Jogkereső a köznevelési jogokhoz: gyermekek, tanulók, szülők, 

pedagógusok jogaihoz; az óvoda, iskola, kollégium működésének szabályaihoz; a 

nevelési-oktatási intézmény belső jogi normáihoz; a joggyakorlás és jogérvényesítés 

eljárásaihoz.  Jogismeret Alapítvány, Budapest. ISBN 978-963-88965-4-4  

• Szabó Miklós (2012): Bevezetés a jog- és államtudományokba. Miskolc, Bíbor Kiadó, 

ISBN 978 963 9988 46 0 

• Pedagógus Etikai kódexhttp://www.nemzetipedkar.hu  

• 2011/CXC törvény a nemzeti köznevelésről. www.net.jogtar.hu 

 
 
 

 

 

 

http://www.nemzetipedkar.hu/


Ajánlott irodalom 

• Csécsei Béla- Nagy Péter Tibor- Szebenyi Péter- Szemkeő Judit (szerk.) (2005): Korszerű 

iskolavezetés. Raabe Kiadó, Budapest. ISBN 963 04 3167 X 

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 a közoktatáshoz kapcsolódó alapvető jogszabályokat, a jogi szabályozás 

sajátosságait.  

Képességek: Képes korrekten alkalmazni a köznevelés szereplőinek és intézményeinek 

szabályozását célzó jogszabályok szaknyelvét, kifejezésrendszerét.  

Attitűd: Alkalmas arra, hogy használni, alkalmazni, értelmezni tudja a közneveléshez kapcsolódó 

kérdések szabályozására vonatkozó alapvető jogforrásokat. 

Autonómia és felelősség: Hatékony és aktív együttműködést alakít ki szakmai közösségével. 

Döntéseit kialakult kompetenciáinak ismeretében felelősséggel hozza meg. 

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

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

Miklósi Márta egyetemi adjunktus PhD. 

 

  



 

Tantárgy neve: Az oktatás tervezése és szervezése Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra97 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, jellemzők98(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb99): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok100(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az oktatás tervezésének legfontosabb 

folyamataival, az alapvető képzéstervezési és képzésszervezési dokumentumokkal, a tervező és 

szervező szakemberek feladataival.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az oktatás és a felnőttképzés tervezésének módszerei, lépései 

• A képzési mappa tartalma 

• Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szerkezete 

• Képzési és kimeneti követelmények (KKK) szerkezete 

• Felnőttképzési szerepek, az oktatásszervező feladatai 

• Szakképzési alapismeretek: A kompetencia alapú képzés, a moduláris képzés, a 

szakmacsoportok, Szakképesítés, rész-szakképesítés, ráépülés, elágazás 

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

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

Kötelező irodalom 

• Farkas Éva (2013): Hazai folyamatok és nemzetközi trendek az egész életen át tartó 

tanulásban 2012 után. In: Uő: A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a 

felnőttképzés 25 évéről. Szeged, TypiART Médiaműhely Kft, 291-318. p., ISBN 978-

963-08-7620-9 

• Juhász Erika (2009): A képzési folyamat tervezése és irányítása. In: Henczi Lajos 

(szerk.): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6798-2 

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (ill. aktuális jogszabályok) 

Ajánlott irodalom 

 
 
 

 

 

 



• Henczi Lajos (szerk.) (2009): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 978-

963-19-6798-2 

• Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2007): Felnőttképzés és szakképzés, makrofolyamatok, 

tervezés. Pécs, PTE, ISBN 978-963-642-153-3 

• A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata folyóirat. Bp., RAABE Kiadó, ISSN 1788-

9626 

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 oktatás tervezésének területéhez kapcsolódó tartalmakat, annak alapvető 

törvényszerűségeit, összefüggéseit és az alapvető vonatkozó jogszabályokat.  

Képességek:Képes stratégiákhoz, szükségletekhez igazított képzések és továbbképzések 

kiválasztására és megtervezésére. 

Attitűd: Alkalmas rendszerszerűen és kreatívan foglalkozni az oktatás tervezésének új és összetett 

problémáival, valamint a közoktatás, közművelődés, közgyűjtemény területén, településeken, 

intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző színterein felnőttképzés tervezési 

feladatok ellátására.  

Autonómia és felelősség:A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő 

feladatait - a kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens, PhD. 

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

  



Tantárgy neve: Vállalkozások az oktatásban Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra101 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, jellemzők102(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb103): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok104(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára bemutassa az oktatási vállalkozások világát és a 

vállalkozói szféra működését. A hallgatók megismerik az oktatási vállalkozások gazdasági 

szereplőit, eseményekeit, fogalmait, folyamatait, a különböző gazdasági vállalkozások típusait, a 

köztük lévő különbségeket. A kurzussegítségével megismerik a vállalkozások indításához szükséges 

törvényi, gazdagági feltételeket, az üzleti terv felépítését, a vállalkozások működtetetéséhez 

szükséges személyiségjegyeket, attitűdöket, marketingstratégiákat. A tárgy célja, hogy a hallgatók 

képesek legyenek önállóan üzleti tervet készíteni, szimulálják egy üzleti vállalkozás elindítását. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

1. Az oktatási vállalkozások alapfogalmai 

2. A vállalkozás története, definíció, a vállalkozáshoz szükséges szemléletmód és 

személyiségjegyek  

3. A vállalkozás elindítása – az ötlet és a megalapítás (a szükséges döntések, törvényi 

feltételek, a megalapítás lépései)  

4. A pedagógus, mint vállalkozó. Pedagógus-vállalkozások típusai. 

5. Üzleti terv, üzleti stratégia (az üzleti terv fogalma, jelentősége, elemei.) 

6. A gazdasági társaságok típusai, vállalkozás és a jog  

7. A cégalapítás folyamata 

8. A vállalkozás pénzügyi működése. Pénzügyi tervezés (kalkulációk, adózás stb.) 

9. Marketing (a marketing fogalma és jelentősége, a marketing elemei, vevők és 

versenytársak) 

10. Minőségbiztosítás, TQM 

11. Innovációk és szervezetfejlesztés 

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

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

Kötelező irodalom 

• Buda András – Holik Ildikó (2004): Oktatási vállalkozások. Life Long Learning Központ, 

Debrecen. 

 
 
 

 

 

 



• Gombosné Rása Éva (2010): Egyéni vállalkozás alapítása, működtetése. Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Budapest. 

• Kresalek Péter (2003): Oktatási segédlet az üzleti tervezés Budapesti Gazdasági Főiskola, 

Budapest  

• Jackel Katalin - Nagy Orsolya (2009): Üzleti terv készítése, Perfekt, Budapest.  ISBN 978 

963 394 772 2 

• Jávorka Gabriella – Mentlerné Ferenczi Timea (szerk.) (1994): Tanári létkérdések. 

RAABE Kiadó, Budapest. ISBN 963 85181 0 3 

Ajánlott irodalom 

• Salamone, J. F. etal (2007): Entrepreneurship: Foundations/A vállalkozás alapjai. Képzett 

fiatalokért a jövõért alapítvány. Budapest. ISBN 978-963-87474-4-0 

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

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

Fejlsztendő kompetenciák 

Tudása: Ismeri és érti a közgazdasági alapfogalmakat, átlátja egy oktatási vállalkozás indításának 

és fenntartásának gazdasági, jogi folyamatait.   Ismeri a köznevelés, a civil szféra szervezetei és az 

egyéb oktatási intézmények szabályozását, működési elveit munkavállalói szempontból. Tájékozott 

a szakmájához kapcsolódó kompetenciákról és az egyes munkavállalóval szembeni elvárások 

lehetőségeiről. 

Képességek: Képes a vállalkozás folyamataira vonatkozó elméletek és módszerek alapján az elemző 

és tervező munkára, kritikai észrevételek megfogalmazására, döntéselőkészítő javaslatok 

megfogalmazására, döntéshozásra. Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív 

pedagógiai megoldások azonosítására és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget 

adni feladataik ellátásához, szakmai repertoárjából ki tudja választani az adott esetben releváns 

megoldást, s azt személyre szólóan megtervezni, az adott tanulócsoporthoz illeszkedően alkalmazni. 

Attitűdök: Egyaránt nyitott az önálló és csapamunkára, a vállalkozás-alapítás és irányítás felé.   

Érzékeny különböző tanulócsoportok oktatási igényeire. Nyitott a társadalmi változásokkal változó 

pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy a tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. 

vannak, a tudás, az emberi kompetencia fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s 

társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

Autonómia és felelősség:Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában 

hozza meg. 

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

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

 

 

  



 

Tantárgy neve: Bevezetés a tanulmányi rendszerek és 

oktatási statisztikák kezelésébe 

Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra105 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők106(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb107): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok108(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az elektronikus szövegszerkesztés, a 

táblázatkezelés és a bemutató készítés alapjait. Önállóan képesek legyenek táblázatok készítésére, 

grafikonok megfelelő színvonalú rajzolására, bemutatók összeállítására, így komplett előadási 

anyagokat tudjanak a későbbiekben elkészíteni. A tantárgy célja továbbá a köz- és felsőoktatásban 

használt tanulmányi rendszerek átfogó megismerése.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

1. A táblázatkészítés, táblázatkezelés, beépített makrók és függvények használata, 

grafikonok, diagramok készítése, formátumozása, alapstatisztikák készítése. 

2. Prezentáció összeállítása. 

3. A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) megismerése. Az 

adminisztratív funkciók, elektronikus napló, ellenőrző, dokumentációs rendszer 

használata 

4. NEPTUN-Egységes Tanulmányi Rendszer használta az oktatásszervezésben. 

5. KIR-STAT, FIR rendszer használata 

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

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

Kötelező irodalom 

• Felhasználó Kézikönyv- KRÉTA Központi Rendszer (2017) 

• Halász Gábor (2009): Tényekre alapozott oktatáspolitika és oktatásfejlesztés. In: Pusztai 

Gabriella – RébayMagdolnaj (szerk.) Kié az oktatáskutatás? Csokonai Könyvkiadó, 

Debrecen. pp.187-191.  

Ollé János és munkatársai (2013): Oktatásinformatika módszerek - Tanulás és tanítás az 

információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 312 157  

• Széll Krisztián (2014): Az OECD az oktatásról- adatok, elemzések, értelmezések. OFI, 

Budapest. ISBN 978-963-682-788-5 

 
 
 

 

 

 



• Veroszta Zsuzsa (2011): Adatok az oktatáspolitika és a kutatás közti térben. 

Educatio2011/4 pp. 521–534 

Ajánlott irodalom 

• Abonyi-Tóth Andor- Turcsányi-Szabó Márta (2015): A digitális írástudás fejlesztésének 

lehetőségei. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest. ISBN 978-963-

9795-92-1 

• Falus Iván – Ollé János (2008): Az empirikus kutatások gyakorlata. Adatfeldolgozás és 

statisztikai elemzés. Budapest, Tankönyvkiadó. 

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 informatika fontosságát, alapfogalmait, főbb alkalmazási területeit és fejlődési 

irányait. Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Tudatában van a 

szövegszerkesztés (hivatalos levél, előadás anyagok), a táblázatkezelés (adatok rendezése, képletek, 

függvények használata, kimutatások, grafikonok készítése) valamint a prezentációkészítés 

(beszámolók, értékelések) alapvető szabályaival, lépéseivel. Ismeri a legfontosabb hálózati 

szolgáltatásokat, az elektronikus levelezést, a hírcsoportokat, a levelezési listákat. 

