
Tanári felkészítés pedagóga modul 

 

tantárgyleírások 

 

 

Tantárgy neve: A NEVELÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI 1. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2 óra 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus célja betekintést nyújtani a pszichológia négy alapterületének (általános lélektan, 

személyiséglélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan) legfontosabb alapfogalmaiba és 

összefüggésrendszerébe. A kurzus résztvevői átfogó képet kapnak a pszichológia történetéről, 

vizsgálati módszereiről, a megismerő folyamatokról (figyelem, emlékezet, érzékelés, észlelés, 

képzelet, gondolkodás), a motivációról, és az érzelmekről. Ezen túl nagy hangsúly kerül a 

fejlődéselméletek áttekintésére, és az egyes életkori sajátosságok megismerésére (testi, társas, 

érzelmi és kognitív jellemzők). Továbbá elsajátítják a személyiség felépítésére és működésére 

vonatkozó elméleti koncepciókat, illetve a szocializáció folyamatok, és a társas jelenségek 

összefüggéseit.   

tudása 

- a pszichológia tudományos alapjainak elsajátítása 

- az ember- és gyermekismeret megalapozása 

- a személyiségfejlődés életkori és egyéni sajátosságainak ismerete 

képességei 

- a gyermek pszichológiai fejlődésére vonatkozó elméleti tudás felhasználásával képes a 

pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni 

- reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének 

elméleti lehetőségeiről 

attitűdjei  

-érzékeny a pszichológia elméleti és gyakorlati vonatkozásai, problémái iránt 

-fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. A tervezés során 

együttműködik a kollégákkal és a tanulókkal, kész figyelembe venni az adott tanulócsoport 

sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség). 

Irodalom: 

1. N. Kollár K., Szabó .É. (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789633896723 

2. Tóth, L. (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen.ISBN:963-9224-57-X 
3.  

4. Vajda Zs., Kósa É. (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, 

Budapest.ISBN:9789633897287 

Tantárgyfelelős: Dr. habil. Páskuné Kiss Judit egyetemi docens, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktatók:  

Dr. Kondé Zoltánné dr. Inántsy-Pap Judit egyetemi adjunktus, PhD  

Dr. Pataky Nóra egyetemi tanársegéd, PhD  

Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, PhD 



Tantárgy neve: A NEVELÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI 2.  kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2 óra 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tanulással kapcsolatos pszichológiai szemléletmódok és tanuláselméletek:  

Fejlődés- és teljesítményszemlélet. Behaviorista tanuláselméletek. Kognitív tanuláselméletek. A 

tanulás humanisztikus megközelítése. A tanulás, mint információfeldolgozás.  

Hatékony tanulási környezet: 

A tanulás motiválása. Az iskolai tanulás értékelése. A befolyásolás pszichológiai mechanizmusai. A 

pedagógus hatékonysága. A tanulók közötti különbségek figyelembevétele. Speciális nevelést 

igénylő tanulók. Az iskolai csoportok sajátosságai. Tanulási modellek. A tantermi kommunikáció. 

Irányítás és fegyelmezés az osztályteremben. 

tudása 

- A hallgató ismeri a tanulás céljával, folyamatával, és hatékonyságával kapcsolatos 

pszichológiai megközelítéseket, és érti az ezek közötti különbségeket. 

- Továbbá tisztában van a pszichológiai folyamatoknak, illetve az alkalmazott pszichológiai 

szemléletmódoknak az ismeretelsajátítás minőségére befolyásolt hatásával.  

képességei 

- A hallgató képes a diákok eltérő képességeire, és pszichológiai jellemzőire reflektálni. 

- Képes felismerni a tanult pszichológiai jelenségeket a gyakorlati munka során.  

- Képes pedagógiai megközelítésében fejlődés szemléletet alkalmazni.  

Attitűdjei 

- -érzékeny a pszichológia elméleti és gyakorlati vonatkozásai, problémái iránt 

- -fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. A tervezés 

során együttműködik a kollégákkal és a tanulókkal, kész figyelembe venni az adott 

tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség). 

Irodalom: 

1. Tóth L.(2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, ISBN: 963-

9224-57-X 

2. N. Kollár Katalin és mtsai (szerk.)(2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, 

Budapest, ISBN: 9789633896723 

Tantárgyfelelős: Dr. habil. Dávid Imre egyetemi docens, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. habil. Dávid Imre egyetemi docens, PhD 

 

 

  



Tantárgy neve: A TANÁRJELÖLT SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSE kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: gyakorlat (heti) óraszáma: 2 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgyhoz tartozó témakörök feldolgozása sajátélményű önismereti tréning keretei közt történik. Így 

az előre eltervezett képzési tematikát módosíthatják az aktuális csoportdinamikai történések. A 

kiscsoportos tréning főbb tartalmi súlypontjai a következők: bemutatkozás, együttműködés párban, 

csoportban, konfliktusok kezelése, az énkép, saját kommunikációs stílus megismerése és fejlesztése, a 

hatékony kommunikáció ismérvei. Együttműködést serkentő csapatépítő gyakorlatok, a 

versenyhelyzetek hatékony kezelése, asszertív konfliktus kezelés. A felsorolt témák megközelítése ún. 

strukturált gyakorlatok formájában és az azokhoz tartozó közös elemző/feltáró beszélgetések révén 

történik. A kurzus teljesítésének feltétele a tréningen való folyamatos részvétel mellett egy fejlesztő 

tréning összeállítása egy hipotetikus középiskolai csoport számára. 

Tudása, képességei: 

- az elsajátított ismeretek és az átélt csoportélmény eredményeként a hallgató képes legyen egy 

személyiségfejlesztő csoport önálló megtervezésére diákok körében 

- legyen tisztában a legfőbb csoportdinamikai történésekkel, egy csoport megszervezésének, 

működtetésének és lezárásának lélektani szabályszerűségével  

attitűdjei 

- Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók 

személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) 

viszonyulni minden tanítványához. 

- Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások 

véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az 

etnikumokra és nemzetiségekre.  

- - Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. 

Irodalom: 

1. Dávid Imre: Jó szóval oktasd! Módszertani kézikönyv oktatóknak. Magyar Géniusz Program. 

Géniusz Könyvtár sorozat 2011. ISBN: 2062-5936 

2. Páskuné Kiss Judit (szerk.) – Dávid Imre és mtsai: Varázsszem.   Kiadó, Debrecen, 2006. 

3. ISBN 9789630614917 

4. Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest, több kiadás ISBN:9789639771031 

5. Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, 

Budapest, több kiadás ISBN: 963-18-1262-6 
 

Tantárgyfelelős: Dr. habil. Dávid Imre egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

Dr. Olajos Tímea, főiskolai docens, PhD  

Páskuné dr. habil. Kiss Judit egyetemi docens, PhD   

Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, PhD  

Dr. Kondé Zoltánné dr. Inántsy-Pap Judit egyetemi adjunktus, PhD  

Dr. Pataky Nóra egyetemi tanársegéd, PhD   

Dr. Orosz Róbert egyetemi tanársegéd, PhD 

Bíró Zsolt egyetemi tanársegéd 

  



Tantárgy neve: A NEVELÉS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁJA kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: gyakorlat (heti) óraszáma: 2 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

Rámutatni intézményes szocializáció szociálpszichológiai elméleti és módszertani 

megközelíthetőségére. Tisztázni az iskola mint szocializációs színtér funkcióit.Bemutatni az iskola 

mint szervezet működési sajátosságait.Rámutatni az iskolai szervezet kultúrájának összetevőire, 

megnyilvánulási szintjeire.A tanár-diák interakció szociálpszichológiai értelmezéséhez kereteket 

adni.Rámutatni a tanulók közötti, továbbá a csoportokon belüli és csoportok közötti interakciók 

általános jellemzőire.Megismertetni a kooperáció és a versengés szociálpszichológiájának új 

fejleményeit, úgymint a konstruktív versengést és az együttműködő versengést. Betekintést 

nyújtani a pedagógus hatékonyságát befolyásoló pszichológiai jelenségekbe  

 

tudása 

- Ismerje az iskolai szocializáció specifikumait 

- Ismerje a szervezeti kultúra fogalmát és megnyilvánulási formáit, vonatkoztatva az 

iskolára 

- Legyen rálátása a tanári hatékonyság növelésének lehetőségeire 

- Ismerje az osztály mint jól működő csoport pszichológiai működési sajátosságait. 

képességei 

- Képes hatékony pedagógiai kommunikációra és problémamegoldásra 

- Legyen képes a pszichológiai mérések eredményeinek pedagógiai gyakorlatban való 

átültetésére 

- Legyen képes alkalmazni a modern prezentációs eszközöket és önálló prezentációt tartani 

a neveléshez kapcsolódó pszichológiai jelenségekről 

attitűdjei 

- Az iskolai teljesítményt befolyásoló pszichológiai tényezők rendszerszemléletű átlátása. 

