
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Kórházpedagógia (SPB1903) 
 

Féléves tematika: 

1. A kórházpedagógia fogalma, céljai, a kórházpedagógusok feladata 

2. Az egészség fogalma, holisztikus jellege, az egészséget befolyásoló tényezők 

3. A betegség fogalma, betegségmodellek 

4. Az ápolás fogalma, a szükségletek hierarchiája, az ápolás folyamata (Virginia 

 Henderson ápoláselmélete) 

5. A beteg ember lélektana, a betegség élménytani vonatkozásai 

6. A betegségek, lefolyásuk 

7. A betegség és az emberi kapcsolatok (család, ápolói-team, külvilág) 

8. A beteg gyermek, és ápolásának pedagógiai kérdései 

9. Az idős ember. A normális és kóros öregség .Az „őszülő világegyetem” és az „active 

 ageing” 

10. A beteg vezetésének pedagógiája 

11. A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai lehetőségei I. Gyógyító mese, 

 meseterápia 

12. A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai lehetőségei II. Állatterápiák, 

 Bohóc doktorok, Teddy-maci Kórház 

13. A segítőhivatások pedagógiai és pszichológiai sajátosságai (empátia, altruizmus, 

 kiégés) 

14. A halál, a halálhoz való viszony: tagadás, elfojtás, tabu. A gyász 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évfolyamdolgozat beadása szabad választás alapján a megadott két témakörből.   

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
1. Interjú készítése kórházpedagógussal, vagy munkájának megfigyelése, dokumentálása 

és elemzése 

2. A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai kérdései a szakirodalmak tükrében 

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét, illetve az interjú kérdéseit, vagy a 

megfigyelési jegyzőkönyvet mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 4-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 



 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Kórházpedagógia (SPB1903L) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: A kórházpedagógia fogalma, céljai, a kórházpedagógusok feladata, Az 

egészség fogalma, holisztikus jellege, az egészséget befolyásoló tényezők. A betegség 

fogalma, betegségmodellek (az ápolás folyamata). A betegségek és lefolyásuk, a beteg ember 

lélektana. A beteg gyermek és az idősek ápolásának pedagógiai kérdései, terápiás lehetőségei 

(bohócdoktor, állatterápiák, Teddy-maci Kórház, gyógyító mesék) 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évfolyamdolgozat beadása szabad választás alapján a megadott két témakörből.   

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
1. Interjú készítése kórházpedagógussal, vagy munkájának megfigyelése, dokumentálása 

és elemzése 

2. A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai kérdései a szakirodalmak tükrében 

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét, illetve az interjú kérdéseit, vagy a 

megfigyelési jegyzőkönyvet mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Értékközvetítő tréning (SPB2302) 
 

Féléves tematika: 

L. Raths (1966) modelljének elmélet megismerése, a trénig-technika végig követése. 

Raths szerint hét részfolyamatból épül fel az értékelés: 

a) tetszés és megbecsülés 

b) ha erre lehetőség adódik, ennek kinyilvánítása 

c) alternatívák közüli választás 

d) a következmények mérlegelése alapján történő választás 

e) a szabad választás 

f) a cselekvés 

g) a séma szerinti cselekvés, következetesség és ismétlődés 

A foglalkozások módszere: Raths koncepciójának megfelelően olyan módszereket 

alkalmazunk, melyek alternatív gondolkodási és viselkedési módokat mutat be, ezzel 

segítve a személyiséget a saját értéktudat kialakításában. Ilyenek például rangsoroltatás, 

szokások, sémák összegyűjtése és elemzése, alternatív viselkedési módok gyakoroltatása, 

nyílt beszélgetési technikák. 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

Félévi követelmény: minősített aláírás 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 A félévi minősített aláírás feltételezi a tréningen való aktív részvételt. A tréning más 

módon nem pótolható. 