Képességek: Hatékonyan képes kommunikálni az informatika legújabb eszközeivel (laptop, tablet), 

a MS Office programcsomaggal (Outlook, Word, PowerPoint, Excel). Képes felkutatni a releváns 

letölthető, igényelhető közérdekű köznevelési adatokat (Oktatási Hivatal, Központi Statisztikai 

Hivatal), képes használnia tanulmányi regisztrációt segítő programokat. 

Attitűdök: Alkalmas arendszerszemléletű gondolkodásra, nyitott, kreatív, tudatosan használja az 

adminisztratív programokat, probléma érzékeny.  

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): Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD., 

habil. 

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

 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: Eredményességmérés az oktatásban Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra109 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, jellemzők110(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb111): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok112(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerik a tényekre alapozott oktatáspolitika 

(evidencebasededucation policy) térnyerésének történetét és indokait. A kurzus során méréselméleti 

alapismereteket szereznek, megismerhetik a mérés és az értékelés szintjeit és típusait. Jártasságra 

tesznek szert az egyszerűbb mérések elkészítésében és megismerkednek a nemzetközi és a hazai 

fontosabb tudásmérő tesztek és adatbázisok felhasználhatóságával és felhasználásával.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

1. Az okatási rendszer tanulói eredményességéne mérésére szolgáló eljárások  

2. Hazai és nemzetközi vizsgálatok   

3. Tanulói eredményesség fogalma, mérhetősége 

4. Mérőeszközök az eredményességmérésben 

5. Az eredményességmérés hatása az intézményfejlesztésre 

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

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

Kötelező irodalom 

• Balázsi Ildikó (szerk.) (2013): PISA 2012: összefoglaló jelentés. Oktatási Hivatal, 

Budapest. ISSN 2064-3772 

• Balázsi Ildikó, Takácsné Kárász Judit, Lak Ágnes Rozina, Ostorics László, Szabó Lívia 

Dóra, Vadász Csaba (2017): Országos kompetenciamérés 2016 - Országos jelentés 

Oktatási Hivatal, Budapest.  

• Csapó Benő (szerk.) (2002): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN 963 389 246 

5 

Ajánlott irodalom 

• Halász Gábor (2009): Tényekre alapozott oktatáspolitika és oktatásfejlesztés. In: Pusztai 

Gabriella – Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás. Tanulmányok Kozma Tamás 

70. születésnapjára Csokonai Könyvkiadó. Debrecen. 187-191. o. ISBN: 978 963 260 223 

3 

 
 
 

 

 

 



• Nyerges andrea – Paulik Gabriella (szerk.)(2013): Felvi tájoló. Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Kht., Országos Felsőoktatási Információs Központ. Budapest. ISSN: 2064-

4159 

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: A hallgatók megismerkednek a tudás- és eredményességmérés jellemzőivel, a tudásmérő 

tesztek elkészítésének módjával. Alapvető statisztikai ismeretekre tesznek szert, megismerkednek a 

mérés matematikai alapjaival, skálatípusokkal, különböző változókkal és mutatókkal, statisztikai 

programokkal. Bevezetést kapnak a tesztelméletbe. Megismerik a különböző méréseket és 

adatbázisokat közép- és felsőfokon.  

Képességek: A hallgatók képesek lesznek arra, hogy az oktatás különböző szintjein részt vegyenek 

a szakszerű adatszolgáltatásban. Képesek lesznek oktatási statisztikák értelmezésére, abból a 

számukra szükséges és jelentőséggel bíró adatok kiválogatására. Megfelelő eszköztudásra tesznek 

szert ahhoz, hogy egyszerűbb mérések megtervezzenek, megszervezzenek, az adatok feldolgozzák 

és értelmezzék.   

Attitűdök: A globális és hazai oktatáspolitikai és oktatásszervezési trendek megismerésével megérti 

és értékeli a statisztikai adatgyűjtések jelentőségét, ugyanakkor tisztában van a felhasználhatóságuk 

korlátaival is. Elfogadja, hogy az eredményességmérések közvetett és követetlen módon is 

befolyásolják az intézmény napi működését.  Gondolkodásában képes a kvalitatív és a kvantitatív 

megközelítési módokat elkülöníteni, nem von le elhamarkodott következtetéseket oktatással 

kapcsolatos hírek, vagy döntések okán. 

Autonómia és felelősség: Társadalmi kontextust érintő vizsgálatokat, támogató beavatkozásokat a 

célok és az érintettek érdekének felelős mérlegelésével önállóan is végez. 

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

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

Katinka egyetemi tanársegéd, PhD.  

 

 

  



 

Tantárgy neve: Oktatásmarketing Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra113 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, jellemzők114(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb115): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok116(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja a legfontosabb marketing ismeretek alapjainak elsajátítása, készségszintű 

megismertetése, hogy alapozó, elméleti szinten valamint konkrét gyakorlati tevékenységek által 

bevezesse a hallgatókat az oktatásmarketing oktatási intézményekben és szervezeteken betölthető 

szerepével. Cél, hogy a hallgatók sajátítsák el a marketing alapfogalmait, és azok gyakorlattal való 

kapcsolatát. Továbbá képet kapjanak az iskolai PR, kommunikáció lehetőségeiről és jellemzőiről, 

kialakuljon a hallgatók stratégiai szemlélete. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai 

1. A menedzsment szerepe az oktatásban 

2. A marketing alapfogalmai és szerepe a profitorientált és nonprofit szférában 

3. A marketing mix elemeinek oktatáspiaci sajátossága 

4. Piackutatás az oktatásban 

5. A Public Relations, partnerkapcsolatok 

6. Kommunikációs terv és ennek értékelési-elemzési szempontjai 

7. A kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégiák jellemzői 

8. Iskolamarketing a gyakorlatban 

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

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

Kötelező irodalom 

• Szabó József (2003): Vállalkozási és marketing ismeretek. Prokt Kiadó, Debrecen  

• Szabó József (2000): A helyi média információs és művelődési vonatkozásai. 

ActaAndragogieetCulturae 18. KLTE. 

• Philip Kotler – Kevin Lane Keller (2008): Marketing management.  Akadémia Kiadó, 

Budapest, ISBN 978 963058345 94. 

 
 
 

 

 

 



• Philip Kotler – Fox, Karen F. A. (1998): Oktatásmarketing. In: Balázs Éva (Szerk.) 

(1998):Oktatásmenedzsment: Fordítások a nemzetközi szakirodalomból. Okker Kiadó, 

Budapest. 

• Liposits Zsoltné (etal.) (1997): Minőség és marketing az iskolában. Okker Kiadó, 

Budapest. 

• Szabóné Szél Julianna – Szontagh Pál (2006): Iskolamarketing a gyakorlatban. 

Iskolakultúra,2001. 6-7. szám. 21-31. o 

Ajánlott irodalom 

• Bauer András- Berács József (1992): Marketing. Aula. Budapest. 

• David Jobber (1999): Európai marketing.  Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 963 

163039 0 

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: Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban, érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, lehetőségeit. 

Ismeri a köznevelés, a civil szféra szervezetei és az egyéb oktatási intézmények szabályozását, 

működési elveit munkavállalói szempontból. Ismeri a különböző nevelési, oktatási és ezeket 

támogató projekt- és kutatási folyamatok tervezésének és kivitelezésének lépéseit, módszereit. Érti 

az erőforrások szerepét. 

Képességek: Rendelkezik együttműködési, alkotó és kommunikációs képességekkel az elvégzett 

tevékenységek értékelésének, önértékelésének képességével, fejlett reflektív kompetenciája. 

Attitűdök: Érdeklődik a különböző kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, 

módszerek, eszközök iránt. Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

Autonómia és felelősség:A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő 

feladatait - a kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szabó József egyetemi docens, PhD. habil. 

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

Attila, tanársegéd Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

  



Tantárgy neve: E-learning Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra117 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, jellemzők118(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb119): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok120(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 

hazsnálatáhozhttp://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 

 
 
 

 

 

 

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


• Papp Gyula Learning design: Az e-learning fejlesztés művészete. Debrecen, Kölcsey 

Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 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 

 

  

https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/010.pdf


Tantárgy neve: Az emberi erőforrás fejlesztés elmélete és 

gyakorlata 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra121 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, jellemzők122(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb123): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok124(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés 

elmélete összefüggéseit (emberi erőforrás-elméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete), 

valamint hogy megismerkedjenek az emberi erőforrás menedzsment általános jellemzőivel, 

területeivel. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a szervezetekben. Az emberi erőforrás 

menedzsment fogalma, céljai, funkciói, modelljei. 

• Emberi erőforrás menedzsment és tervezés. Emberi erőforrás tervezés. Emberi erőforrás 

értékelés. 

• Munkakör-elemzés, munkakör-tervezés, munkakör-értékelés. 

• Munkaerő-biztosítás: toborzás, kiválasztás, leépítés. 

• Teljesítményértékelés. 

• Ösztönzésmenedzsment. 

• Munkaerő-fejlesztés, képzés. 

• Munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés. 

• Az emberi erőforrás-kezelés információs rendszere. 

• Változásmenedzselés – kultúraváltás. 

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

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

Kötelező irodalom 

• Gyökér Irén (2001): Humán erőforrás menedzsment. Bp., Műszaki Könyvkiadó,ISBN 963 

16 3042 0  

• Karoliny Mártonné – Poór József (2012): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Bp., 

Complex Kiadó, ISBN 978 963 295 108 9 

 
 
 

 

 

 



• Matiscsákné Lizák Marianna (2012): Emberi erőforrás gazdálkodás. Bp., Complex Kiadó, 

ISBN 978-963-295-064-8 

Ajánlott irodalom 

• Fejér Tamás (2007): Személyügyi Informatika. Bp., Perfekt Kiadó, ISBN 978-963-394-

681-7 

• Karoliny Mártonné – Poór József (2012): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Bp., 

Complex Kiadó, ISBN 978-963-295-108-9 

• Ujhelyi Mária (2009): Változásmenedzselés, szervezetfejlesztés. Debrecen, Kossuth 

Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-473-287-7 

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 emberi erőforrás fejlesztés elmélete összefüggéseit; az állami, önkormányzati, 

vállalkozói, a civil és nonprofit szervezetek, intézmények emberi erőforrás tervezésének jellemzőit; 

a szervezetek, intézmények működése, illetve képzések iránti szükségletek felmérésének és 

működésük értékelésének, elemzésének elemi módszereit.. 

Képességek: Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, 

képességek, attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre 

támaszkodva. 

Képes a felnőttképzés különböző területein a képzési irányok és célok meghatározására, 

felnőttképzési programok összeállítására, megszervezésére. 

Attitűd: Rendelkezik munkájában a minőség iránti elkötelezettséggel. Érti az erőforrásokkal való jó 

gazdálkodást, látja ennek fontosságát. A tantárgy fejleszti a személyes és szociális kompetenciákat, 

a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességét, az emberek és 

csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességét. 