- Rendelkezzen egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal 

- Legyen nyitott a kooperatív együttműködésre, csoportos feladatok megoldására. 

- Érzékenységet és érdeklődést mutasson a pszichológiai jelenségek és problémák iránt 

Irodalom: 

1. Serfőző M.: Az iskola szervezeti kultúrája. In: Mészáros A. (szerk.) (2004): Az 

iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó Kft. ISBN: 

9789634635581, 495-526. 

2. Forgas, J. (2009/1989): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. 

ISBN: 978-963-913-771-3 

3. Mészáros A. (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE 

Eötvös Kiadó Kft. ISBN:9789634635581 

4. Csányi, V. (2006): Az emberi viselkedés. Sanoma Budapest Kiadói Zrt. ISBN: 978 

9639710 10 8 

 

Tantárgyfelelős: Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

Dr. Olajos Tímea, főiskolai docens, PhD  

Dr. Pataky Nóra, egyetemi tanársegéd, PhD 

 



Tantárgy neve: A TANULÁSMÓDSZERTAN PSZICHOLÓGIÁJA kreditszáma:2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, heti 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus egyik célkitűzése a tanulásdiagnosztikai kompetencia kialakítása. Ennek része, hogy a 

hallgató megismerje és szakszerűen tudja alkalmazni a tanulásdiagnosztika alapfogalmait. Képessé 

váljon a tanári hivatás körében releváns pszichológiai módszerek és eszközök kiválasztására, illetve 

alkalmazására (pl. adatfelvétel, értékelés, fejlesztési javaslatok meghatározása). További célként a 

tanulási módszerek fejlesztésének kompetenciája jelenik meg. Ezáltal a tanárjelölt elsajátítja a 

tanulásfejlesztés alapfogalmait, a tanulási módszerek, technikák és stratégiák rendszerét, amelyek 

iskolai/tanórai szituációban megfelelően alkalmazhatók. Képes legyen direkt és indirekt 

tanulásfejlesztés szakszerű megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására. 

 

tudása 

- a hatékony tanulási-tanítási folyamat tervezésének, szervezésének módszereinek elsajátítása 

- ismeri a releváns tanulásszervezési módokat, a fontosabb módszereket, és a tanítási és tanulási 

stratégiákat 

- a tananyag feldolgozásához szükséges pedagógiai céloknak és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározása 

képességei 

- képes a tanítási célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző 

megoldásokban gondolkodni, tudatos döntéseket hozni 

- a pedagógiai folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra 

képes 

- hatékony tanulásszervezési formák kiválasztása és megvalósítása jellemzi 

- nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezése 

- az érdeklődés, a motiváció, és a figyelem folyamatos fenntartása a tanulóknál 

attitűdjei 

- elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt. 

- nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és 

alkotási vágyának, önművelési igényeinek a felébresztésére és fenntartására. 

- fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás 

támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, 

továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra. 

- törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, 

differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 

Irodalom: 

1. Balogh, L. (1998): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. 

Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen.http://www.mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_konyvek/Tanulasi_strategiak

_es_stilusok.pdf 

2. Margitics, F. (2008): A hatékony tanulás technikája. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb

21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--

/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2f

docs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.

LjxE- 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2fdocs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.LjxE-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2fdocs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.LjxE-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2fdocs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.LjxE-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2fdocs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.LjxE-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVr2lyVtZesgAK3QPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1499216421/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.nyf.hu%2fupload%2fFile%2fdocs%2frendezvenyek%2fhatekonytanulas.doc/RK=1/RS=tojVBUN3N96aWwkJglhPEP.LjxE-


3. Mező, F. (2010): Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján. Kocka Kör, 

Debrecen. ISBN: 9789638748874 

4. Szitó, I. (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest.http://www.szitoimre.com/doc/tanstrat.pdf 

Tantárgyfelelős: Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

Biró Zsolt egyetemi tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSE kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: szeminárium és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 5. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tanulói megismerés alapelvei, és megismerésének színterei. A tanulói személyiség 

megismerésének módszerei: megfigyelés, kérdőíves módszerek, interjú, dokumentumelemzés. A 

gyermekrajz- és füzetelemezés. Empátia labor az interjúhelyzet gyakorlására. A személyiség 

kognitív összetevőinek megismerése: intelligencia és képességek. Tanulási stílusok, tanulási 

orientáció, tanulási stratégiák. A személyiség további kognitív összetevőinek megismerése: a 

figyelem, az emlékezet, a kreativitás vizsgálata és szerepük a tanulói teljesítményben.  A 

személyiség non-kognitív területeinek megismerési lehetőségei az iskolában: 1) Énkép, szociális 

kép, önértékelés, kontrollhely.  2)Motiváció és érzelmek (a szorongás típusai, flow, diszkrét 

emóciók).  3) Érzelmi intelligencia, empátia. Stressz – és konfliktuskezelés.  A tanuló társas 

helyzetének felmérése, a közösség értékrendjének vizsgálata. Az érdeklődés és jövőkép 

megismerésének eszközei. A család megismerésének lehetőségei. 

tudása 

- átfogó tájékozottsággal rendelkezik a tanulómegismerés módszertanáról  

- ismeri és érti azokat a kvalitatív és kvantitatív eljárásokat, melyekkel a tanulói személyiség  

feltárható 

képességei 

- képes a bemutatott módszerek és eszközök szakszerű alkalmazására 

- szakmai véleményt és fejlesztési javaslatokat tud megfogalmazni 

attitűdjei 

- törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi-lelki egészségének 

megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására.  

- figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon 

törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 

szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

Irodalom: 

1. Dávid, M. és mtsi (2006): Hatékony tanulómegismerési technikák. Educatio Társadalmi 

Szolgáltató Közhasznú Társaság, Bp. 

http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/hatekony.tan.megism_ped.kepz.pdf 

2. Cathy A. M. (2003): A gyermekrajzok megértése. Animula Kiadó, Bp. 156 o.  

ISBN: 963  9410  37  3 

3. Tóth, L. (2000): Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. 

Szöveggyűjtemény.  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 163 o. 

https://pt.scribd.com/doc/76570872/Pszichologiai-vizsgalati-modszerek-a-tanulok-

megismeresehez 

Tantárgyfelelős: Dr. Olajos Tímea főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

Biró Zsolt egyetemi tanársegéd 

 

  

http://www.educatio.hu/download/hefop/project_2/hatekony.tan.megism_ped.kepz.pdf
https://pt.scribd.com/doc/76570872/Pszichologiai-vizsgalati-modszerek-a-tanulok-megismeresehez
https://pt.scribd.com/doc/76570872/Pszichologiai-vizsgalati-modszerek-a-tanulok-megismeresehez


Tantárgy neve: ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ kreditszáma: 2 

a tanóra típusa szeminárium és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 5. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus célja a lelki egészséggel kapcsolatos, komplex pszichológiai elméletek megismerése, 

ehhez kapcsolódóan a rendszerszemléleti alapok elsajátítása. Ebből a szempontból az egyéni 

fejlődés és a társas színterek interakciójának megismerése. Az iskola szerepe a mentálhigiénés 

prevencióban- és gondozásban. A stresszel összefüggő pszichológiai jelenségek 

megismerése(szorongás, konfliktusok, kiégés). Az iskolai agresszió és zaklatás összefüggéseinek 

tudatosítása. A mentálhigiénés céllal szerveződő készség- és személyiségfejlesztő foglalkozások 

elméleti és gyakorlati szempontjainak megismerése. Ennek részét képezi a saját önismeret, a 

kommunikációs- és konfliktuskezelési, továbbá a megküzdési képesség felismerése. 

Egészségpszichológiai ismeretek beépítése az iskolai mentálhigiéné gyakorlatába 

(egészségmagatartás- és fejlesztés, függőségek).  

tudása 

- a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről való tudás 

- a mentálhigiénés problémák felismerésének képessége, az elsődleges prevenció aktuális 

gyakorlatának ismerete 

- a tanári hivatáshoz kötődő információs forrásokról, a lelki egészségvédelemmel foglalkozó 

szakemberekről, szervezetekről való tájékozottság megszerzése 

képességei 

- stressz- és konfliktuskezelő technikák ismerete és alkalmazási képessége 

- önelemzésre és önreflexióra való képesség 

- egészségmegőrző- és fejlesztő technikák alkalmazása a gyakorlatban 

- képes a tanulók és a kapcsolódó rendszerek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek biztosítják az egyén és a közösség egészséges működését 

- elősegíti a tanulók közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, az egészséges életmód, és 

az aktív közösségi szerepvállalás megtanulását 

attitűdjei 

- törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi-lelki egészségének 

megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. 

- pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő 

kommunikációra.  

- nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása érdekében 

szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

Irodalom: 

1. Bóta, M. (1998): Iskolai mentálhigiéné. Szöveggyűjtemény. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen. Nincs ISBN száma 

2. Gerevich J., (szerk.) (1989): Közösségi mentálhigiéné. Gondolat Kiadó, Budapest.  

ISBN: 963 282 260 9 

3. Kállai J., Varga, J., Oláh A.  (szerk.)(2007):  Egészségpszichológia a gyakorlatban. 

Medicina Kiadó, Budapest. ISBN: 978 963 226 486 8 

4. Oláh A. (2005): Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Trefort Kiadó, 

Budapest.ISBN: 9634463484 

Tantárgyfelelős: Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  



Páskuné dr. habil. Kiss Judit, egyetemi docens, PhD  

Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit, egyetemi adjunktus, PhD  

Dr. Pataky Nóra, egyetemi tanársegéd, PhD  

Dr. Orosz Róbert, egyetemi tanársegéd, PhD 

Biró Zsolt egyetemi tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, heti 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 5. félév 

előtanulmányi feltételek:  

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus célja a tehetségdiagnosztika és tehetségfejlesztés gyakorlatát megalapozó tudományos 

elméletek ismertetése. Ehhez kapcsolódóan a tanári munkában alkalmazható pszichológiai 

vizsgáló módszerek megismerése és használatának elsajátítása. A főbb elméleti megközelítések 

közé sorolható a Renzulli-féle háromkörös modell, és Mönks-féle továbbfejlesztése. Ugyanígy 

Czeizel Endre 4+2+1 faktoros modellje, Gardner többtényezős intelligencia modellje, Sternberg 

triararchic modellje, és Gagnė modellje kerül előtérbe a kurzus során. Továbbá azon tényezők 

megismerése, amelyek a tehetség legfontosabb összetevői. Intrapszichés szinten többek között az 

intelligencia, a kreativitás, a motiváció, a tanulás iránti attitűd, a tanulási orientáció, és az énkép 

szerepe hangsúlyos. Interperszonális vonatkozásban pedig a szociokulturális háttér, az intézményi 

szerepvállalás, továbbá a társas kapcsolatok (család, kortársak, tanár, mentor) jelentőségét 

ismerhetik meg a hallgatók.  

 

tudása 

- az egyének közötti különbségek megértésének fejlesztése 

- a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének 

elemző értékelése 

- a tanítás és a nevelés révén kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztési módszereinek 

ismerete 

- tájékozott a tehetséges tanulók fejlődését támogató differenciálásban, az adaptív 

tanulásszervezési módszerekben, és a nevelési-oktatási stratégiákban 

képességei 

- képes a motiváció, az érdeklődés, és a figyelem folyamatos fenntartására 

- a tanulók rövid- és hosszú távú célkitűzéseinek és pályatervének támogatása  

- adekvát diagnosztikai- és fejlesztő tevékenységekben való jártasság 

- elfogadó tanórai légkör kialakítása és fenntartása  

- a tehetséges tanulók erős oldalának és fejlesztendő területeinek felismerése 

attitűdjei 

- szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 

szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

- reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a 

tanulást támogató értékelés mellett. 

- törekszik arra, hogy minden tanulót eljuttasson képességei teljes kibontakoztatásához. 

Irodalom: 

1. Balogh, L. (2004): Iskolai tehetségfejlesztés. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

http://mateh.hu/tehetsegkonyvtar/Dr_Balogh_tanulmanyok/Iskolai_tehetsegfejlesztes

.pdf 

2. Gyarmathy, É.  (2006): A tehetség. Fogalma, összetevői, típusai, azonosítása. 

ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9634638503, 9789634638506 
3.  

4. Csíkszentmihályi, M.  (2010): Tehetséges gyerekek. Flow az iskolában. Nyitott 

Könyvműhely, Budapest. ISBN: 9789633100066 

5. Tóth, L. (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. 

Pedellus Tankönyvkiadó, 



Debrecen.https://pt.scribd.com/doc/76570872/Pszichologiai-vizsgalati-modszerek-a-

tanulok-megismeresehez 

Tantárgyfelelős: Dr. Péter-Szarka Szilvia egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók:  

Páskuné dr. habil. Kiss Judit, egyetemi docens, PhD   

Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit, egyetemi adjunktus, PhD  

Dr. Pataky Nóra, egyetemi tanársegéd, PhD  

Dr. Orosz Róbert, egyetemi tanársegéd, PhD 

Bíró Zsolt, egyetemi tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: TÁRSADALOMPEDAGÓGIA kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2 óra 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus célja a nevelés és a társadalom kapcsolatának, kölcsönhatásának bemutatása. A formális 

és informális színterek egyaránt helyet kapnak ennek érdekében. A családra mint elsődleges 

szocializációs közegre különösen nagy figyelem fordul, mivel a családban elsajátított minták, 

szerepek különösen nagy hatást gyakorolnak a későbbi életútra és az intézményi, társadalmi 

integrációra. A családi életre nevelés témaköre külön hangsúlyhoz jut a félév során. A kurzus a 21. 

századi társadalmi és gazdasági körülmények között tárgyalja nemcsak a család szerepét, hanem 

az oktatási intézmények megváltozott jelenlétét és hatását a nevelés folyamatában. 

 

Tudás 

- Pedagógiai tudással rendelkezik a nevelés és társadalom kapcsolatáról, a szocializációról, 

a kapcsolati kultúráról és gyermeknevelésről. Ismeri a családi és intézményi szocializáció 

kölcsönhatását, a pedagógus szerepét az együttműködésben. 

Képesség 

- Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség 

fejlesztésének lehetőségeiről. Képes a tanulók személyiségét megismerni, az esetleges 

szocializációs, integrációs problémákat felismerni és kezelni 

Attitűd 

- Tiszteli a tanulók személyiségét, a társadalmi háttértől elvonatkoztatva igyekszik segíteni 

a tanulót fejlődésében, az oktatási és nevelési folyamat során. Érzékeny a tanulók 

problémáira, segíti a személyes környezetében – elsődlegesen a családban és iskolában – 

a társas kapcsolataiban, kommunikációban, felkészíti a társadalmi integrációra. 

Irodalom: 

1. Perjés I. (2005): Társadalompedagógia. Aula Kiadó, Budapest, ISBN 963 9585 77 7 

2. Kozma T. (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest,Tankönyvkiadó, ISBN 

9631955125 

3. Varga A.  (szerk.) (2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs, Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi intézet, ISBN 978-963-642-805-1 

4. V. Gönczi I. (2015): A gyermek- és ifjúságvédelem, a hátrányos helyzet kezelése. 

Debrecen. Egyetemi Kiadó, ISBN 978 963 473 873 2 

5. Golnhofer E. – Szabolcs É. (2005): Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Budapest, 

Eötvös József Kiadó, ISBN 9789637338243 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Engler Ágnes egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. habil Engler Ágnes egyetemi docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: DIDAKTIKA kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 2 óra 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus hozzájárul a 21. századi tanári szerepértelmezések, tanári kompetenciák megértéséhez, 

elsajátításához, fejlesztéséhez. A félév során a pedagógiai folyamatok értelmezése zajlik, a tanítás-

tanulás helyének, szerepének és fejlesztési lehetőségeinek tisztázása az iskolai 

tevékenységrendszerben. A hallgatók megismerkednek a tanulásszervezés munkaformáival, a 

tanórai kommunikációval, tanórai döntésekkel, a központi és a helyi tantervek szerepével. Fontos 

szerephez jut a követelménytaxonómia és értékelés folyamata. 

Tudás 

- A hallgató megérti az iskolai tanítási-tanulási folyamatok tervezési, szervezési, 

lebonyolítási és értékelési folyamatait, azok illeszkedését a többi nevelési 

tevékenységhez. Ismeri tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és 

tanulási stratégiákat. 

Képesség  

- Képes az értékelő-önértékelő, reflektív habitus kialakítására, a korszerű, nyitott és 

differenciált tanulási formákhoz szükséges kompetenciák felismerésére és 

fejlesztésére. Képes a tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására. 

Attitűd 

- A tanárjelölt elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos 

fejlesztése iránt. Fontosnak tartja a tudatos tervezést, amelyet az érvényes 

szabályzatokhoz, tantervekhez igazít. Törekszik az életkori, egyéni és csoport 

sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő 

tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. 