 Az órák nappali tagozaton 3X8 órás tömbösített formában történnek, melynek időpontjai 

a Neptunban kerültek rögzítésre. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A tréningről való hiányzás automatikusan nem felelt meg minősítést eredményez.  

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

  



 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Értékközvetítő tréning (SPB2302L) 
 

Féléves tematika: 

 

1-2. konzultáció: 

L. Raths (1966) értékelmélete és gyakorlati technikája. Raths szerint hét részfolyamatból épül 

fel az értékelés: 

a) tetszés és megbecsülés 

b) ha erre lehetőség adódik, ennek kinyilvánítása 

c) alternatívák közüli választás 

d) a következmények mérlegelése alapján történő választás 

e) a szabad választás 

f) a cselekvés 

g) a séma szerinti cselekvés, következetesség és ismétlődés 

Ezt a technikát Szilágyi Klára és Völgyesy Pál alkalmazta elsőként hazánkban. 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

• A félévi minősített aláírás feltételezi a tréningen való aktív részvételt. A tréning más 

módon nem pótolható. 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A tréningről való hiányzás automatikusan nem felelt meg minősítést eredményez.  

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Szociálpedagógia (BSP1105L) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: A szociálpedagógia fogalma, nemzetközi és hazai fejlődéstörténete. 

Szociálpedagógia és szociális munka egysége és különbözősége.  

2. konzultáció: A szociálpedagógia színterei és kliensköre 

 

Irodalom:  

 Bábosik István (szerk., 2011): Pedagógia az iskolában. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

 Kozma Tamás-Tomasz Gábor (2003): Szociálpedagógia. Szgy. Osiris Kiadó. 

Budapest. 

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

kézikönyve. Complex Kiadó. 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy otthoni projekt kidolgozása és bemutatása  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 Az évközi dolgozat (ZH) megírása a szorgalmi időszak utolsó hetében történik a 

hallgatói csoporttal előre egyeztetett időpontban. Az időpont megbeszélésére a 2. 

konzultáción kerül sor. 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) az 1. konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegy a két dolgozat érdemjegyeiből képződik. A hallgató akkor kap 

érvényes gyakorlati jegyet, ha mindkét dolgozata minimum elégséges. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka 

(otthoni projekt) nem felel meg az 1. konzultáción ismertetett tartalmi, formai és 

publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása automatikusan elégtelen 

osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 8.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

Szociálpedagógia (BSP1105) 
 

Féléves tematika: 

1. A szociálpedagógia fogalma, tárgya, vizsgálódási területe, célcsoportjai 

2. A szociálpedagógia kialakulása, történelmi gyökerek, nemzetközi kitekintés magyar 

vonatkozások 

3. A szociálpedagógia kialakulása, történelmi gyökerek, magyar vonatkozások 

4. Szociálpedagógia, szociális munka. A szociálpedagógus kompetenciái  

5. A szociálpedagógia színterek rendszere: Család és iskola 

6. Otthon jellegű intézmények típusai, feladatai 

7. A napközi otthoni és nevelés cél- és feladatrendszere 

8. A gyermekközösségek sajátosságai, a kortárssegítés  

9. Gyermekszervezet, mint szociálpedagógia színtér 

10. A segítés egyéb szervezetei: nonprofit, civil szerveződések 

11. A szociálpedagógia célcsoportjai: a hátrányos helyzetű tanulók. A hátrányos helyzet 

fogalma, okai 

12. Veszélyeztetettség okai, iskolai és iskolán kívüli megoldásmódjai 

13. Szociálpedagógiai lehetőségek a hátránykompenzálásban 

14. A gyermek és ifjúkor szociálpedagógiája. Ifjúság és individualizáció, az individualizációt 

segítő és hátráltató tényezők 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy otthoni dolgozat kidolgozása és benyújtása  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 Az évközi dolgozat (ZH) megírása a szorgalmi időszak utolsó hetében a tanítási órán 

történik. 