Autonómia és felelősség: A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő 

feladatait - a kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

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

 

  



Tantárgy neve: Projektmenedzsment és pályázatírás Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra125 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, jellemzők126(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb127): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok128(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmenedzsment alapjaival, 

módszertanával és a legfontosabb projekt menedzsment funkciókkal (projekttervezés, szervezés, 

végrehajtás, monitoring és értékelés). A tantárgy elsajátítását követően, a hallgatók képesek lesznek 

projektek előkészítésére és bonyolítására, valamint elsajátítják a pályázatok készítéséhez szükséges 

alapvető ismereteket. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Projektek előkészítése és tervezése. 

• A projekt végrehajtása. 

• Projektmonitoring és ellenőrzés. 

• Disszemináció és fenntarthatóság. 

• Pályázati tevékenység szerepe.  

• Hazai és nemzetközi támogatások, pályázatok. 

• Pályázatok írása és menedzselése, a pályázatírás szükségessége, -alapelvei. 

• A pályázatok típusai. A pályázatok legfontosabb elemei. 

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

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

Kötelező irodalom 

• Hobbs, Peter (2011): Projektmenedzsment. Bp., Scolar Kft., ISBN 978-963-244-244-0 

• Juhász Erika (szerk.) (2011): Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi 

Lajos Egyesület, 17-39.p., ISBN 978-963-08-1959-6 

• Juhász Erika (2010): Hazai és nemzetközi pályázatok forrásai kulturális fejlesztésre. In: 

Juhász Erika (szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi 

Lajos Egyesülete, 140-170. p., ISBN 978-963-08-0044-0 

Ajánlott irodalom 

 
 
 

 

 

 



• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete, 226-277. p., ISBN 978-963-08-0044-0 

• Szabó Irma (2011): Általános kultúraelmélet. In: Juhász Erika (szerk.) 

Projektmenedzsment a kultúrában. Nyíregyháza, TIT Jurányi Lajos Egyesület. 17-39.p., 

ISBN 978-963-08-1959-6 

• Verzuh, Eric (2006): Projektmenedzsment. Bp., HVG Kiadói Rt., ISBN 963-7525-77-7 

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 a projektek főbb jellemzőit; a projektek előkészítését; a projekt ciklust, a projektek 

szervezetét; a projektek tervezését; a projektek végrehajtását; a projekt monitoring és ellenőrzés 

rendszerét; a disszemináció és fenntarthatóság lépéseit, a külföldi és hazai pályázat rendszereket. 

Képességek: Képes szakmai segítséget nyújtani a kibontakozó helyi cselekvéshez (információk 

nyújtása, kapcsolatszervezés, képzés – közösségi tervezés, intézmények létrehozása és működtetése 

a helyi közösségben). Képes a közösségszervezés világához kapcsolódó hazai és nemzetközi 

pályázati programok kidolgozására és menedzselésére.Képes szakmai segítséget nyújtani a 

kibontakozó helyi cselekvéshez (információk nyújtása, kapcsolatszervezés, képzés – közösségi 

tervezés, intézmények létrehozása és működtetése a helyi közösségben). 

Attitűd/magatartás: Alkalmas objektív, rendszerszemléletű gondolkodásra. 

Autonómia és felelősség: Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és 

energia felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Márkus Edina egyetemi adjunktus, PhD. 

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

 

 

  

http://bookline.hu/szerzo/eric-verzuh/110857


Tantárgy neve: Szakmai gyakorlat Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra129 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők130(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb131): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok132(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy a hallgatók az elméleti képzést kiegészítve megszerezzék a szakmájuk 

űzéséhez szükséges gyakorlati ismereteket. A gyakorlat terepéül szolgálnak az oktatásszervezőt 

alkalmazó pedagógiai intézmények, elsődlegesen óvodák és iskolák.  

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai:  

• Befogadó intézmény nevelői-oktatói munkáját szabályozó dokumentumok megismerése  

• Az intézményben folyó pedagógiai tevékenység megismerése 

• Az intézményben zajló adminisztratív ésotatásszervezői tevékenység megismerése 

• Bekapcsolódás az oktatásszervezői munkába: részfeladatok önálló megoldása 

• A szerzett tapasztalatok feldolgozása, megbeszélése  

• Jó gyakorlatok összegyűjtése 

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

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

Kötelező irodalom  

• Kotchy Andrásné (2013): Oktatásszervezés elmélete. EKF, Eger, 978-615-5250-63-7 

• M. Nádai Mária (2003): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.) (2003): 

Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest pp. 361-384. 978-963-19-5296-4   

Ajánlott irodalom  

• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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 a köznevelés szervezetei és az egyéb oktatási intézmények szabályozását, működési 

elveit. Tájékozott szakmájához kapcsolódó kompetenciákról, s az egyes munkavállalóval szembeni 

elvárások lehetőségeiről.Érti a tanulóval, pedagógussal, szakmai vezetővel illetve partnerekkel való 

kommunikáció alapelveit, a működés törvényszerűségeit.  

 
 
 

 

 

 



Attitűd:Képviseli az együttműködés fontosságát, a közjó szolgálatát.Munkája során 

problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által felkínáltakat mérlegeli reflektív, 

elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása lehet. 

Képességek: Képes a köznevelési vagy más, tanulást szolgáló intézmények jogszerű működéséhez 

hozzájárulni, közreműködik a szervezet céljainak megvalósításában, s maga is alakítja azt. 

Feladataiban mérlegelni képes önállóságának szintjét, javaslattal tud élni. Rendelkezik 

együttműködési, alkotó és kommunikációs képességgel, az elvégzett tevékenységek értékelésének, 

önértékelésének képességével, fejlett a reflektív kompetenciája. 

Autonómia/felelősség: Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában 

hozza meg.     

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

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

 

 

  



 

Tantárgy neve: Projekt 1. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra133 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők134(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb135): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok136(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a projektmunka módszerével és legfontosabb 

funkcióival. A tantárgy elméleti megalapozása után képesek lesznek a hallgatók az önálló és a 

csoportos projektfeladat elvégzésére. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Iskolaválasztás 

• Beiskolázási projekt előkészítése és tervezése 

• Projekt végrehajtása 

• Beszámolók, gyorsjelentések készítése 

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

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

Kötelező irodalom 

• Verók Attila – Vincze Beatrix (2011): A projektmódszer elmélete és gyakorlata. Eger: 

EKF 

• M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Budapest: Gondolat Kiadói 

Kör – ELTE BTK Neveléstudományi Intézet 

• Hortobágyi Katalin (1991): Projektkézikönyv. Budapest: Iskolafejlesztési Alapítvány, OFI 

IFK 

Ajánlott irodalom 

• Hegedűs Gábor (2002): Projektpedagógia. Kecskemét: Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 

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: Érti az együttműködés és társas kapcsolatok szerepét a társadalmi kohézió és közjó 

szolgálatában, azonosítja és értelmezi ebben a pedagógiai segítő szerepét. 

Képességek: Feladatainak elvégzésekor képes figyelembe venni a köznevelési, a civil intézmények, 

a nevelési rendszerek társadalmi kontextusát és az itt észlelt sajátosságoknak megfelelő, adekvát 

gyakorlatot alkalmazni, vagy a meglévőhöz alkalmazkodni.  

Attitűd: Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. Elfogadja az 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát. 

Autonómia és felelősség:A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő 

feladatait - a kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi. 

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

DSc.habil. 

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

Bacskai Katinka egyetemi tanársegéd PhD., Szabó Barbara oktatásszervező-doktorjelölt 

 

  



 

Tantárgy neve: Projekt 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61% 

A tanóra137 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők138(ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb139): gyakorlati jegy, félév végi szemináriumi dolgozat 

folyamatos aktív órai részvétel alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok140(ha vannak): félév végi 

szemináriumi dolgozat és órai kiselőadás 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatók az alkalmazott oktatáskutatás módszertanába. Az 

adott félévben hallgatói (és esetenként) oktatói elégedettségmérést készítenek elő, folytatnak le és 

értékelnek a résztvevők. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

• Minta kiválasztása 

• Hallgatói lekérdezés előkészítése és tervezése 

• Pilot mérés 

• Pontosítás, javítás, hallgatói elégedettségmérés végrehajtása 

• Kiértékelés, gyorsjelentések készítése 

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

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

Kötelező irodalom 

• EarlBabbie (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi Kiadó 

• Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. (ISBN: 978-

615-5303-82-1) 

• Márkus Edina (2010): A projektszervezés koncepciója és struktúrája. In: Juhász Erika 

(szerk.): Kulturális projektciklus menedzsment. Nyíregyháza: TIT Jurányi Lajos 

Egyesülete, pp. 140—170. (ISBN 978-963-08-0044-0) 

• Csapó Benő (2000): Az oktatáskutatás a minőség szolgálatában. In: A minőség teremtése. 

Gallup könyvek. Budapest: Magyar Gallup Intézet, pp. 60-87.  

Ajánlott irodalom 

• Hegedűs Gábor (2002): Projektpedagógia. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét. 

• Horváth Dóra – Mitev Ariel (2015): Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. (ISBN: 978-

615-5303-82-1) 

 
 
 

 

 

 



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 a tanulás stratégiáit, módszereit, a tanulás és tanítás, nevelés támogatásának 

eljárásait különböző életkorú és kulturális hátterű tanulók esetében. 

Képességek: Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási 

folyamat főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd: Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, 

megértő, elfogadó, hiteles segítő. 

Autonómia és felelősség:Társadalmi kontextust érintő vizsgálatokat, támogató beavatkozásokat a 

célok és az érintettek érdekének felelős mérlegelésével önállóan is végez. 

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

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

Szűcs Tímea egyetemi tanársegéd Ph.D 

 

 

 



 

Általam idesorolt tárgyak (Neptun kód alapán BA-nak tűnt, de lehet, hogy MA???) 

Tantárgy neve: Pedagógiai szociálpszichológia Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 17(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 az alapozó képzésben megszerzett ismeretek alkalmazásának lehetőségeit 

bemutassa, és a hallgatók betekintést nyerjenek a szociálpszichológia pedagógiai vonatkozású 

kutatási irányzataiba 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

•       Társas viszonyok és csoportfolyamatok szerepe az iskolai nevelésben és oktatásban. 

•       Konfliktus és konfliktuskezelés az iskolában. 

•       A versengés és a kooperáció hatásai. 

•       Az iskolai légkör és mérése. 

•       Kulturális különbségek az iskolai szociálpszichológia világában. 

•       A tanári szerep 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom 

Kötelező irodalom: 

•       Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest. 

ISBN 9789633896723 

•       Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest. ISBN 9634635581 

•       Pléh Csaba (2010): A lélektan története.Osiris Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9789632760520 

Ajánlott irodalom: 

•       Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (szerk.) (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 963191805X 

•       Margitics Ferenc (2008): A személyiség fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN 

9789638731975 

•       Aronson, Elliot (2011): A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 9789630586283 

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

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



Tudás: Ismeri és képes pedagógiai szempontból is értelmezni a szociálpszichológia témaköréhez 

kapcsolódó legfontosabb kutatásokat. Rendelkezik az iskola szociálpszichológiai jelenségvilágához 

kapcsolódó ismeretekkel. Ismeri az iskolai osztályban zajló csoportdinamikai törekvéseket, érti 

azokat és képes azok kezelésére. 

Attitűd/magatartás: Kész a csoportdinamikáról, kooperativitásról, versengésről szóló eredmények, 

elméletek alkalmazására. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása és 

megoldása érdekében szakmai segítség kérjen. 