 

Irodalom: 

1. Báthory, Z.(1997): Tanulók, iskolák – különbségek. OKKER Kiadó, Budapest. ISBN 963 

7315 500 

2. Falus, I. (szerk.) (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat, Budapest. ISBN978 963 

9610 97 2 

3. Ginnis, P. (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás 

eszközei. Pécs, Pécsi Direkt kft. – Alexandra. ISBN: 978 963 369 9386 

4. Kagan, Spencer & Kagan, Miguel (2010): Kooperatív tanulás. Budapest, Önkonet. 

ISBN:978 963 866 2354 

5. Szabó, L. T. (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, Debreceni Egyetemi 

Kiadó, [Pallas Debrecina 19.] ISBN: 978 963 318 0273 

Tantárgyfelelős: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 1. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: gyakorlat és (heti) óraszáma: 3 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek:Didaktika 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgy célja, hogy gazdagítsa a tanárjelöltek gyakorlati tudását az iskolai folyamatokról, 

történésekről. A tanegység fő feladata az alapfogalmak tisztázása, a tantermi történések 

megfigyelése, értelmezése, a tapasztalatok együttes feldolgozása, az általános pedagógiai 

képességek fejlesztése. A hallgatók a gyakorlatokon tantermi helyzeteket figyelnek meg, illetve 

mikrotanításokat végeznek, ezeket elemző megbeszélés követi. Cél ez által a hallgatók pálya- és 

önismeretének elősegítése. 

Tudás 

- A végzett tanár tájékozott az oktatás módszereinek és stratégiáinak rendszeréről, képes 

ezeket kritikailag elemezni, több szempontból értelmezni. Ismeri a közösség kialakítását, 

fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket. Ismeri és érti a nevelés és tanítás 

összefüggéseit. A tanításban is képes a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei nevelési 

céljainak érvényesítésére. 

Képesség 

- Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a 

pedagógiai céloknak és a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat 

meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a 

végzettségének megfelelő korosztály, illetve a felnőttoktatás keretében is. Képes az 

aktivitást, interaktivitást, motivációt és differenciálást elősegítő, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő tanítási stratégiákat, a módszerek és eszközök gazdag 

választékát alkalmazni. Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

 

Attitűd 

- Elfogadja, hogy a tanulás aktív folyamat, amelyben a tanulási környezet és technológia 

meghatározó szerepet játszik. Elismeri a tanulási folyamat tudatosításának szükségességét, 

elkötelezett híve a tanulás tanításának. Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, 

igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Az iskola világában tudatosan törekszik 

az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek 

megismerésére, tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és 

nemzetiségekre. Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik 

a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. 

Folyamatosan együttműködik a szülőkkel. 

Irodalom: 

1. Falus, I.  (szerk.) (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 

9631952967 

2. Falus, I. (szerk.) (2007): A tanárrá válás folyamata. Gondolat, Budapest. ISBN: 

9789639610972 

3. Szabó, L. T. (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debreceni Egyetemi Kiadó, 

Debrecen ISBN 9789633180273 

4. Szabó, L. T. (szerk.) (2011): Pedagógiai esetek. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi 

Karok, Debrecen. ISBN 9789634735021 

Tantárgyfelelős: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 



Tantárgy neve: PEDAGÓGIAI FOLYAMAT 2. kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: gyakorlat és (heti) óraszáma: 3 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 5. félév 

előtanulmányi feltételek:Pedagógiai folyamat 1. 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgy célja, hogy növelje a tanárjelöltek kompetenciáját az iskolában előforduló jellegzetes 

értékelési helyzetek megoldásában. Ennek megfelelően a kurzus középpontjában a tanulói 

teljesítmények értékelése áll.  

 

Tudás 

- A végzett tanárnak szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról 

és módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, 

összefüggésekkel. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és 

fejlesztendő kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, 

eszközöket. 

Képesség 

- A szakképzett tanár képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő 

értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek 

felhasználására. Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a 

pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. 

Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését 

támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a 

differenciálás, individualizálás szempontjait. Képes céljainak megfelelően az értékelés 

eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére. Képes az országos, 

illetve a helyi mérési eredmények értelmezésére. 

Attitűd 

- Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a 

tanulást támogató értékelés mellett. 

Irodalom: 

1. Buda, A. (2011): Értékelési filozófiák és pedagógiai mérés. RE-PE-T-HA-KÖNYVEK 

(Sorozatszerkesztő: Chrappán Magdolna) Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok. 

2. http://repetha.detek.unideb.hu/media/documents/online_rtkelsi_filozfik_s_pedaggiai_mrs

.pdf ISBN: 9789634735427 

3. Buda, A. (2012): Mire használhatók a szavazórendszerek? Oktatás-Informatika. 1-2. 

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/buda-andras-mire-hasznalhatok-a-

szavazorendszerek/ 

4. Csapó, B. (2000): „Tudásszintmérő tesztek”. In: Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai 

kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631626644 

5. Hülber, L. (2011): Technológiaalapú mérés-értékelés. Új Katedra 7. 11-15.ISSN: 0865-

6177 

Tantárgyfelelős: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

 

  



Tantárgy neve: IKT AZ OKTATÁSBAN kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: gyakorlat és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek:Didaktika 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a korszerű szemléltetés követelményeivel, a 

digitális taneszközök (pl. projektor, interaktív tábla) oktatási alkalmazásával. Megismerik a 

hallgatók az elektronikus napló szolgáltatásait, valamint az IKT eszközök lehetséges felhasználási 

módjait a kontakt és a blended learning képzésekben. 

 

Tudás 

- A végzett tanárok ismerik az oktatásban használható információs és kommunikációs 

technológiákat, az IKT-val támogatott oktatás elméleti és gyakorlati hátterét. 

Képesség 

- A szakképzett tanár képes a tanóra céljának megfelelő technikai eszközök és módszerek 

meghatározására, az órák IKT eszközökkel támogatott megtartására. Képes a tanulók 

információfeldolgozási képesség-együttesének fejlesztésére, az önálló tanulás képességeinek 

megalapozására, az iskolán kívül megszerzett ismeretek és az iskolában elsajátított tudás 

integrálására. Képessé válik arra, hogy sikerrel készítsen fel tanulókat, pedagógusokat az IKT 

eszközökök hatékony használatára. Magabiztosságot szerez az online közösségek, a digitális 

állampolgárság és az állandóan fejlődő IKT-val támogatott eszközök és módszerek területén. 

Attitűd 

- Nyitott az állandóan változó, megújuló technológiák oktatási alkalmazására, a hozzájuk 

társuló új módszerek elsajátítására, az aktuális problémákra probléma-érzékeny 

gondolkodással és operatív tevékenységgel reagál. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik 

az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára. 

Irodalom: 

1. Buda András (2017): IKT és oktatás. Együtt vagy egymás mellett? Belveder Meridionale. 

Szeged. ISBN 9786155372681 

2. EDUCATIO: 1997/4: Internet 

3. Nógrádi,L. Szalai, F. (2013): Interaktív táblák alkalmazása egyszerűen és profin. Nógrádi 

PC-Suli. ISBN: 9789638694959 

4. Kárpáti, A. (szerk.) (2002): Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 9631957624 

5. Ollé, J. és munkatársai (2013): Oktatásinformatika módszerek - Tanulás és tanítás az 

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

6. Prievara, T. (2015): A 21. századi tanár. Neteducatio Kft, Budapest. ISBN: 

9786158032803 

Tantárgyfelelős: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Buda András egyetemi adjunktus, PhD 

  



Tantárgy neve: A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD PEDAGÓGIÁJA kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: szeminárium és (heti) óraszáma 3 

számonkérés módja. gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 6. félév 

előtanulmányi feltételek: Pedagógiai folyamat 2. 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a gyógypedagógia alapfogalmaival, a 

gyógypedagógia rendszerében elkülönült fogyatékossági területekkel, megismerik a 

részképességzavar definícióját, legfontosabb ismérveit. A kurzus segít rávilágítani a társadalmi 

attitűd segítő vagy gátló jellegére. Felvázolja a sajátos nevelési szükségletű tanulók lehetőségeit 

az oktatási rendszerben a törvények, rendeletek tükrében, bemutatja az integrált, inkluzív 

nevelésben-oktatásban résztvevők kapcsolatrendszerét. 

 

Tudás 

- A hallgató ismeriaz egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezési formákat, így a 

cselekvéses, individuális, differenciált, kooperatív és az önálló tanulási technikákat. Ismeri 

a szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadók munkáját szabályozó jogszabályokat és 

működési praxisukat. 

Képesség 

- Képes gyakorlatban alkalmazni ismereteit a legfontosabb nemzetközi és hazai pedagógiai 

felfogásokról, az integráció, az inklúzió kérdéséről. Alkalmazza az együttműködést 

támogató, motiváló módszereket. Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni 

azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. 

Attitűd 

- Jellemzi a másság elfogadása, tanulót megismerni kész nevelői attitűd. Képes értelmezni és 

a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek 

befolyásolják a tanulók esélyeit. Törekszik az értékek sokféleségének elfogadására. 