 Az otthoni dolgozatot 2018. december 1-ig kell beadni. A dolgozattal szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) az 1. órán kerülnek 

megbeszélésre.  

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegy a két dolgozat érdemjegyeiből képződik. A hallgató akkor kap 

érvényes gyakorlati jegyet, ha mindkét dolgozata minimum elégséges. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka 

nem felel meg az 1. órán ismertetett tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. 

A határidő elmulasztása automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 8.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Integrált nevelés (SPB2308L) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: Fogyatékos emberek a társadalomban. A fogyatékos emberek jogait deklaráló 

főbb dokumentumok: Salamanca- nyilatkozat, Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, 

Gyermekjogi Egyezmény, Köznevelési törvény. Az integráció, inklúzió, szegregáció 

fogalma. Az integráció típusai, formái és szintjei, iskolai gyakorlata. Az integrációt 

segítő szakmai szervezetek. A befogadó intézmények munkája, sikerek, nehézségek. 

Alternatív megoldások.  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy otthoni évfolyamdolgozat megírása. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 Az évközi dolgozat (ZH) megírása a szorgalmi időszak utolsó hetében történik a 

hallgatói csoporttal előre egyeztetett időpontban.  

 Az otthoni projektet 2018. december 4-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre. A projekt tartalma: az előadás témáihoz szorosan kötődően 3-5 friss 

szakirodalom (könyvrészlet, folyóirat cikk, tanulmány) elemző feldolgozása szabad 

választás alapján 

Tartalmi és formai követelmények: 

o 5-8 oldal közötti terjedelem, szövegszerkesztett, papír-alapú (e-mailben nem!)   

o Tartalmi (csak a megadott témáról) és formai követelmények (bevezetés, téma 

kifejtése, önálló vélemény (összegzés) és felhasznált irodalmak jegyzéke) szigorú 

betartása!!!  

o A megadott feltételeknek nem megfelelő (tartalmi és formai követelmények be 

nem tartása, forrásjelölés nélküli, internetről kimásolt, önálló értékelést nem 

tartalmazó dolgozatok, határidő elmulasztása) dolgozatokat nem fogadom el.  

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegy a két dolgozat érdemjegyeiből képződik. A hallgató akkor kap 

érvényes gyakorlati jegyet, ha mindkét dolgozata minimum elégséges. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka 

nem felel meg a konzultáción ismertetett tartalmi, formai és publikálási 

követelményeknek. A határidő elmulasztása automatikusan elégtelen osztályzatot 

eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Integrált nevelés (SPB2308) 
 

Féléves tematika: 

1.  Fogyatékos emberek a társadalomban.  

2-3.  A fogyatékos emberek jogait deklaráló főbb nemzetközi dokumentumok: Salamanca- 

 nyilatkozat, Emberi jogok egyetemes nyilatkozata, Gyermekjogi Egyezmény, 

4.   Köznevelési törvény értelmezése 

5-6 Az integráció, inklúzió, szegregáció fogalma. 

7-8.  Az integráció típusai, formái és szintjei, iskolai gyakorlata.  

9-10 Az integrációt segítő szakmai szervezetek.  

11 Intézménylátogatás: Pedagógia Szakszolgálat munkájának megismerése. 

12.  A befogadó intézmények munkája, sikerek, nehézségek.  

13-14 Alternatív megoldások.  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy hospitálási jegyzőkönyv elkészítése 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A vizsgára bocsátás feltétele:  

 az intézménylátogatásról készített hospitálási napló elkészítése és a megadott 

szempontok alapján történő elemzése az intézménylátogatás utáni 2. hétre 

 A hospitálási naplóra vonatkozó elvárások és a megfigyelési szempontok a hospitálást 

megelőző tanórán kerülnek megbeszélésre. 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