Képességek: Képes az iskolai konfliktusok kezelésére, a konfliktusokból adódó feszültségek 

konstruktív feloldására. Képes a megfelelő vezetési stratégiák 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): Ceglédi Tímea egyetemi tanársegéd, PhD 

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

  



 

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 

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


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 

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): Bacskai Katinka egyetemi adjunktus, PhD 

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

 

 

  



Tantárgy neve: Neveléselméletek és iskolarendszer Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: gyakésóraszáma: 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 ajánlottirodalom 

Kötelező irodalom: 
•       Zrinszky László (2002): Neveléselmélet, Műszaki, Budapest, ISBN 9631628116 
•       Bábosik István (2004): Neveléselmélet, Osiris, Budapest ISBN 9789633896556 
•       Zrinszky László (2000): Iskolaelméletek és iskolai élet, Okker, Budapest, ISBN 

9639228184 
Ajánlott irodalom: 

•       Ivan Illich (2000): Deschooling Society. Marion BoyarsPublishersLtd; New edition. 

ISBN 9780714508795 
•       Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet, Okker, Budapest. ISBN 

9639228788 
•       Mihály Ottó (1998): Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker, Budapest. ISBN 

9788304649569 



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

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

hozzájárul 

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): Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD, habil. 

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

 

  



 

Tantárgy neve: Hallgatói tanácsadás, segítségnyújtás a tömegesedő 

felsőoktatásban 
Kreditértéke: 

2 

A tantárgy besorolása: választható 

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

A tanóra típusa: gyakésóraszáma: 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 bemutatni a felsőoktatásban tanulók legfontosabb problématerületeit és bevezetést 

nyújtani a tanácsadói munkába. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

●        Ifjúságpszichológiai és –szociológiai alapok 

●        Mentálhigiénés alapismeretek 

●        A felsőoktatásban tanuló fiatalok tipikus problémái (Tanulás, időkezelés/életvezetés, 

karrier, esélyegyenlőség, kapunyitási pánik, kapcsolati problémák stb.) 

●        A segítő beszélgetés. Problémafeltáró módszerek 

●        Etikai kérdések, kompetencia-határok 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom 

Kötelező irodalom: 
•    Mike Cope (2007): A coaching módszertana: az együttműködésre épülő coaching kézikönyve. 

Manager. 
•    Puskás-Vajda Zsuzsa (szerk.)(2007): Felsőoktatásban tanuló fiatalok problémái, útkeresése, 

pályafejlődése a 21. század kezdetén Magyarországon. Budapest: FETA könyvek 2. 
•    Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor (szerk.)(2010): Életszakaszok határán. Közösségi és 

egyéni tanulási feladatok. Budapest: FETA Könyvek 5 
Ajánlott irodalom: 

•    Puskás-Vajda Zsuzsa és Lisznyai Sándor (szerk.)(2011): Ifjúságkutatás és tanácsadás. A 

pszichológiai tanácsadás tudományos alapjai. Budapest: FETA Könyvek 6. 
•    Puskás-Vajda Zsuzsa, László Noémi, Füleki Beáta és Lisznyai Sándor (szerk) (2015): Keretek és 

módszerek a felsőoktatási tanácsadásban. Budapest: FETA Könyvek 10. 
•    Somlai Péter (2008): A posztadoleszcensek kora. In Somlai Péter (szerk.): Új ifjúság. Napvilág 

Kiadó,  Budapest. ISBN 9789639697065 
•    Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Nyüsti Szilvia, Bocsi Veronika, Madarász Tibor (2011): 

Láthatatlanok, létezgetők, közönyösek. Hallgatói szocializáció ma. EDUCATIO 20, 271-280. o. 

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

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

hozzájárul 



Tudás: Ifjúságpszichológiai és –szociológiai, mentálhigiénés alapismeretek. A tanácsadói munka 

alapelvei, etikai kérdések. 

Attitűd/magatartás: problémaérzékenység, empátia fejlődése, a tanácsadói attitűd kialakítása 

(inkább coach, mint tanács-adó!), kompetencia-határok tisztelete, ellenállás a kiégésnek 

Képességek:Fejlődjön kommunikációs és konfliktuskezelő képességük. Legyenek képesek 

problémafeltáró és segítő beszélgetést lefolytatni, megtervezni és vezetni egy mentoráló ill. 

együttműködési folyamatot. 

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 egyetemi tanársegéd, PhD 

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

 

  



Tantárgy neve: Klasszikus neveléstanok Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező /  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”8,84 % (kred %) 

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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A kollégium a klasszikus neveléstani paradigma tartalmi és módszertani jellegzetességeit, elvi 

alapvetéseit mutatja be. A nevelés hatásfolyamatának, a "kívülről kezdeményezett" fejlesztés 

rendszerében érvényesülő cél-, érték- és ember- és módszerfelfogás kérdései. A szellemtudományi, 

kultúrfilozófiai, egzisztencialista, vallásfilozófiai alapra helyezett neveléstanok. A klasszikus 

nevelésfelfogás iskolaképe, az iskola tér- és idődimenziójának értelmezési és változásának trendjei. 

Az iskolaelmélet fő irányzatainak (szellemtudományi, mélylélektani, történelmi materialista, 

strukturalista, funkcionalista) hozzájárulása az iskola lényegének, funkcióinak megértéséhez. 

● Comenius neveléstani megfontolásai 

● A klasszikus német idealizmus pedagógiai elvei: Kant és Herbart nevelésfilozófiája 

● A magyar klasszikus neveléstani gondolkodás. Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, 

Felméri Lajos, Schneller István, Imre Sándor, Prohászka Lajos, Weszely Ödön 

● A klasszikus neveléstani gondolkodás alternatívái a „Debreceni pedagógiai iskolában”: 

Tankó Béla, Mitrovics Gyula, Karácsony Sándor 

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

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

• Kluge, Norbert: Bevezetés a rendszeres pedagógiába. Keraban, Bp. 1994. ISBN: 963-8146-

01-X 

• Bábosik István Neveléselmélet. Osiris, 2004. ISBN: 9789633896556 

• Bábosik István: A modern nevelés elmélete Telosz Kiadó, 1997 ISBN: 9638458127 

• Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Bp. 2000. ISBN: 9639228184 

• Dietrich-Tenorth: A modern iskola kialakulása. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 2004. ISBN: 963-

16-2757-8 

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

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

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók váljanak képessé a közoktatási rendszer áttekintésére, 

illetve a közreműködésre a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok ellátására. 

Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy képessé váljanak a neveléstudomány eredményeinek 

értelmezésére, gyakorlati alkalmazására. 

Tudás 

● Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

● Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban; alapszinten ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és egy idegen 

nyelven; érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, 

lehetőségeit. 

● Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

● Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának formáit. 

Képesség 



● Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a 

szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  

● Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

● Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek 

alkalmazási lehetőségei kapcsán.  

● Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó 

kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok 

figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú 

elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, 

képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában. 

● Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, szervezésében. 

El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre irányuló 

részelemzést. Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel 

lenni.  

● Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat 

főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd  

● Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. 

Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

● Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által 

felkínáltakat mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása 

lehet.  

● Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

● Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy 

a jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

● Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

● Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

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

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

 

  



 

Tantárgy neve:A nevelés kezdetei és európai klasszikusai Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

forráselemzés. 

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):Pedagógiai gondolkodók 

 

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

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a magyar és az egyetemes nevelés történetének 

a kezdetektől a XVII. századig tartó szakaszáról. Témakörök: 1) A nevelés ősi formái, 2) Az 

intézményes nevelés kialakulása az ókori Keleten, 3) Az athéni és a spártai nevelés célja és gyakorlata, 

4) Görög filozófusok a nevelésről, 5) Nevelés az ókori Rómában, 6) A kereszténység ember- és 

művelődéseszménye, 7) Klerikusok és lovagok nevelés a középkorban, 8) Az egyetemek kialakulása és 

fejlődésük a XVII. századig, 9) A reneszánsz korának pedagógiai törekvései (Itália, Magyarország), 

pedagógiai gondolkodói (Vivés, Montaigne, Rabelais, Morus, Erasamus), 10) Reformáció és a nevelés 

(Luther, Melanchton, Sturm, Trotzendorf), 11) Comenius pedagógiája, 12) Az oktatásügy protestáns 

reformja a magyar területeken, Apáczai Csere János munkássága, 13) A katolikus megújhodás az oktatás 

területén (jezsuiták, piaristák, angolkisasszonyok…), 14) Az oktatásügy katolikus reformja a magyar 

területeken, Pázmány Péter munkássága. 

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

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

Kötelező irodalom 

• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 2004. ISBN 963-389-482-4 

• Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (szerk.): Neveléstörténet 

szöveggyűjtemény. Osiris, Budapest, 2003. ISBN 963-389-517-0 

• Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. Iskolakultúra, Veszprém, 2009. ISBN 978 963 693 086 8.  

Ajánlott irodalom 

• Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1777 között. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1981. ISBN 963-05-2411-2. 

• Orosz Gábor (szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete. 

Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból II. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004. ISBN 

963 472 861 8 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

Tudás 

- ismeri a neveléstudomány szaknyelvét,  

- érti az egyetemes és magyar társadalom, iskolarendszer és tanulást szolgáló intézményrendszer 

kialakulását, alapvető összefüggéseit; 

- ismeri a különböző korok (ókor, középkor, kora újkor) iskolai és iskolán kívüli nevelési és oktatási 

formációk, modellek lényegét. 

Képesség 

- megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a történettudomány 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

- meghatározott keretek között érvelni tud, össze tudja vetni és értelmezni tudja a különböző 

véleményeket, 

- képes források felkutatására, összegyűjtésére és elemzésére. 

Attitűd 



- elfogadja a neveléstudomány és a történettudomány kölcsönhatását, 

- nyitott a neveléstörténet nemzetközi trendjeinek a követésére, 

- problémaérzékeny, 

- híve a tudásmegosztásnak és a folyamatos tanulásnak, 

- képviseli az egész életen át tartó tanulás szükségességét. 

Autonómia és felelősség: 

- feladataiért felelősséget vállal,  

- célhatékony az idő és energia felhasználásban. 

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

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

Rébay Magdolna Ph.D.habil. egyetemi docens 

 

  



 

(27.)Tantárgy neve: Életkorok pedagógiája III. Kreditszáma: 3 

A tanóra141 típusa: szeminárium és óraszáma: 30az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők142(ha vannak): 

prezentációk, forráselemzés, levéltári óra, múzeumi óra. 

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (félév):6. 

Előtanulmányi feltételek: -- 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja:A kurzus célja, hogy a hallgató ismerje meg az egész életen át tartó tanulás formális, 

nonformális és informális tanulási színtereit, ezek egymást kiegészítő szerepét. A tantárgy keretében 

hazai és nemzetközi példák és esettanulmányok megismerését egyaránt felvállaljuk 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: Ismeri az egész életen át tartó tanulás formális, nonformális és informális tanulási színtereit hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt. 

Attitűd/magatartás: Elkötelezett az egész életen át tartó tanulás minden tanulási színtéren való 

terjesztése és népszerűsítése mellett. Fejlődik az önképzési igénye és képessége. 