Irodalom: 

1. Illyés, S. (szerk) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest. ISBN: 

963 7155 28 7 

2. Heacox, D. (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Kézikönyv a 3–12. évfolyam 

számára. Budapest, Szabad Iskolákért Alapítvány. ISBN: 963 0614 57 x 

3. Adaptációs kézikönyv.(2008): Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Sulinova, 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest,13–169. ISBN: 978-963-

682-622-2 

4. Torda, Á. (szerk.) (1993): Szemelvények a tanulási zavarok köréből, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN 3000001331476 

5. Társadalmi egyenlőtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülői viselkedés és a 

gyermekek fejlődésének összefüggései. (2008): Educatio Társadalmi Szolgáltató 

Közhasznú Társaság, Budapest, ISBN: 978-963-9795-14-3 

Tantárgyfelelős: dr. Bacskai Katinka egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

 

  



Tantárgy neve: A NEVELÉS ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 3 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tárgy célja, hogy a hallgatók számára a nevelés alapfogalmainak elméleti megközelítését tegye 

lehetővé. Ilyen alapvető jelentőségű fogalmak: a nevelés, a nevelési cél, a nevelési folyamat, illetve 

a nevelési folyamatot meghatározó eszmények és értékek. Ezek mellett foglalkozzon a nevelés 

alapvető antropológiai problémáival: a nevelhetőség szükségszerűségének és lehetőségének 

kérdéseivel. A tárgy sorra veszi a neveléssel és iskoláztatással kapcsolatos alapvető modelleket, 

elemzi a pedagógiai folyamtok strukturális sajátosságait és az ezekhez kapcsolódó tér- és időbeli 

meghatározottságokat. Áttekinti a személyiségformáló hatások sajátosságait, a nevelés 

eredményességéhez és hatékonyságához kapcsolódó elvi megfontolásokat. A tárgy érinti az 

alapvető gyermekjogi és pedagógusetikai kérdések elméleti vonatkozásait. 

A tárgy kapcsán a hallgatók megismerkednek a neveléstudomány kiemelkedő hazai és nemzetközi 

teoretikusainak (Comenius, Rousseau, Herbart, Dewey, Steiner, Neill) munkásságával, a 

meghatározó klasszikus és modern iskolaelméletekkel, reformpedagógiai és alternatív iskolai 

kezdeményezésekkel. 

Betekintést kapnak továbbá a magyar iskolázás felvilágosodás korától kezdődő modernizációs 

folyamatába, megismerkednek az állami oktatási politika legfőbb törekvéseivel, az iskola és az 

egyház, az iskola és az állam összefüggéseinek történeti formációival. 

 

Tudása: 

- ismeri a neveléstudomány terminológiáját,  

- rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és 

elrendezéséhez szükséges alapvető szövegértési felkészültséggel,  

- ismeri a neveléselmélet és –neveléstörténeti hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, 

aktuális kérdéseit, 

- ismeri és érti a nevelés és tanítás összefüggéseit,  

- ismer pedagógusszerepre vonatkozó múltbeli elméleteket, 

Képességei: 

- megfelelően tudja használni írásban és szóban a nevelésfilozófia és a neveléstörténet 

szaknyelvét, alapfogalmait; 

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

véleményeket. 

Attitűdjei: 

- törekszik saját pedagógiai nézeteinek elméleti és történeti megalapozására,  

- törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, mások megértésére, 

- elkötelezett a tanulók és saját maga tudásának és tanulási képességeinek folyamatos 

fejlesztése iránt. 

Irodalom: 

1. Bábosik, I. (1997): A modern nevelés elmélete. Télosz Kiadó, Budapest,ISBN:963-8458-

12-7 

2. Mészáros, I., Németh, A., Pukánszky, B. (2005): Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia 

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

3. Mihály, O: (2003): Bevezetés a nevelésfilozófiába. Okker, Budapest,ISBN: 978-830-464-

956-9.  



4. Nagy, J. (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, ISBN:963-379-496-X 

5. Bábosik, I. (2004): Neveléselmélet. Osiris, Budapest, ISBN: 963-389-655-X 

6. Kardos, J. (2007): Iskola a politika sodrásában, 1945–1993. Tankönyvkiadó, 

Budapest,ISBN:978 963 693 017 2  

Tantárgyfelelős: dr. Rébay Magdolna egyetemi docens, PhD habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

 

  



Tantárgy neve: MODERN IRÁNYZATOK A PEDAGÓGIÁBAN kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tárgy megismerteti a hallgatókkal a nevelésről való gondolkodás és az iskolai programokban 

megvalósuló aktuális alternatív programjait, gyakorlatait. Áttekinti azokat a huszadik századi 

gondolkodásmódokat, melyek az iskolai gyakorlat megújítását tűzték célként maguk elé. Kiemelt 

hangsúllyal tekinti át ezek hazai vonatkozásait, megismertetve a hallgatókat a huszadik század 

innovatív pedagógiai programjainak napjainkban megfigyelhető és hozzáférhető alakzataival. 

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanárjelölt hallgatók képessé váljanak azonosítani és kritikai 

módon elemezni a huszadik századi iskola-alternatívákhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati 

innovációk lényegi vonásait. Képessé teszi őket, hogy kritikailag elemezzék a pedagógiai innovációkra 

irányuló programok elemeinek koherenciáját, értelmezzék azok innovatív értékét.  

Tudás 

- Ismeri a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén mutatkozó 

alternatív pedagógiai eljárásokat. Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, 

emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges 

ismeretekkel. Ismeri a különböző tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt 

hatásait. 

Képesség:  

- Elméleti tudása felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni, a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a 

motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, probléma-

megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 

kiválasztására, illetve megvalósítására 

Attitűd:  

- Törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. Nyitott a 

személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Fontosnak tartja a tanulás és tanítás 

folyamatainak tudatosodását. Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez 

figyelembe kell venni a tanulók sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. Törekszik a 

tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. 

Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, 

differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására.  

Irodalom: 

1. Brezsnyánszky, L.-Vincze, T.  (szerk.) (2002): Iskolaalternatívák a huszadik században. 

Összeállította:. Pallas Debrecina 9. Debrecen,: ISBN 963-472-678-X 

2. Németh,A./Skiera E. (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.ISBN: 9631901688 

3. Németh, A. (szerk.) (2002): Reformpedagógia-történeti tanulmányok Európai 

kölcsönhatások, nemzeti sajátosságok. Osiris, ISBN: 9633892430 

4. Pukánszky, B.- Zsolnai A. (1998): Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest, ISBN: 9639024384 

5. Németh,A.- Pukánszky B.- Pirka V. (szerk.) (2014):Továbbélő utópiák 

: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében / Gondolat, Budapest. ISBN: 

978 963 693 580 1 

Tantárgyfelelős: dr. Markos Valéria, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  



 

Tantárgy neve: NEVELÉSSZOCIOLÓGIA kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

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

oktatás és a társadalom összefüggésrendszerét elemző strukturalista-funkcionalista, kritikai, 

konfliktus-elméleti, szimbolikus interakcionista és kapcsolathálózati strukturalista megközelítések 

kérdésfelvetését, elméleti megfontolásait és elemzési stratégiáit. Különbséget tudjon tenni a 

különböző elméletek alapfogalmai, törvényszerűségei között, előbb segítséggel, majd önállóan is 

ki tudja választani a kutatási kérdéseknek megfelelő elméleti paradigmákat. A hallgatók a 

nevelésszociológiai paradigmák, elméletek és fogalmi bázisuk azonosításán túl megtanulják, hogy 

egy jelenséget több elméleti paradigma szemszögéből is meg lehet vizsgálni. 

Tudás: 

- Megismeri a társadalmi, kultúra- és csoportközi folyamatok elméletét. Tudományos 

kutatáson alapuló magyarázatmodelleket tud megkülönböztetni a gyermeknevelés az 

iskolai magatartásproblémák társadalmi és kulturális sajátosságait, 

összefüggésrendszereire. Értelmezni tudja a szocializáció, a hátrányos helyzet 

fogalomköreit. Azonosítani tudja a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékrendek 

oktatási rendszerekre és folyamatokra gyakorolt hatását.  

Képesség: 

- Képessé válik arra, hogy értelmezze és a tanulók érdekében felhasználja azokat a 

társadalmi-kulturális törvényszerűségeket és jelenségeket, amelyek befolyásolják a 

tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét.  

Attitűd: 

- Érzékennyé válik a tanulók problémáira, törekszik az fejlődés feltételeit biztosítani 

minden tanuló számára. Felismeri a tanár társadalmi felelősségét. 

Irodalom: 

1. Bourdieu, P. (2008): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: General 

Press Kiadó. ISBN: 9789636430733 

2. Kozma, T. (2001). Bevezetés a nevelésszociológiába, Budapest: Tankönyvkiadó, 

ISBN:963 19 1958 7 

3. Pusztai, G. (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai 

pályafutásra. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó ISBN: 9789632870090 

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

Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Wlislocki Henrik Szakkollégium. 