 Az évközi dolgozat (ZH) megírása a szorgalmi időszak utolsó hetében történik a 

tanítási órán. Elfogadott az 50% feletti teljesítmény. Írásbeli vizsga anyaga: a tanév 

során elsajátított elméleti ismeretek számonkérése. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az érdemjegyet az írásbeli dolgozatra és a hospitálási naplóra kapott érdemjegyek 

számtani átlaga határozza meg. A bármelyik része elégtelen a vizsgának, a 

teljesítményre kapott érdemjegy is. elégtelen. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka 

nem felel meg a konzultáción ismertetett tartalmi, formai és publikálási 

követelményeknek. A határidő elmulasztása automatikusan elégtelen osztályzatot 

eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 4.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

A rekreáció elmélete és gyakorlata (BSP1114L) 
 

Féléves tematika: 

• A rekreáció értelmezése, 

• A rekreáció fogalomrendszere: szabadidő, egészséges életmód, prevenció és 

rehabililtáció.  

• A fizikai és szellemi rekreáció formái, megvalósulásának lehetőségei.  

• A szabad idő szervezésének formái, elvi és módszertani kérdései szociálpedagógiai 

(iskolai) színtereken.  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy otthoni évfolyamdolgozat megírása. 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 

• Szabad választás alapján egy téma kifejtése a megadott szempontok alapján 

1. Egy adott csoport rekreációs profiljának feltérképezése 

Önállóan összeállított - a rekreáció témakörét, területeit (tartalom, módszer) 

felölelő -  kérdőíves vizsgálat maximum 10 kérdés, maximum 10 fő bevonásával, 

amely alapján  az adott célcsoport  profilját be kell mutatni, az erősségek, 

gyengeségek hangsúlyozásával 

2. Saját rekreációs profil bemutatása 

Esszé –jelleggel saját rekreációs profil feltárása az erősségek, gyengeségek, 

jövőtervek hangsúlyozásával. 

• Általános elvárások 

•  Tartalmi és formai követelmények 

•  5-8 oldal közötti terjedelem, szövegszerkesztett, papír-alapú (e-mailben nem!)   

• Tartalmi (csak a megadott témáról) és formai követelmények (bevezetés, téma 

kifejtése, önálló vélemény (összegzés) és felhasznált irodalmak jegyzéke) 

szigorú betartása!!!  

• A megadott feltételeknek nem megfelelő (tartalmi és formai követelmények be 

nem tartása,  forrásjelölés nélküli, internetről kimásolt, önálló értékelést nem 

tartalmazó dolgozatok, határidő elmulasztása)  dolgozatokat nem fogadom el.  

• Leadási határidő: 2018. december 1.  Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegy a két dolgozat érdemjegyeiből képződik. A hallgató akkor kap 

érvényes gyakorlati jegyet, ha mindkét dolgozata minimum elégséges. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka 

nem felel meg a konzultáción ismertetett tartalmi, formai és publikálási 

követelményeknek. A határidő elmulasztása automatikusan elégtelen osztályzatot 

eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

A rekreáció elmélete és gyakorlata (BSP1114) 
 
Féléves tematika: 

1. A rekreáció fogalma 

2. A rekreáció és a szabadidő értelmezése 

3. A rekreáció egyéni formái /1. látogatás a Botanikuskertben, 

4. A rekreáció egyéni formái/2: múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel (külső 

terepen: Jósa András Múzeum)  

5. A rekreáció fogalomrendszere: kultúra, életmód, rehabilitáció,  

6. A rekreáció története  

7-8. A fizikai és szellemi rekreáció formái, megvalósulásának lehetőségei. 