Képességek: Képes az egész életen át tartó tanulás színtereit felismerni, hasznosítani, azok összetett 

rendszeréről másokat is tájékoztatni, az egyes rendszerek egymást kiegészítő voltát népszerűsíteni. 

Képes a tanulók bevonására a különböző tanulási színterekbe. 

Autonómia és felelősség 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● Az egész életen át tartó tanulás hazai formális színterei 

● Az egész életen át tartó tanulás hazai nonformális színterei 

● Az egész életen át tartó tanulás hazai informális színterei 

● Az egyes hazai egész életen át tartó tanulási színterek kölcsönhatása 

● Az egész életen át tartó tanulási színterek jellegzetességei az Európai Unióban 

● Az egész életen át tartó tanulási színterek jellegzetes nemzetközi esetei 

● Tanuló szervezet, tanuló város, tanuló régió 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve 3-5ajánlottirodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Harangi László – Kellner Gitta (szerk.) (2001): Az európai felnőttoktatás és közművelődés 

perspektívái (országmonográfiák). Budapest, MMI, ISBN 963-651-438-0 

• Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos 

(szerk.): Felnőttoktató. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 9789631971354  

• Maróti Andor (2010): Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. Budapest: Nemzeti 

Tankönyvkiadó, ISBN 978-963-19-6928-3 

Ajánlott irodalom: 

• Benedek András – Csoma Gyula – Harangi László (szerk.) (2002): Felnőttoktatási és –

képzési lexikon. Bp., Grafika-Typopress, ISBN 963-9422-60-6 

• Henczi Lajos (szerk.): Felnőttoktató. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN 

9789631971354  

• Maróti Andor (2015): A tanuló felnőtt. Bp., ELTE, ISBN 978-963-89432-3-1 

 

 

 



• Felnőttképzési szemle online folyóirat számai: www.feflearning.huISSN 1789-3569 

• UNESCO (2009): Felnőttoktatási országjelentések angol nyelven. Elérhető: 

http://confintea.hu/hun/unesco/index.php?page=confintea-vi-nemzeti-jelentesek 

Tantárgy felelőse: Juhász Erika PhD, főiskolai docens, tanszékvezető 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  

http://www.feflearning.hu/
http://confintea.hu/hun/unesco/index.php?page=confintea-vi-nemzeti-jelentesek


(13.) Tantárgy neve: Pedagógiai gondolkodók Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: kötelező   

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

 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): Gyakorlati jegy, szemináriumi dolgozat és kiselőadás 

alapján 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): Órai kiselőadás és 

félév végi szemináriumi dolgozat 

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

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

A tantárgy elméleti alakzatok példái segítségével kívánja bemutatni a neveléstudományi gondolkodás 

paradigmatikus jelentőségű mozzanatait. A tantárgy hangsúlyozottan ezek formai jegyeire, nem pedig 

tartalmi összetevőire helyezi a hangsúlyt, ezzel bemutatva azokat a tipikus módokat, ahogyan a 

neveléstudományi gondolkodás azonosítani képes tárgyát, létrehozza módszerét és megalkotja 

tudományos eredményeit. A tantárgy a hallgatók számára propedautikaként, a neveléstudomány sajátos 

világába és nyelvébe való bevezetésként működik. 

A nevelés gyakorlatának és elméletének történeti változásait (egymásra hatását) vizsgáljuk az európai 

kultúrkörben. Mindezt úgy tesszük, hogy a neveléstörténetet egy tágabb kultúr- és művelődéstörténetbe 

helyezzük. A neveléstudomány nyelvének elsajátításához a bölcsészeti hagyomány „örök kérdéseire” 

irányítjuk figyelmünket. Kiemeljük a tudományközi kapcsolatok értelmét és jelentőségét. 

 

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

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

• Mészáros István - Németh András - Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris K. Bp. 1999. ISBN: 963-379-343-2 

• Prohászka Lajos: Az európai ókor neveléstörténete Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen) , 2003  

PallasDebrecina 13. ISBN:963-472-744-1 mek.oszk.hu/04100/04153/  

• Prohászka Lajos: Az európai középkor, reneszánsz és a 16. század neveléstörténete Kossuth 

Egyetemi Kiadó (Debrecen) , 2004 PallasDebrecina sorozata 16. ISBN 963 472 861 8 

mek.oszk.hu/04100/04154/   

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

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

A tantárgy felkészíti a hallgatókat ea neveléstudomány világában való tájékozódásra, további 

tanulmányaik folytatására. Hozzájárul ahhoz, hogy képessé váljanak a neveléstudomány szakterületi 

kutatási eredményeinek értelmezésére, gyakorlati alkalmazására.  

Tudás 

● Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

● Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban; alapszinten ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és egy idegen nyelven; 

érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, lehetőségeit. 

● Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

● Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának formáit. 

Képesség 

● Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a 

szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  

● Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

http://mek.oszk.hu/04100/04153/
https://www.antikvarium.hu/kiado/kossuth-egyetemi-kiado-4579
https://www.antikvarium.hu/kiado/kossuth-egyetemi-kiado-4579
https://www.antikvarium.hu/kiado/kossuth-egyetemi-kiado-4579


● Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek alkalmazási 

lehetőségei kapcsán.  

● Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó kutatások, 

fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok figyelembevételével. 

Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú elemzésére, részt vesz 

intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, képes közreműködni ilyen 

tervek megvalósításában. 

● Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben felmerülő 

pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, szervezésében. El tud 

végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre irányuló részelemzést. 

Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel lenni.  

● Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat főbb 

lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd 

● Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző kutatási, 

fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. Elfogadja az 

erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

● Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által felkínáltakat 

mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása lehet.  

● Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív szervezet 

működése tagjainak felelőssége. 

● Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy a 

jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

● Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia felhasználásban. 

Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a kutatás, projekt egészéért 

érzi felelősségét. 

● Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

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

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

 

 

  



 

 

Tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező / választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 9,73 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az 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. / egyéb): 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

Tantárgy-leírás:  

A tantárgy célja: 

hogy a hallgatók megismerkedjenek a szociológia alapfogalmaival és főbb vizsgálati területeivel, 

betekintést nyerjenek a szegénység és egyenlőtlenségek, a társadalomszerkezet és rétegződés, társadalmi 

mobilitás kutatásának legfontosabb területeibe, megismerkedjenek az ágazati szociológiákkal, mint pl. 

a család-, oktatás- és gazdaságszociológia, valamint módszereket és kulcsfogalmakat kapjanak a 

társadalmi változások elemzéséhez.  

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás: 

● Az egyes témák esetén a hallgatók megismerkednek a témához kapcsolódó elméletekkel és 

kutatási módszerekkel, az érintett téma kulcsfogalmaival, legfőbb összefüggéseivel, illetve a 

főbb nemzetközi és hazai trendekkel és kutatásokkal.   

Attitűd/magatartás:  

● A hallgatók az elsajátított ismeretek és készségek alapján alkalmasak a társadalmi folyamatok 

elemzésére, összefüggések feltárására és a rendszerszemléletű gondolkodás módszerének 

alapszintű alkalmazására. 

● Elfogadja, hogy az elmélet és gyakorlat, a neveléstudomány és a társdiszciplínák 

kölcsönhatásban állnak. 

Képességek:  

● Az egyes témaköröket tanulmányozva a hallgatók képessé válnak a társadalmi folyamatok értő 

követésére, a társadalmi jelenségek sajátosságinak feltárására, azonosítására, a tanult kutatási 

módszerek alapszintű alkalmazására.   

Autonómia és felelősség: 

● Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

● Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a kutatás, 

projekt egészéért érzi felelősségét. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

● A szociológia mint tudomány  

● Egyenlőtlenség, szegénység  

● Társadalomszerkezet és rétegződés (nemzetközi trendek) 

● Társadalomszerkezet és rétegződés (hazai trendek) 

● Társadalmi mobilitás és vándorlás  

● Nemzeti és etnikai csoportok, kisebbségek  

● Család  

● Oktatás  

● Gazdaság  

● Politikai élet  

● Életmód  

● Deviáns viselkedés 



A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve 3-5ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  

• Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába Osiris Kiadó, Bp. ISBN: 963-389-848-X 

• Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei Új Mandátum Kiadó Budapest 

2004. ISBN 963-9494-54-2 

• AntonyGiddens (1995): Szociológia Osiris Kiadó, Bp. ISBN: 9789633899847 

Ajánlott irodalom: 

• Babbie, Earl. (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp. ISBN: 

978 963 506 764 0 

• Ferge Zsuzsa (2000):Elszabaduló egyenlőtlenségek. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyeslet. ISBN 963-463-439-7 

• Kolosi Tamás (2000): A terhes babapiskóta, Budapest, Osiris Kiadó, Bp. ISBN 963-389-003-9 

Tantárgy felelőse: Dr. Csoba Judit PhD habil., egyetemi tanár, dékánhelyettes 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):  

 

  



Tantárgy neve: Nevelésfilozófia I. (Klasszikus neveléstanok) Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező /  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”8,84 % (kred %) 

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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

A kollégium a klasszikus neveléstani paradigma tartalmi és módszertani jellegzetességeit, elvi 

alapvetéseit mutatja be. A nevelés hatásfolyamatának, a "kívülről kezdeményezett" fejlesztés 

rendszerében érvényesülő cél-, érték- és ember- és módszerfelfogás kérdései. A szellemtudományi, 

kultúrfilozófiai, egzisztencialista, vallásfilozófiai alapra helyezett neveléstanok. A klasszikus 

nevelésfelfogás iskolaképe, az iskola tér- és idődimenziójának értelmezési és változásának trendjei. 

Az iskolaelmélet fő irányzatainak (szellemtudományi, mélylélektani, történelmi materialista, 

strukturalista, funkcionalista) hozzájárulása az iskola lényegének, funkcióinak megértéséhez. 

● Comenius neveléstani megfontolásai 

● A klasszikus német idealizmus pedagógiai elvei: Kant és Herbart nevelésfilozófiája 

● A magyar klasszikus neveléstani gondolkodás. Lubrich Ágost, Kármán Mór, Fináczy Ernő, 

Felméri Lajos, Schneller István, Imre Sándor, Prohászka Lajos, Weszely Ödön 

● A klasszikus neveléstani gondolkodás alternatívái a „Debreceni pedagógiai iskolában”: 

Tankó Béla, Mitrovics Gyula, Karácsony Sándor 

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

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

• Kluge, Norbert: Bevezetés a rendszeres pedagógiába. Keraban, Bp. 1994. ISBN: 963-8146-

01-X 

• Bábosik István Neveléselmélet. Osiris, 2004. ISBN: 9789633896556 

• Bábosik István: A modern nevelés elmélete Telosz Kiadó, 1997 ISBN: 9638458127 

• Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet. OKKER, Bp. 2000. ISBN: 9639228184 

• Dietrich-Tenorth: A modern iskola kialakulása. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 2004. ISBN: 963-

16-2757-8 

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

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

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók váljanak képessé a közoktatási rendszer áttekintésére, 

illetve a közreműködésre a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok ellátására. 

Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy képessé váljanak a neveléstudomány eredményeinek 

értelmezésére, gyakorlati alkalmazására. 

Tudás 

● Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

● Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és horizontális 

irányban; alapszinten ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és egy idegen 

nyelven; érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció tereit, 

lehetőségeit. 

● Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

● Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának formáit. 