ISBN: 978-963-642-805-1 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 

  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9631919587


Tantárgy neve: OKTATÁSI RENDSZEREK AZ EU-BAN kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

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

hogy megismerkedjenek az időszerű oktatáspolitikai kérdésekkel, legyenek képesek felismerni az 

oktatáspolitikai problémák összefüggésrendszerét. Rendelkezzenek az oktatáspolitikai problémák 

elemzéséhez szükséges ismeretekkel, az oktatás, nevelés jogi, oktatáspolitikai aspektusának 

legfontosabb hazai és európai dimenzióival. Átlássák az oktatáspolitikai folyamatok alapvető 

működési elveit és legyenek képesek kritikusan elemezni e folyamatokat. Az oktatáspolitikai 

változásokra, aktuális problémáira probléma-érzékeny gondolkodással és operatív tevékenységgel 

reagáljanak. Törekedjenek az oktatáspolitikai folyamatokat a társadalmi igazságosság és az 

érintettek érdekeinek figyelembevételével szemlélni és értelmezni. Legyenek lépesek az iskolát és 

saját pedagógus szerepüket, illetve tevékenységüket az iskola világára ható társadalmi, 

oktatáspolitikai folyamatokkal összefüggésben értelmezni. 

 

Tudás: 

- Az összehasonlító közoktatás-politikai ismeretek segítségével a hallgató ismeretet szerez 

a nemzeti közösségek azon történeti, kulturális és politikai sajátosságairól, melyek az 

iskolarendszerek struktúráját, az értékorientációk sokféleségét, a tananyag-kiválasztás és 

–elrendezés jellegzetességeit, a tankönyvek, taneszközök kiadásának és használatának, a 

tanulásszervezési módok alkalmazásának különbözőségeit magyarázzák, továbbá 

megtanulja azonosítani az időszerű oktatáspolitikai kérdések ezekkel való kapcsolatát. 

Képesség: 

- Átlássák az oktatáspolitikai folyamatok alapvető működési elveit és legyenek képesek 

kritikusan elemezni e folyamatokat. Legyenek lépesek az iskolát és saját pedagógus 

szerepüket, illetve tevékenységüket az iskola világára ható társadalmi, oktatáspolitikai 

folyamatokkal összefüggésben értelmezni. 

Attitűd: 

- A tárgy segítségével a hallgató megerősíthető abban, hogy a plurális társadalom oktatási 

intézményeiben a területi, történeti és politikai specialitások tovább élnek, s kialakítható 

az a törekvés, hogy mindenkiben meglássa az értékeket és pozitív érzelmekkel 

viszonyuljon minden tanítványhoz a kulturális diverzitás világában is. Az oktatáspolitikai 

változásokra, aktuális problémáira probléma-érzékeny gondolkodással és operatív 

tevékenységgel reagáljanak. Törekedjenek az oktatáspolitikai folyamatokat a társadalmi 

igazságosság és az érintettek érdekeinek figyelembevételével szemlélni és értelmezni. 

Irodalom: 

1. Halász, G. (2012): Az oktatás az Európai Unióban: Tanulás és együttműködés. 

Budapest: Új Mandátum,  ISBN: 978963280533 

2. Kozma, T. (2006): Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest: Új Mandátum 

Kiadó, ISBN: 9639609323 

3. Husén, T.-Postlethwaite, N.  eds (1995): International encyclopedia of national systems of 

education. Oxford: Pergamon ISBN: 0080423027. 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 



Tantárgy neve: KÖZOKTATÁS ÉS DROGPREVENCIÓ 

kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus rávilágít a hátrányos helyzet, a veszélyeztetett státusz sajátosságai, a konform és a 

deviáns viselkedési formák közti összefüggésekre, azok hátterében kimutatható társadalmi 

folyamatok sajátosságaira. Bemutatja a nemzetközi és a hazai drogérintettséggel kapcsolatos 

vizsgálatokat, a drogfogyasztással kapcsolatos fogalmakat, a kirajzolható tendenciákat, és azok 

alapján a drogprobléma lehetséges kezelési módjait, különös tekintettel a nevelési-oktatási 

intézmények lehetőségeire. A hazai és a nemzetközi drogstratégiák, prevenciós oktatási programok 

megismerése, elemzése során a tanárjelöltek prevenciós szemléletének erősítése hangsúlyozódik. 

 

Tudás: 

- A hallgató ismeri a tanulók megismerésének módszereit. Felismeri a veszélyeztetett státusz 

sajátosságait, a deviáns magatartás jeleit, tisztában van ezek lehetséges okaival. Tudással 

rendelkezik a személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól. Tájékozott a 

felderített problémákhoz kötődő információs forrásokról, szervezetekről. 

Képesség: 

- A hallgatók képesek lesznek a társadalmi változások, és az azok nyomán kialakuló deviáns 

jelenségek elemzésére, értelmezésére, a felmerülő problémákhoz adekvát szakirodalmat 

keresésére, felhasználására. Képes a megfelelő kommunikációra a diákokkal, szülőkkel és 

szakmeberekkel. 

Attitűd: 

- Erősödik a tanári pálya gyakorlásához nélkülözhetetlen sokrétű attitűdjük, mint az előítélet-

mentesség, az együttműködésre való hajlandóság, az elsajátított korszerű prevenciós 

módszerek, technikák alkalmazásának során a folyamatos szakmai fejlődés iránti igényük. 

 

Irodalom: 

1. Demetrovics Zs.,Paksi,  B. (2011): Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. 

Budapest, L’Harmattan, ISBN: 9789632363547 

2. Gönczi, I.  (szerk.) (2006): Drogmegelőzés. Debrecen, Kossuth L. Egyetemi Kiadó, 

ISBN:963 473 004 3 

3. Pikó, B.  (szerk.) (2010): Védőfaktorok nyomában: A káros szenvedélyek megelőzése és 

egészségfejlesztés serdülőkorban, Budapest, L'Harmattan, ISBN: 978 963 236 267 0 

Tantárgyfelelős: dr. Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD, habil. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9789632362670


Tantárgy neve: A TANÁRI PÁLYA KOMPLEX KÉRDÉSEI kreditszáma: 2 

a tanóra típusa: előadás és (heti) óraszáma 2 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 7. félév 

előtanulmányi feltételek: Pedagógiai folyamat 2 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus során a hallgatók megismerik az iskolarendszer szervezeti működését, oktatásirányítás 

folyamatát és intézményeit, a pedagógus helyét az iskolaszervezetben. Megismerkednek a 

pedagógusok, a tanulók, a szülők és egyéb szereplők kapcsolatrendszerének sajátosságaival, a 

pedagógus feladataival és szerepeivel. Felismerik a reflektivitás fontosságát a tanári pályán, a 

folyamatos önfejlődés szükségességét és lehetőségeit. 

 

Tudás: 

Ismeri az oktatási rendszer vertikális és horizontális kiterjedését, szereplőit, benne a pedagógus 

helyét és szerepét Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Ismeretekkel 

rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben. 

Képesség: 

Képes a tanári életpályáját megtervezni, reflektív módon áttekinteni, tudsát és képességeit 

folyamatosan fejleszteni. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles 

kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel. 

Attitűd: 

Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik 

tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Törekszik a 

tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. 

Kompetenciák:  

- komplex feladatértelmezés és a pedagógusszerepek árnyalt megközelítése 

- a mindennapi pedagógiai rutinok megismerése, a hatékony munkaszervezés és időkezelés 

képességének kialakítása 

- az önfejlesztései igény megalapozása 

 

Irodalom: 

1. Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás 

eszközei. Pécs, Pécsi Direkt kft. – Alexandra. ISBN: 978 963 369 938 6 

2. Kagan, S.,- Kagan, M. (2010): Kooperatív tanulás. Budapest, Önkonet. ISBN: 

978 963 866 235 4 

3. Szabó, L. T.  (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, Debreceni Egyetemi 

Kiadó, [Pallas Debrecina 19.] ISBN: 978 963 318 027 3 

Tantárgyfelelős: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: A TANÁRI MESTERSÉG kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: Pedagógiai folyamat 2  

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus lehetőséget ad a tanári munka szituatív elemzésére, különféle iskolai és iskolán kívüli 

tipikus helyzetek analizálásra. A hallgatók különböző szituációs játékokon és konfliktus- illetve 

kommunikációs helyzetgyakorlatok segítségével gyakorolják a tanári munka egyes elemeit. 

Tervezési és értékelési gyakorlatokon keresztül a tanórán kívüli tevékenységek területén szereznek 

tapasztalatokat. A tárgy célja a hallgatók ismereteinek gazdagítása a tanári mesterségről, elősegítve 

az életpályával kapcsolatos döntéseik megalapozását és gyakorlati megvalósítását. 