9-10. A szabad idő szervezésének formái, elvi és módszertani kérdései  

11-12. Szabadidőszervezés szociálpedagógia színtereken: kirándulások, táborozások, 

 szervezésének módszertana 

13-14: Ünnepségek, vetélkedők, versenyek szervezésének elve és módszertana  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

Egy évközi dolgozat megírása (min 50%), és egy otthoni évfolyamdolgozat megírása. 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 

• Szabad választás alapján egy téma kifejtése a megadott szempontok alapján 

1. Egy adott csoport rekreációs profiljának feltérképezése 

Önállóan összeállított - a rekreáció témakörét, területeit (tartalom, módszer) felölelő -  

kérdőíves vizsgálat maximum 10 kérdés, maximum 10 fő bevonásával, amely alapján  az 

adott célcsoport  profilját be kell mutatni, az erősségek, gyengeségek hangsúlyozásával 

2. Saját rekreációs profil bemutatása 

Esszé –jelleggel saját rekreációs profil feltárása az erősségek, gyengeségek, jövőtervek 

hangsúlyozásával. 

• Általános elvárások 

• Tartalmi és formai követelmények 

• 5-8 oldal közötti terjedelem, szövegszerkesztett, papír-alapú (e-mailben nem!)   

• Tartalmi (csak a megadott témáról) és formai követelmények (bevezetés, téma kifejtése, 

önálló vélemény (összegzés) és felhasznált irodalmak jegyzéke) szigorú betartása!!!  

• A megadott feltételeknek nem megfelelő (tartalmi és formai követelmények be nem tartása, 

forrásjelölés nélküli, internetről kimásolt, önálló értékelést nem tartalmazó dolgozatok, 

határidő elmulasztása)  dolgozatokat nem fogadom el.  

• Leadási határidő: 2018. december 1.   
 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A félévi gyakorlati jegy a két dolgozat érdemjegyeiből képződik. A hallgató akkor kap érvényes 

gyakorlati jegyet, ha mindkét dolgozata minimum elégséges. 

 Elégtelen jegyet von maga után, ha a ZH 50% pont alatti , illetve ha az önálló munka nem felel 

meg a konzultáción ismertetett tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő 

elmulasztása automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján módjában áll a 

gyakorlati jegy védésére. 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

 

 

 



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Egészségpedagógia, kórházpedagógia (BSP1115L) 

 
Féléves tematika: 

• Egészségpedagógia 

• Az egészség és az egészséget meghatározó tényezők. 

•  Az egészségnevelés és az egészségfejlesztés elméletei. 

•  Az egészségnevelés tartalmi és módszertani kérdései. 

•  Egészségnevelési programok az iskolában.  

• A magyar gyermekek egészségi állapota és egészségmagatartása.  

• Kórházpedagógia 
•  A kórházpedagógia fogalma, céljai, a kórházpedagógusok feladata.  

• A betegség fogalma, betegségmodellek.  

• A beteg ember lélektana, a betegség élménytani vonatkozásai.  

• A beteg gyermek és ápolásának pedagógiai kérdései.   

• A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai lehetősége: gyógyító mese, 

meseterápia, állatterápiák, bohóc doktorok 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A félév zárásának módja  
Egy évfolyamdolgozat beadása szabad választás alapján a megadott két témakörből.   

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
1. Interjú készítése kórházpedagógussal, vagy munkájának megfigyelése, dokumentálása 

és elemzése 

2. A beteg gyermekekkel vagy az egészségnevelés valamely részterületével való 

foglalkozás pedagógiai kérdései a szakirodalmak tükrében (min. 3-5 szakirodalom 

alapján)  

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét, illetve az interjú kérdéseit, vagy a 

megfigyelési jegyzőkönyvet mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 



  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Egészségpedagógia, kórházpedagógia (BSP1115) 
 
Féléves tematika: 

1.  Az egészség és az egészséget meghatározó tényezők. 

2.  Az egészségnevelés, egészségfejlesztés története 

3.   Az egészségnevelés és az egészségfejlesztés elméletei. 

4.   Az egészségnevelés tartalmi és módszertani kérdései. 

5-6  Egészségnevelési programok az iskolában.  