Képesség 



● Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy a 

szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  

● Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

● Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek 

alkalmazási lehetőségei kapcsán.  

● Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó 

kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok 

figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú 

elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, 

képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában. 

● Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, szervezésében. 

El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre irányuló 

részelemzést. Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre tekintettel 

lenni.  

● Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat 

főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; alkalmas 

elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes projektekben 

asszisztensként közreműködni. 

Attitűd  

● Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. 

Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

● Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által 

felkínáltakat mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés erőforrása 

lehet.  

● Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

● Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, hogy 

a jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

● Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

● Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

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

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

 

  



Tantárgy neve: Oktatáselmélet Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%) 

A tanóra143 típusa: előadás és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők144(ha vannak): -  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb145):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok146(ha vannak): -  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 

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

- Az iskola funkciórendszere, az intézményes nevelés szükségessége: cél- és 

tevékenységrendszer a nevelésben;a tanítási-tanulási folyamat helye az iskola nevelési 

rendszerében 

- Az oktatási folyamat tartalmi szabályozása: műveltség és tudás; a tartalom- és eszköztudás 

fogalma; képesség  /  kompetenciaalapú oktatás; két-, illetve háromszintű szabályozás: 

NAT – helyi tanterv, NAT – kerettanterv – helyi tanterv; 

- Tantervi taxonómiák, tantárgyi keretek, tantárgytípusok: a tantárgyi követelményrendszer; 

a tananyag rétegei: minimális kompetencia, törzsanyag, iskolai és egyéni tananyag: a 

differenciálás alapjai; 

- Általános tanulásszervezési feladatok: motiválás, aktivizálás, megerősítés, differenciálás a 

tanulási folyamatban; a tantárgyak és a tanóra kommunikációs közege, a tanári kommunikáció 

sajátosságai 

- Stratégiák, módszerek és eszközök a tanítási tanulási folyamatban: a tanítási-tanulási 

módszerek, stratégiák fajtái, alkalmazhatóságuk és hatékonyságuk; taneszközök alkalmazása az 

oktatási folyamatban, az eszközválasztás szempontjai 

- A tanulásszervezési munkaformák:  frontális, csoportos, páros, egyéni és hálózati tanulás 

alkalmazásai; – atipikus tanulási formák (e-learning, távoktatás) 

- A tanítási-tanulási folyamat tervezése és értékelése: a tervezés szintjei: a curriculum; a helyi 

tanterv, „tanmenet”, tematikus terv, óravázlat;  a tervezési folyamat lépései: a (NAT-tól) 

kerettettantervtől a tanóráig. a pedagógiai értékelés funkciói, típusai, tipikus értékelési problémák 

- A pedagógus szerepe a 21. század iskolájában: korlátozott és kiterjesztett pedagógusszerepek; 

a reflektív tanár 

 

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

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

 

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

ISBN: 9637315500 

• Didaktika (szerk.: Falus Iván) Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.ISBN: 

9789631952964 

• Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás 

eszközei. Pécs, Pécsi Direkt kft. – Alexandra. 2007.ISBN: 9789633699386  

• Kagan, Spencer &Kagan, Miguel: Kooperatív tanulás. Budapest,  Önkonet2010. ISBN: 

9789638662354 

• Szabó László Tamás: Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, Debreceni Egyetemi 

Kiadó, 2010. [PallasDebrecina 19.]  ISBN: 9789633180273 

 

 

 

 

 

 



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

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

hozzájárul 

 

Tudás 

● Alapvető ismeretei vannak a pedagógia területén nevelésben, oktatásban, emberi 

kapcsolatokban való alkalmazásáról. 

● Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

● Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő 

társadalmi hátterű, eltérő tanulási utakon érkező gyermekek, fiatalok nevelésének, 

oktatásának különböző lehetőségeivel 

Képesség 

● Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. 

● Képes a tanulókhoz és a környezethez is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások 

azonosítására és alkalmazására; a tanítás és tanulás szereplőinek segítséget adni feladataik 

ellátásához 

● Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, 

szervezésében. El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre 

irányuló részelemzést. 

Attitűd  

● Nyitott a társadalmi változásokkal változó pedagógiai jelenségvilág iránt, képviseli, hogy 

a tanulásnak különböző helyei, terei, formái stb. vannak, a tudás, az emberi kompetencia 

fejlődésére ható szereplők kulturálisan sokszínűek, s társadalmi kölcsönhatásban állnak. 

● Együttműködése bizalomalapú, nyitott az inklúzió és az adaptivitás szemléleteire.  

● Nyitott a nemzetközi neveléstudományi trendek követésében, törekszik ehhez saját 

erőforrásainak önreflexív fejlesztésére.  

● Tudatos a tanulás és tanítás támogatásában, a nevelési célok megvalósításában humánus, 

megértő, elfogadó, hiteles segítő. 

● Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

Autonómia és felelősség 

● A nevelési tevékenységgel együttműködő társ-szakterületeken végzendő feladatait - a 

kellő gyakorlat megszerzéséig - szakértői támogatás mellett végzi 

● 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): Dr. Chrappán Magdolna, főiskolai docens, PhD  

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

 

  



(20.) Tantárgy neve: Nevelésfilozófia II. Modern 

nevelésfilozófiák 

Kreditértéke:3 

A tantárgy besorolása: kötelező /  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:8,84 (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az 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. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

 

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

A modern nevelésfilozófiák tanegység tanulmányozása során a hallgatók megismerkednek a 

modernitásnak nevezett korszak szellemi irányzatait, azokat az elméleti irányzatokat ismerik meg, 

melyek a neveléstudomány és a gyakorlati pedagógia alakulására hatással voltak. Nyomon követik 

azokat a folyamatokat, melyek tükrözik a modern gondolkodási iskolák hatását az iskolai 

gyakorlat és elmélet alakulására. Megismerik azokat a történelmi és társadalmi összefüggéseket, 

melyek a modernitás szellemi irányzatainak hátterét, gyökereit adják. A tanegység csomópontjait 

azok a problémák jelentik, melyek napjaink szellemi-filozófiai, társadalmi-etikai, illetve politikai 

diskurzusaiban különösen kiemelt hangsúlyt kapnak. 

A modernitás jellemző filozófiai-bölcseleti rendszereit veszi sorra a tárgy, melyek meghatározó 

hatást gyakoroltak a korszak iskolai életvilágára, szervezetére, rendszerére. Ehhez az áttekintéshez 

minden esetben szövegek értelmezéséhez fordulunk. Elsődleges célunk a bölcseleti rendszerek 

értő áttekintése, de ezt minden esetben kiegészíti a neveléstudományi-pedagógiai kitekintés. 

Kötelező szakirodalom: 

• Oelkers J.: Nevelésetika. (Vince, 1998 ISBN: 9639069795) 

• Nagy József:  A XXI. század és a nevelés. (Osiris, 2000 ISBN: 9789633794968) 

• Bábosik István: Neveléselmélet. (Osiris, 2005 ISBN: 9789633896556) 

• Ajánlott szakirodalom: 

• Polányi: Személyes tudás (Atlantisz, 1994 ISBN: 9637978607) 

• Adler, A.: Életünk jelentése (Kossuth,1997 ISBN: 9630937212) 

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

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

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók váljanak képessé a közoktatási rendszer 

áttekintésére, illetve a közreműködésre a közoktatási rendszerben felmerülő pedagógiai feladatok 

ellátására.  Hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy képessé váljanak a neveléstudomány 

eredményeinek értelmezésére, gyakorlati alkalmazására. 

Tudás 

● Érti a jelenkori társadalom, kultúra, és intézményei közötti alapvető összefüggéseket, a 

sokféleség és sokoldalúság szerepét. 

● Érti a kommunikáció általános elméleteit, alkalmazásának formáit vertikális és 

horizontális irányban; alapszinten ismeri a neveléstudomány szaknyelvét anyanyelvén és 

egy idegen nyelven; érti az online kommunikáció fontosságát, ismeri a kommunikáció 

tereit, lehetőségeit. 

● Ismeri az oktatás-képzés, a tanulás fejlesztése, illetve a tanítással, neveléssel kapcsolatos 

innovációk főbb nemzetközi tendenciáit. 

● Tájékozott a főbb pedagógiai paradigmákról, és ismeri gyakorlati megvalósulásának 

formáit. 

Képesség 

● Képes a pedagógiai, pszichológiai jellegű, a nevelés, oktatás, kutatás, fejlesztés során vagy 

a szakmai társas együttműködésben keletkező problémák felismerésére.  



● Megfelelően tudja használni írásban és szóban a neveléstudomány és a társtudományok 

szaknyelvét, alapfogalmait. Meghatározott keretek között érvelni tud, megérti mások 

véleménynyilvánításának relevanciáját.  

● Képes a tapasztalatból származó bizonyítékokat és szükség esetén tudományos érveket 

felsorakoztatni az egyes iskolai és iskolán kívüli nevelési-oktatási hatások, modellek 

alkalmazási lehetőségei kapcsán.  

● Képes források felkutatására és összegyűjtésére a nevelés-oktatás-képzés terén folyó 

kutatások, fejlesztések, innovációk nemzetközi trendeknek releváns szempontok 

figyelembevételével. Képes az intézmények belső dokumentumainak pedagógiai alapú 

elemzésére, részt vesz intézmények, csoportok, egyének fejlesztési tervének készítésében, 

képes közreműködni ilyen tervek megvalósításában. 

● Képes hatékonyan közreműködni a köznevelési és egyéb társadalmi intézményekben 

felmerülő pedagógiai jellegű asszisztensi feladatok ellátásában, tervezésében, 

szervezésében. El tud végezni tanulási-tanítási célokra, folyamatokra és eredményekre 

irányuló részelemzést. Együttműködés során képes az életkori, társadalmi különbségekre 

tekintettel lenni.  

● Képes a különböző kutatási módszerek közötti lehetőségek feltárására, a kutatási folyamat 

főbb lépéseinek megtervezésére, néhány kutatási módszer, eszköz alkalmazására; 

alkalmas elemzésekhez szükséges egyszerű háttérmunkálatok elvégzésére. Képes 

projektekben asszisztensként közreműködni. 

Attitűd 

● Képviseli a tudomány és a kutatás önállóságának fontosságát. Érdeklődik a különböző 

kutatási, fejlesztési, innovatív megoldások, az új trendek, módszerek, eszközök iránt. 

Elfogadja az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás fontosságát.  

● Munkája során problémaérzékeny, megoldásai során a gyakorlat és az elmélet által 

felkínáltakat mérlegeli reflektív, elfogadja, hogy a hibázás a tanulás, továbblépés 

erőforrása lehet.  

● Híve a tudásmegosztásnak, a folyamatos tanulásnak, képviseli, hogy egy tudásintenzív 

szervezet működése tagjainak felelőssége. 

● Képviseli az egész életen át tartó tanulás és tudásmegosztás szükségességét. Elfogadja, 

hogy a jobb eredmények együttműködésben születnek.  

Autonómia és felelősség 

● Kutatási és projektfeladataiért felelősséget vállal. Célhatékony az idő és energia 

felhasználásban. Saját, esetleg korlátozott önállósággal végzett feladatától függetlenül a 

kutatás, projekt egészéért érzi felelősségét. 

● Döntéseit kompetenciáinak reális ismeretében, felelősségének tudatában hozza meg. 