 

Tudás: 

- A hallgató ismeri és felismeri a tanítási-tanulási folyamat tipikus elemeit. Ismeri a csoport, 

a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai sajátosságait. Ismeri a 

pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

Képesség: 

- Képes a kutató-elemző tanári habitus értelmezésére, kutatási gyakorlatok tervezésére és 

megvalósítására. Képes szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának 

hatékony integrálására. Alkalmas komplex tevékenységtervezésre. 

Attitűd: 

- Fontosnak tartja a tanári kommunikációs és döntési képességek fejlesztését, az 

önértékelési kompetenciák kialakítását és fejlesztését. Igényli a tanári kutató attitűd 

megalapozását. Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas 

megvalósítást. 

Irodalom: 

1. Ginnis, P. (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás 

eszközei. Pécs, Pécsi Direkt kft. – Alexandra. ISBN: 978 963 369 938 6 

2. Falus, I.(szerk.) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (2000). Budapest, Műszaki 

Kiadó. ISBN: 963 16 2664 4 

3. Kagan, S.,-Kagan, M. (2010): Kooperatív tanulás. Budapest, Önkonet. ISBN: 

978 963 866 235 4 

4. Szabó, L. T. (2010): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, Debreceni Egyetemi 

Kiadó, [Pallas Debrecina 19.] ISBN: 978 963 318 027 3 

Tantárgyfelelős: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Chrappán Magdolna főiskolai docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: TANULÁSI NEHÉZSÉGEK kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás: 

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tanulási problémák, tanulási nehézségek, iskolai 

teljesítményzavarok jellemzőivel, típusaival és a kategorizáláshoz használt szempontokkal. 

Elsajátítják a tanulási zavar, a tanulási nehézség és a tanulási akadályozottság tüneteit, kiváltó 

okait, a megelőzési és fejlesztési lehetőségeket. Áttekintik a tanulási nehézségekkel küszködő 

tanulók mögött álló családi és társadalmi háttérjellemzőket, a tanulási inkompetencia mértékét, a 

fejlődés potenciális lehetőségeit, az oktatásban használt speciális oktatási és nevelési módokat. 

Tudás: 

- Megismerik a ismeretszerzésben, tanulásban való akadályozottság típusait, formáit. 

Ismeri a kiváltó okokat és a fejlesztési lehetőségeket, továbbá a köznevelési törvények 

által lehetővé tett kedvezményeket. Ismeri a kapcsolódó szakterületeket és azok bevonási 

lehetőségeit a komplex diagnózis felállítása és a fejlesztés érdekében. 

Képesség: 

- Képes az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel a tanulói személyiség 

fejlesztésére, a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődésének segítésére. 

Képes a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére és fejlesztésére, a tanulói 

közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az egyének közötti 

különbségek megértésének elősegítésére. 

Attitűd: 

- A hallgatók mássággal, a marginalizálódott és a tanulásban sikertelenekkel kapcsolatos 

attitűdök alakítása. Érzékeny a tanulók problémáira, elismeri a tanulók sajátos igényeit. 

Törekszik a differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazására. 

 

Irodalom: 

1. Illyés, S.  (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE, Budapest. ISBN:963 

715528 7 

2. Györgyi, Z. - Kőpatakiné, M. M. (2010): „Oktatási egyenlőtlenségek és sajátos igények”. 

In: Jelentés a magyar közoktatásról. Busapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, ISSN: 

1219-8692 

3. Harmatiné, O.T. (2014): Kit zavar a tanulási zavar? Debrecen, Pedellus ISBN: 978 615 

5154 90 

4. Nagy, M. (2009): „Tanári kompetenciák és a hátrányos helyzetű tanulók nevelése”. In: 

Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Paedagogica,  36. évf. 59–84. ISSN: 

1789-8064 

Tantárgyfelelős: dr. Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Kovács-Nagy Klára egyetemi adjunktus, PhD 

 

  

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=53784


Tantárgy neve: KUTATÁSOK A NEVELÉSSZOCIOLÓGIÁBAN kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tanegység célja egy kitüntetett nevelésszociológiai terület kutatástörténetének, valamint a 

vizsgálatok gyakorlati megfontolásainak megismertetése a hallgatókkal. Abban a régióban, 

melynek oktatási intézményeiben tanárok lesznek a hallgatók, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

fejlesztése éppen az e csoportba tartozó tanulók nagy aránya miatt komoly kihívást jelent. A tárgy 

célja, hogy felkészítsen a tanári munka során tapasztalható és kezelendő helyzetekre. 

 

Tudás:  

- A pedagógiai kutatásokat bemutató szakirodalomban való eligazodáshoz és gyakorlati 

célú vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tudás elsajátítása, legyenek tisztában a 

pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival.  Tanulják meg a 

neveléstudományi kutatás-módszertani ismereteknek, s rendelkezzenek biztos 

ismeretekkel a kutatási módszerekről, azok alkalmazási lehetőségeiről. 

Képesség: 

- A hallgatók legyenek képesek elemezni, értelmezni a pedagógiai kutatás és fejlesztés 

eredményeit, és legyenek képesek egyszerűbb kutatási módszerek használatára. Képes a 

komplex kutatási eszközrendszerrel megválaszolható problémák felismerésére, az 

adekvát kutatási feladatok szakszerű meghatározására, az eredmények értékelésére. Képes 

a kutatási eredmények írásbeli és szóbeli értelmezésére. 

Attitűd: 

- Az oktatásügy aktuális problémáira reagáljanak probléma-érzékeny gondolkodással, 

törekedjenek arra, hogy a kutatások eredményeit szintetizálva és összevetve alakítsák ki a 

véleményüket és fogalmazzanak meg további kutatási kérdéseket.  

Irodalom: 

1. Bacskai, K. (2015): Iskolák a társadalom peremén. Szeged: Belvedere Meridionale 978-

615-5372-38-4 

2. Kozma, T. (1975): Hátrányos helyzet: egy oktatásügyi probléma társadalmi vetületei. 

Budapest: Tankönyvkiadó. ISBN: 963 17 1304 8 

3. Pusztai, G. (2009): A társadalmi tőke és az iskola. Kapcsolati erőforrások hatása az iskolai 

pályafutásra. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó ISBN: 9789632870090 

4. Szemerszki, M. (2016):  Hátrányos helyzet és eredményesség. Budapest: Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet ISBN: 978-963-682-996-4 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 

  



Tantárgy neve: OKTATÁSSTATISZTIKAI ELEMZÉSEK kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 8. félév 

előtanulmányi feltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzus célja, elsajátítandó ismeretanyag 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek az oktatáskutatás világába, 

tájékozódjanak a főbb kérdések és elemzési módszerek felől, el tudjanak végezni a tanári munka 

során szükséges adatelemzést. 

 

Tudás: 

- A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek az oktatáskutatás 

világába, tájékozódjanak a pedagógiai folyamatok értelmezéséhez szükséges statisztikai 

adatbázisok típusait, jellegzetességeit illetően. Tudást szerezzenek a fejlesztendő 

kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszerekről, eszközökről.  

Ismerjék meg az egyszerűbb statisztikai fogalmakat. 

Képesség:  

- Legyenek képesek osztálytermi vizsgálatok, teljesítménymérés és értékelés adatainak 

felvételére, az eredmények értelmezésére, elemzésére. Képes az országos, illetve a helyi 

mérési eredmények értelmezésére, táblázatok, grafikonok elemzésére, statisztikai adatok 

alapján következtetéseket levonására. Képes reflektálni mások következtetéseire. 

Attitűd: 

- Igényeljék, hogy az összefüggések alaposan vizsgálata szükséges, ne fogadjanak el 

egysíkú és első látásra helyesnek tűnő következtetéseket. Igényeljék, hogy egy-egy 

problémát sokoldalúan szükséges körüljárni, és a következtetéseket megbízható adatokkal 

szükséges alátámasztani. 

Irodalom: 

1. Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi. ISBN : 

9789635067640 

2. Dessewffy, T., Láng, L: (2015): A Big Data és a társadalomtudományok találkozása a 

műtőasztalon. Replika, 92–93, 157–170. ISSN: 0865-8188 

3. Falus, I.  (szerk.) (2004): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, 

Műszaki. ISBN : 963-16-2664-4 

4. Széll, K.  (2014): Az OECD az oktatásról: adatok, elemzések, értelmezések. Budapest, 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN : 978-963-682-788-5 

5. Veroszta, Zs. (szerk.) (2015) : Adatbőség. Educatio tematikus szám 24. 3. ISSN : 1419-

8827 

Tantárgyfelelős: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: dr. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, DSc 

 

  



Tantárgy neve: Családpedagógia kreditszáma:  

a tanóratípusa és (heti) óraszáma: előadás 2 óra 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: szabadon választható 

előtanulmányifeltételek: ‒ 

tantárgyleírás:  

A kurzuscélja, elsajátítandó ismeretanyag 

A kurzus célja, hogy a hallgatók ismeretet szerezzenek a családpedagógia témájú kutatásokról és 

azok eredményeiről, valamint önálló pilotkutatást végezzenek egy szabadon választott 

témakörben. 