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

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

 

 

  



Tantárgy neve: Sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelési / Különleges bánásmód pedagógiája  

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 10,61(kredit%) 

A tanóra147 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, jellemzők148(ha vannak): 

esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb149):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok150(ha vannak): esszé.. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Az integrált és inklúzív pedagógiai szemlélet és attitűd erősítése. 

- Az együttoktatás és különoktatás törvényi és intézményi kereteinek tisztázása 

- A különleges bánásmódot igénylő tanulói csoportokkal kapcsolatos oktatási nevelési feladatok 

áttekintése 

- A sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermekek speciális oktatási kérdéseinek tisztázása 

- Rávilágítani a pedagógia és gyógypedagógia együttműködési lehetőségeire 

 

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

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

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

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

Tudás 

- Ismeri az eltérő fejlődésű gyermekek oktatásának hazai és nemzetközi irányelveit, szakmapolitikai 

jelentőségét, törvényi szabályozását, intézményrendszerét. 

- Tisztában van az együttnevelés során alkalmazott módszerek elméleti összefüggéseivel, nevelési 

koncepcióival, az integrált iskolai gyakorlat és a speciális intézmények jelentőségével. 

- Ismeri a területre vonatkozó alapvető hazai és nemzetközi kutatási eredményeket, képes azokat 

kritikusan értelmezni. 

Képesség 

- Képes interdiszciplináris együttműködéseket kialakítani és működtetni, eligazodik a hálózatos 

kapcsolati rendszerekben, alkalmazza az interdiszciplináris modelleket a különleges bánásmódot 

igénylő tanulói csoportok körében. 

- Képes reális helyzetértékelésre, a multikauzális szocializációs tényezők hatékony kezelésére a 

közoktatás rendszerében a különleges bánásmódot igénylő tanulók kapcsán. 

- A tanulás sajátosságainak ismerete alapján képes az adott életkori sajátosságok figyelembevételével 

megfelelő képzési feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási utak megtervezésének 

segítésére. 

Attitűd 

- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók körében. 

- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. 

- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, nyitott a problémahelyzetekre, képes azok 

professzionális megítélésére. 

 

 

 

 

 



Autonómia és felelősség 

- A különleges bánásmódot igénylő esetekkel kapcsolatos váratlan döntési helyzetekben is önállóan 

végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történő 

kidolgozását. 

- Szakmai útmutatás alapján végzi a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű 

tanulókkal kapcsolatos átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján 

történő kidolgozását. 

- Felelősséggel részt vállal különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos szakmai nézetek 

kialakításában, indoklásában. 

- Önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeit fejleszti 

és olyan új kompetenciákat sajátít el, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül 

felelősségteljes munkakör vállalására. 

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

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

 

  



 

Tantárgy neve: Kisebbségek az oktatásban Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 8,84% 

A tanóra151 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

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

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők152(ha vannak): 

esetbemutatás, csoportos munka, prezentációk. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb153):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok154(ha vannak): esszé 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Cél: a kulturális különbségek felismerése, értelmezése, legyen tisztába a hallgató a kisebbség, másság 

fogalmával, fogadja el, hogy az előítélet nem megalapozott tapasztalatra épülő attitűd. Továbbá 

áttekintést adnia társadalom különböző kisebbségi csoportjaihoz tartozó gyerekek iskoláztatásának 

szükségleteiről, problémáiról, feltételeiről. 

Bemutatni a kulturális háttér, a szociokultúrális- és nyelvi fejlődési másság, a családi társadalmi 

normáktól eltérő motiváció- és értékközvetítés, ill. érzékszervi és/vagy organikus sérülések miatt 

problémákat mutató gyerekeket összehasonlítva a tanulási zavarral küzdő gyerekek teljesítményéhez. 

Végül ismerje meg az emberi, gyermeki, kisebbségi, nyelvi jogokat. 

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

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

• Kállai Ernő – Kovács László (szerk.) (2009): Megismerés és elfogadás. Pedagógiai 

kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában. Budapest Nyitott Könyvműhely 

ISBN 978-963-9725-91-1 

• Torgyik Judit (szerk.) (2008): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Budapest: 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, ISSN 1789-2619  ISBN 978-963-

9795-01-3 

• Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés (Szöveggyűjtemény tanító- és tanárszakos 

hallgatók számára) Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998. 

• Szuhay Péter (1999) A magyarországi cigányok kultúrája; etnikus kultúra vagy a 

szegénység kultúrája. Budapest: Panoráma, 1999.ISBN9632438345 

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

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

Tudása: 

A nevelés rendszerében mutatkozó tendenciák és problémák átlátása, a megoldásban való 

szakszerű részvétel képessége. 

Képessége 

A szakképzettségüknek megfelelő speciális pedagógiai szolgáltatások szakszerűvégzésének, a tanulási 

és magatartási problémák differenciált felismerésének képessége 

Attitűdje 

- Nyitott a társadalmi különbségekre, fontosnak tartja a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 

problémák figyelembe vételét és a méltányosság személetét. 

- Nyitott szakmája átfogó gondolkodásmódjának és gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

 

 

 

 

 



- Törekszik a széleskörű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetekre nyitott és megfontolt, képes 

azok professzionális megítélésére. 

Autonómiája és felelőssége 

- Szakmai útmutatás alapján végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és adott 

források alapján történő kidolgozását. 

- Felelősséggel részt vállal szakmai nézetek kialakításában, indoklásában. 

- A szakterülete megalapozó nézeteit felelősséggel vállalja. 

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

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

 

 

  



(33.) Tantárgy neve: Kutatásmódszertan II. Kreditértéke: 3   

A tantárgy besorolása: kötelező    

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

A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 30az 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. / egyéb):  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.   

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kutatásmódszertan I.   

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

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók a kutatásmódszertan 1. tárgy során megszerzett ismereteiket 

alkalmazni tudják. A tárgy átismétli a társadalomtudományi kutatás és elemzés legfontosabb 

módszereit. A hallgatók gyakorolják a kutatási tervkészítést, és prezentálják elkészített feladatukat. 

A tárgy további feladata, hogy elsajátítsák, s átismételjék a kutatómunka eredményei 

közzétételének (elsősorban szakcikk, diplomamunka, disszertáció elkészítésének) tartalmi és 

formai követelményeit. Tisztában legyenek a hivatkozások szabályaival, a plágium 

problémakörével, a társadalomtudományi kutatás etikai kérdéseivel. 

 

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

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

 

 • BABBIE, EARL (2005): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Budapest 

• ECO, UMBERTO(1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Gondolat,  FALUS IVÁN 

(2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki K.  

• HÉRA GÁBOR – LIGETI GYÖRGY (2005): Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek 

kutatásába. Osiris, Budapest 

• SZABÓ KATALIN (1997): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó 

 

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

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

hozzájárul 

 

 Fejlesztendő kompetenciák: 

Tudás 

A hallgatók ismerik a kutatás tervezésének lépéseit, a tudományos közzététel formáit és módjait. 

Attitűd/magatartás 

Átlátják a tudományos kutatás tervezésének szabályait. 

Képesség 

Képesek kutatási tervet készíteni. Képesek kutatási tervük prezentálására és indoklására. 

Autonómia és felelősség 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai 

● A társadalomtudományi kutatómunka lépései, kutatási kérdések, hipotézisalkotás 

● A kutatási terv készítésének lépései. 

● Tudományos írásmű készítés: szakcikk, diplomadolgozat, doktori disszertáció 

● A hivatkozások szabályai. A társadalomtudományi kutatás etikai kérdései 

 

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

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

egyetemi tanár (CSc, Dr. habil) 

 

  



Tantárgy neve: Mentálhigiénés tréning Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 9,73% 

A tanóra155 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, jellemzők156(ha vannak): 

esetismertetések 

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

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok157(ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 

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

Cél: A nevelési tevékenység során kialakulható kiégés megelőzése érdekében megismeri az autogén 

tréning (AT) alapjait, mint a célirányos ellazulás egyik lehetséges módját, önálló alkalmazására 

motiválás, segítve ezzel saját személyiségének jobb megismerését, fejlődését. 

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

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

• Bagdy Emőke, Koroknai Bertalan (1998): Relaxációs módszerek. Medicina Kiadó, Budapest, 

ISBN 9632404769 

• Rudas János (2007): Delfi örökösei. Lélekben otthon Kiadó, Budapest, ISBN 9789639771031 

• Kézdi György (2000): Iskolai mentálhigiéné.ProPannonia, Pécs,  ISBN 9639079170 

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

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

Tudása: 

Megismeri az AT módszerét, alkalmazásának előnyeit, a testi, szellemi erőgyűjtés, önfejlesztés 

folyamatát, sajátosságait és etikai kérdéseit 

Képességei 

A megszerzett ismeretek, módszertani eljárásokat korrekten alkalmazza, képes a mindennapok 

problémáinak aktív feldolgozására, autonóm döntésekre 

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): Kovács Karolina egyetemi tanársegéd, PhD 

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

 

  

 

 

 

 



 

Tantárgy neve: Személyiség-lélektan Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 30 

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 kurzus célja, hogy növelje a hallgatók kompetenciáját az iskolában előforduló jellegzetes folyamatok 

megtervezésében. A kurzus betekintést nyújt az iskolai munka során előforduló tevékenységekbe, mind a 

tanórai, mind a tanórán kívüli folyamatokba.  

 

A személyiség alapegységei: típustanok és vonáselméletek 

A szűktartományú elméletek, a személyiség dimenzionális megközelítése 

A személyiség viselkedés- és tanuláselméleti megközelítése 

Sigmund Freud és a pszichoanalízis 

Carl Gustav Jung analitikus pszichológiája.  

Alfred Adler individuálpszichológiája 

Konzultációs hét 

Erik Erikson egopszichológiája 

Humanisztikus pszichológia 

Személyközpontú megközelítés (Maslow, Rogers) 

Tranzakcióanalízis (Berne, Harris) 

Transzperszonális pszichológia 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

 

Adler, A. (é.n.): Emberismeret Göncöl Kiadó, Budapest. 

Berne, E. (1987): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest. 

Jung, C. G. (1993): Az ember és szimbólumai, Göncöl Kiadó, Budapest. 

Freud, S. (1993): Önéletrajzi írások, Cserépfalvi Kiadó, Budapest.  

Mérei F. (1989): A pszichológiai labirintus. Pszichoteam, Budapest. 

 

Bevezetés a transzperszonális pszichológiába: Válogatás Abraham Maslow, Roberto Assagioli és Ken 

Wilber írásaiból. Ursus Libri Kiadó. Budapest. 2006.  

Rogers, C. (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Edge 2000, Budapest.  

Bandura, A. (1976): Szociális tanulás utánzás útján. In: Pataki F. (szerk.). Pedagógiai szociálpszichológia. 

Gondolat, Budapest, 84 – 123.  

 

Ajánlott irodalom: 

Tringer L.: Gyógyító beszélgetés. 

Satir V.: A család együttélésének mővészete, Az új családmőhely. BFI. Budapest 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Karolina egyetemi tanársegéd, PhD 

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

  



Tantárgy neve: Az emberi fejlődés Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

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

A kurzus célja, hogy növelje a hallgatók kompetenciáját az iskolában előforduló jellegzetes folyamatok 

megtervezésében. A kurzus betekintést nyújt az iskolai munka során előforduló tevékenységekbe, mind a 

tanórai, mind a tanórán kívüli folyamatokba.  

  

 Az emberi fejlődés törvényszerűségei, fejlődéselméletek (Freud, Erikson, Piaget, Wallon, Bruner, 

Vigotszkij) 

 A fejlődés meghatározói: Biológiai okok: gének, ikerkutatások  

 A fejlődés meghatározói: A szocializáció folyamata, alapvető formái (identitás, utánzás, azonosulás, 

tanulás) 

 A fejlődés eltérő üteme: akceleráció, regresszió, retardáció. A fejlődés zavarai. 

 Emocionális és kognitív fejlődés 

 Erkölcsi fejlődés 

 Konzultációs hét 

 Éntudat, énkép 

 Kötődés 

 Kortárskapcsolatok, szociális fejlődés 

 Nemi identitás, pszichoszexuális fejlődés 

 Iskolaérettség 

 A félév zárása, értékelés 

 
 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 

Bernáth L., & Solymosi K. (1997, szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. Cole, 

M., & Cole, S. R. (2001) Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest. 

Erikson, E.: Az emberi életciklus. 27-41. 

Mérei F.-Binét A., 1985.: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest. 

Piaget J., & Inhelder B. (1999): Gyermeklélektan. Orisis, Budapest. 

Vajda Zs., 2001.: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon, Budapest. 

 

Ajánlott irodalom: 

Ranschburg J. (1984): Szeretet Erkölcs Autonómia. Gondolat, Budapest. 

Ranschburg J. (1998): Félelem, Harag, Agresszió. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest. 

 

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

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudás:  

Attitüd/magatartás:  

Képességek:  

Autonómia és felelősség:  



Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Karolina egyetemi tanársegéd, PhD 

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

 

  



 

 Tantárgy neve: Játék-bábpedagógia Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tanóra158 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

A számonkérés módja (koll. / gyj. /egyéb159): kollokvium 

 

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

 

Cél: Ismeretek nyújtása a dráma- és bábpedagógia történetéről, az alkalmazási lehetőségeikről, 

feltételeiről. Ezek kapcsán saját élmény, valamint a személyiség-és csoportfejlesztő 

hatásmechanizmusokat feltáró ismeretek szerzése. 

 

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

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

• Kemény Henrik (2012): Életem a bábjáték: bölcsőtől a sírig: egy vásári bábjátékos, 

komédiás önarcképe. Lejegyezte: Láposi Terka. Debrecen, Korngut-Kemény 

Alapítvány 

• Dr. PolczAlaine (1977): Bábjáték és pszichológia. Bp., Népművelési Propaganda 

Iroda 

• Zsolnai József ( 2006): Képes vagyok rá… Veszprém, Oktker-Nodus 

• Láposi Terka, Aranyi Erzsébet: Módszertani segédlet a bábjáték és bábkészítés 

valamint a dráma és színjáték tanításához 

• Domány Mária (2011): A bábjáték varázsa. Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ 

Zenta 

• Gabnai Katalin (2015): Drámajátékok - Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon 

Kiadó, Budapest, ISBN 9789632277394 

• Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma-pedagógiai-pszichológia. Pedellus Kft 

Kiadó, Debrecen ISBN 963-9396-33-8  

• Balázs Ágnes (2003): Éljünk velük!-alkalmazottdrámajétkok a gyógypedagógiai 

gyakorlatban. Candy Kiadó, Veszprém, ISBN 963 85935 6 3 
 

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

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

 

 

• tudás: A drámapedagógia területeinek ismerete, az életkori szakaszok vonatkozásában 

• képességek: a gyermekközösségek fejlesztése, együttműködések erősítése 

• attitűd: az egyes életkori szakaszokban a játék igényének, szerepének, jelentőségének 

megértése, élményszerű feldolgozása 

• autonómia/felelősség: tudományos és szakmai szempontok érvényesítése, önálló, 

felelősségteljes döntések meghozása; felelősségvállalás önmaga és az általa vezetett közösség 

fejlődéséért 

 

 
 

 



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

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

 

  



Tantárgy neve: Bevezetés az oktatás-gazdaságtanba Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tanóra160 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

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

A számonkérés módja (koll. / gyj. /egyéb161): kollokvium 

 

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

 

A kurzus célja: az Oktatási rendszer és gazdaság c. kurzuson elhangzottak gyakorlatba való 

átültetése. Az interneten is elérhető oktatás-statisztikai adatbázisok megismerése, használata. 
A közgazdasági elméletek és az oktatáspolitika I. 

A közgazdasági elméletek és az oktatáspolitika II. 

Oktatás-statisztikai források, indikátorok. 

Az oktatás finanszírozása és közgazdasági kérdései 

Oktatás az államháztartásban 

Pedagógusok, oktatók – foglalkoztatás és bérezés 

Nálunk hogy fizetik? 

- ráfordítások terjedelme, fenntartók, közoktatás finanszírozása 

- felsőoktatás fenntartók, finanszírozása 

- felnőttképzés finanszírozása, felnőttoktatás 

Oktatás és régió 

Nők a munkaerőpiacon 

 

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. Bp: Osiris Kiadó 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html 

Polónyi István (2008): Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság. Bp: Nemzeti Tankönyvkiadó  

Polónyi István (2013): Az aranykor vége – bezárnak-e a papírgyárak?Bp: Gondolat Kiadó 

Sáska Géza: Ideológiák. Educatio 2011/1 

http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=84 

Polónyi István: Tervvágyak terválmok. Educatio 2011/3 

http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2083 

Nagy Péter Tibor: Felsőoktatók. Educatio 2007/3 

Polónyi István (2016): Emberi erőforrásaink 21. százada. Bp: Gondolat Kiadó 

Ajánlott irodalom: 

Polónyi István: A hazai oktatás gazdasági jellemzői a 20-21 századfordulón. Felsőoktatási 

Kutató Intézet Új Mandátum Kiadó Budapest 2005  

Semjén András – Lukács Péter (Szerk): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 

1988   

Varga Júlia (1998.): Oktatás-gazdaságtan. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtan/adatok.html 

 
 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtana/adatok.html
http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=84
http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=tartalomsor/2083
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oktatas-gazdasagtan/adatok.html


Illés Péter – Polónyi István (szerk) : Oktatás és gazdaság. Pallas Debrecina 6. A Debreceni 

Egyetem Neveléstudományi Tanszékének kiadványsorozata Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen 2002.  

 

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

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

 

  



Tantárgy neve: Tantervelméletek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

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

gyakorlat 

A tanóra típusa: előadás és szeminárium 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 kurzus célja: Ismerjék meg a hallgatók azokat a legfontosabb tantervelméleti 

fogalmakat, amelyek a tantervek készítése, alkalmazása, fejlesztése során nélkülözhetetlenek. 

Tudjanak különbséget tenni tantervpolitika (a tanterv mint az iskolarendszer szabályozási 

eszköze) és tantervelméleti paradigmák (azaz a tanterv mint pszichológiai, pedagógiai, 

szociológiai stb. képződmény) között. 

Ismerjék a tananyag-kiválasztás legfontosabb szempontjait, és értsék meg a tanítási 

célrendszer, a tananyag tartalma és a tanterv belső struktúrája közötti determinációs viszonyokat. 

Ismerjék a pedagógiai követelmény taxonómia rétegeit, és legyenek képesek konkrét 

tanterv esetén annak teljes körű feltérképezésére, és pontos meghatározására. 
 

A tanegység tematikája: 

1. A tartalmi szabályozás kérdései 1. 

 – cél-  és tevékenységrendszer a nevelésben; 

– a tanterv fogalma és fejlődéstörténete (természetes tantervek; megtervezett tantervek; törvényi 

szabályozású állami tantervek); 

2. A tartalmi szabályozás kérdései 2. 

– sillabusz, előíró tantervek, alap-, illetve kerettantervek; 

 – két-, illetve háromszintű szabályozás: NAT – helyi tanterv, NAT – kerettanterv – helyi tanterv; 

 – a bemeneti és kimeneti szabályozás tantervelméleti kérdései: részletes 

tartalomszabályozás és vizsgarendszer 

3. Az európai tantervek típusai 

 – kontinentális, angolszász és sztálini típusú tantervek; 

 – tartalom-, tevékenység-, teljesítményközpontú tantervek. 

4. Tantervi taxonómiák 

– a tantárgyi követelményrendszer (tantervi taxonómia: kognitív, affektív, pszichomotoros 

követelmények) 

5. A tanítási tartalmak kiválasztása 

 – a tananyag forrásai és szűrői: Tyler-féle racionálé; 

 – műveltség és tudás; a tartalom- és eszköztudás fogalma; kompetenciaalapú oktatás vs. képesség 

és készség-fejlesztés; 

 6. A tananyag-elrendezés típusai 

– lineáris, koncentrikus, spirális, teraszos és moduláris tantervek. 

– a tananyag rétegei minimális kompetencia, törzsanyag, iskolai és egyéni tananyag: a 

differenciálás alapjai; 

7. A tantárgyi keretek meghatározása, tantárgytípusok 

 – a tudományhoz való viszony alapján: diszciplináris, integrált és kompendium jellegű tárgyak; 



 – a képzésben betöltött szerepe alapján: közismereti, alapozó és szakmai tárgyak; 

            8. A kulturális eszköztudás. Hazai és nemzetközi tudásszintmérések 

– a tudás egészében betöltött helye szerint: a kulturális eszköztudás tárgyai. 

9. Nemzeti alaptanterv, kerettantervek 

 – a NAT és a kerettantervek helye, szerepe a tanítási-tanulási folyamat szabályozásában; 

– a NAT és a kerettantervek szerkezeti és tartalmi jellemzői, tananyag-kiválasztás és  

-elrendezés, tantárgytípusok a központi tantervekben; 

10. A helyi tanterv 

– a helyi tanterv szerepe a tanítási-tanulási folyamatban, jogi háttere, kialakításának lehetőségei 

(átvétel, adaptálás, írás); 

– a helyi tantervek legfontosabb szerkezeti és tartalmi jellemzői.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

Kötelező: 

 A kiadott tananyag (Moodle-on elérhető) 

Tantervelmélet. (ed. Szabó László Tamás). Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Neveléstudományi Tanszék. Debrecen, 2006. 

Az aktuális Nemzeti alaptanterv és kerettantervek 

 

Ajánlott: 

Az iskolai tudás. (ed. Csapó Benő). Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 

Ballér Endre: A Nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. 

Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1996.  

Ballér Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. Országos 

Közoktatási Intézet, Budapest, 1996. (A tantervelmélet forrásai 17.) 

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

Didaktika. (ed. Falus Iván) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. én. 

Goodlad, John, I.: Egy régi fogalom új vizsgálata: a „core curriculum”. Új Pedagógiai 

Szemle, 1991.6. sz. 

Mátrai Zsuzsa: A helyi tantervek szerepe a tömegoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 1994. 

7-8. sz. 

Szebenyi Péter: Tantervfajták külföldön. In: Tantervek külföldön. Országos Közoktatási 

Intézet, Budapest, 1993. (A tantervelmélet forrásai 15.) 

Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most. Educatio, 1994. 3. sz. (Tanterv) 

Tanterv és vizsga külföldön. (ed. Mátrai Zsuzsa) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 

 

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

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

 