 

A családpedagógia fogalma és tárgykörei,  

A formális és informális nevelés vizsgálati terepei 

A családpedagógiai kutatások relevanciája,  

Kutatásmódszertani alapismeretek,  

Kutatásmódszertani alapismeretek II. 

A családi élettel kapcsolatos kutatási területek 

Kérdések, hipotézisek, következtetések 

Egy családpedagógiai kutatás eredményei I. (beszámoló) 

Egy családpedagógiai kutatás eredményei II. (beszámoló) 

Egy családpedagógiai kutatás eredményei III. (beszámoló) 

Egy családpedagógiai kutatás eredményei IV. (beszámoló) 

 

Irodalom: 

Kötelező irodalom: 

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

nevelésszociológia alapjai. Pécs, PTE, 2015. 103-137. 

Engler Ágnes: Család mint erőforrás. Budapest, Gondolat. 

  

Ajánlott irodalom: 

Fülöpné Erdő Mária: Családpedagógia. Budapest, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2010. 

EarlBabbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Balassi Kiadó, 2017. 

 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Engler Ágnes egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. habil Engler Ágnes egyetemi docens, PhD 

 

  



Tantárgy neve: Családi életre nevelés Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: szabadon választható 

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

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

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

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

 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a családi élet különböző mozzanataival, életciklusaival, a család 

komplex rendszerének a működésével (családi szerepek, munkamegosztás a családban, családtípusok, a családon 

belüli kommunikáció és konfliktuskezelés).  A kurzus során olyan további témakörök kerülnek előtérbe, mint a 

családok és környezetvédelem, ikrek a családban, roma családok. További cél a tanárképzésben részt vevő hallgatók 

pedagóguspályára való felkészítése is, így szó esik a diákok és szülők hatékony bevonásáról az iskola életébe, a tanári 

pályára való motivációról vagy az otthontanulásról a pandémia idején.  

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom   

Kötelező irodalom: 
 

Csenger Lajosné (2015): A környezeti nevelés elmélete és gyakorlata. Képzés és gyakorlat. 13. évf. 1-2. sz. 

Elérhető:http://trainingandpractice.hu/sites/default/files/kepzes_es_gyakorlat/tanulmanyok/tp-2015-1_2-11-

Csenger-tanulmany.pdf  

Drjenovszky ZS. – Hegedűs R. – Pári A. (2013): Az ikerhelyzettel járó pozitívumok és nehézségek. Socio.hu 4. sz. 

54–88. old. Elérhető: http://socio.hu/uploads/files/2013_4/4ikrek.pdf 

Engler Ágnes - Kozek Lilla & Németh Dóra (2020): Családi életre nevelés Magyarországon. Iskolakultúra, 30(6), 

52-66.  Elérhető: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.6.52 

Engler Ágnes – Markos Valéria – Dusa Ágnes Réka (2020): Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás 

idején. Educatio, Vol. 30. No. 1. 72-87. Elérhető: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/1/article-p72.xml  

Európai családpolitikai kitekintő (2019).:1. fejezet A családpolitika helye a demográfiai válsággal küzdő Európában. 

15-28.  Elérhető: https://www.koppmariaintezet.hu/hu/ecsk-lapozo  

Kállai Ernő (2005): Első kísérlet egy konfliktusmodell alkotására a roma-nem roma együttélésben. In: Etnikai 

identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. (Szerk.: Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László) 

Bp. 2005. Balassi K. 150-162.p. 

Elérhető:http://www.kallaierno.hu/data/files/els_kiserlet_egy_konfliktusmodell_alkotasara_jkRuDF.pdf 

Mihalec Gábor – Csizmadia Róbert: Kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése a családi életre 

nevelésben. Elérhető: https://drive.google.com/file/d/13-kEo-XS5IpQQRkqBLPxpEYZYb7CoKUT/view  

 

Ajánlott irodalom: 

 
Fűrész Tünde & Molnár Balázs (2020)?  A családbarát Magyarország építésének első évtizede az Európai Unióban 

(In Kapocs 2020. 3-4, KINCS, Budapest 2020 december)  Elérhető: 

http://www.kapocsfolyoirat.hu/lapszamaink/2020  

Pári, A., Drjenovszky, Z., & Hegedűs, R. (2015): Ikrek a családban. Statisztikai Szemle, 93(7), 689-712. 

http://trainingandpractice.hu/sites/default/files/kepzes_es_gyakorlat/tanulmanyok/tp-2015-1_2-11-Csenger-tanulmany.pdf
http://trainingandpractice.hu/sites/default/files/kepzes_es_gyakorlat/tanulmanyok/tp-2015-1_2-11-Csenger-tanulmany.pdf
http://socio.hu/uploads/files/2013_4/4ikrek.pdf
https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.6.52
https://akjournals.com/view/journals/2063/30/1/article-p72.xml
https://www.koppmariaintezet.hu/hu/ecsk-lapozo
http://www.kallaierno.hu/data/files/els_kiserlet_egy_konfliktusmodell_alkotasara_jkRuDF.pdf
https://drive.google.com/file/d/13-kEo-XS5IpQQRkqBLPxpEYZYb7CoKUT/view
http://www.kapocsfolyoirat.hu/lapszamaink/2020
http://www.kapocsfolyoirat.hu/lapszamaink/2020


10+1 tény a 2010-es években gyermeket szült édesanyákról (2020): KINCS: Elérhető: 

https://www.koppmariaintezet.hu/hu/10p1-lapozo  

A járványhelyzet megítélése a fiatal magyar lakosság körében (2020): KINCS: Elérhető: 

https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Fiatalok_covid_gyorsjelentes.pdf  

 

Digitális oktatás az iskolákban, otthoni tanulás a családokban a koronavírus járvány első hulláma alatt (2020): 

KINCS. Elérhető: 

https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Digitalis_oktatas_az_iskolaban_otthoni_tanulas_a_csaladokban.pdf  

 

Az otthoni tanulás, nevelés és a családi háttér kapcsolata Az Értékteremtő gyermeknevelés kutatás eredményei 

szemszögéből (2020): KINCS. Elérhető: 

https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Demografiai_hatter_es_az_otthoni_tanulas_tenyezoi.pdf 

 

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

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

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

és mindezek hatását az intézményi nevelésben, oktatásban.  
Attitüd/magatartás: Rendelkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, érzelmi intelligenciával, 

reális önismerettel és önértékeléssel. Pozitív attitűd kialakítása és/vagy megerősítése a család intézménye iránt. 

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

hatásmechanizmusok interdependenciájának megértésére és elemzésére.  
Autonómia és felelősség: Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, döntéseiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek.  
 

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

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

 

  

https://www.koppmariaintezet.hu/hu/10p1-lapozo
https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Fiatalok_covid_gyorsjelentes.pdf
https://www.koppmariaintezet.hu/docs/Digitalis_oktatas_az_iskolaban_otthoni_tanulas_a_csaladokban.pdf


Tantárgy neve: Kísérő szeminárium kreditszáma: 2 

a tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 óra 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 9/10. félév 

előtanulmányi feltételek: Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlattal együtt teljesíthető 

tantárgyleírás: 

A kísérő szeminárium célja az egyéni iskolai gyakorlat során a hallgatók szakmai fejlődésének 

támogatása, a szakmai önreflexió, a tanárjelöltek egymástól való tanulásának előmozdítása, 

valamint a tanári kompetenciák elsajátításának nyomon követése. Szakmai, általános 

neveléstudományi és szakmódszertani szempontok szerint nyújt segítséget az egyéni gyakorlat 

elvégzéséhez, és a hallgatói motiváció függvényében erősíti a kutatásalapú tanári szemléletet és 

gyakorlatot. A kísérő szemináriumon és a mentortanárok által koordinált gyakorlatokon szerzett 

ismeretek és tapasztalatok rendszerezésével és elméleti beágyazásával hozzájárul a portfólió 

igényes elkészítéséhez is.  

Irodalom: 

Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK. 

Neveléstudományi Intézet, Bp. 

Pőcze Gábor (szerk.) (1997): A pedagógus szakmához tartozó képességek. A fontosabb pedagógiai 

készségek tartalma és kialakításuk módszerei.  Szöveggyűjtemény. OKKER, Bp.  

Wolf, R. M. (1985): Tyler Evaluation Model. In: Torsten Husen – T. Netville Postlethwaite 

(Editors-in-Chief): The International Encyclopedia of Education Research and Studies Volume 9 

T-Z. Pergamon Press. Oxford- New York- Toronto- Sydney- Paris- Frankfurt, 5323-5325. 

Ajánlott irodalom: 

Falus Iván (szerk.) (1998): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.  

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai 

gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs- Bp. 

Tantárgyfelelős: dr. Szűcs Tímea egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató:  

 

 