7.   A magyar gyermekek egészségi állapota és egészségmagatartása.  

8.  A kórházpedagógia fogalma, céljai, a kórházpedagógusok feladata.  

9.  A betegség fogalma, betegségmodellek.  

10.  A beteg ember lélektana, a betegség élménytani vonatkozásai.  

11  A beteg gyermek és ápolásának pedagógiai kérdései.   

12  A beteg gyermekekkel való foglalkozás pedagógiai lehetősége: 

 gyógyító mese, meseterápia, állatterápiák, bohóc doktorok 

13-14 Az idős ember. A normális és kóros öregség .Az „őszülő világegyetem” 

 és az „active ageing” 
  

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

A félév zárásának módja  
Egy évfolyamdolgozat beadása szabad választás alapján a megadott két témakörből.   

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 
1. Interjú készítése kórházpedagógussal, vagy munkájának megfigyelése, dokumentálása 

és elemzése 

2. A beteg gyermekekkel vagy az egészségnevelés valamely részterületével való 

foglalkozás pedagógiai kérdései a szakirodalmak tükrében (min. 3-5 szakirodalom 

alapján)  

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét, illetve az interjú kérdéseit, vagy a 

megfigyelési jegyzőkönyvet mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 
  



 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Egészségpedagógia (SPB1905L) 
 
Féléves tematika: 

 Az egészség és az egészséget meghatározó tényezők. 

 Az egészségnevelés, egészségfejlesztés története 

  Az egészségnevelés és az egészségfejlesztés elméletei. 

  Az egészségnevelés tartalmi és módszertani kérdései. 

 Egészségnevelési programok az iskolában.  

 A magyar gyermekek egészségi állapota és egészségmagatartása.  

 
  

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

A félév zárásának módja  
Egy évfolyamdolgozat beadása:  

Az egészségnevelés valamely részterületével való foglalkozás pedagógiai kérdései a 

szakirodalmak tükrében (min. 3-5 szakirodalom alapján)  

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 
 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Egészségpedagógia (SPB1905) 

 
1.   Az egészség többszempontú élrtelmezése 

2.   Az egészséget meghatározó tényezők. 

3-4  Az egészséges életmódra nevelés története  

5  Az egészségneveléssel kapcsolatos alapfogalmak: egészségnevelés,  

  egészségfejlesztés, egészségnevelés  

6  Az egészségnevelés és az egészségfejlesztés elméletei. 

7-8   Az egészségnevelés tartalmi tereületei:  

9-10  Az egészségnevelés módszertana és módszertani kérdései. 

11-12 Egészségnevelési programok az iskolában.  

13-14  A magyar gyermekek egészségi állapota és egészségmagatartása.  

 

 
A foglalkozásokon történő részvétel: 

 A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a 

félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

A félév zárásának módja  
Egy évfolyamdolgozat beadása:  

Az egészségnevelés valamely részterületével való foglalkozás pedagógiai kérdései a 

szakirodalmak tükrében (min. 3-5 szakirodalom alapján)  

A dolgozattal szembeni elvárások:  

o Egy 5-8 oldal terjedelmű (szövegszerkesztett) dolgozat beadása megadott 

témákból. A felhasznált irodalmak jegyzékét mellékelni kell! 

o Az internetről kimásolt, elemzés nélküli anyagot nem fogadom el! 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 Az otthoni projektet 2018. december 1-ig kell beadni. A projekttel szembeni 

követelmények (tartalmi, formai és publikálási elvárások) a konzultáción kerülnek 

megbeszélésre.  

 Elégtelen jegyet von maga után ha az önálló munka nem felel meg az  ismertetett 

tartalmi, formai és publikálási követelményeknek. A határidő elmulasztása 

automatikusan elégtelen osztályzatot eredményez. 

 Ha a tantárgyból a teljesítmény elégtelen, a hallgatónak a hatályos TVSZ alapján 

módjában áll a gyakorlati jegy védésére. 

 
 

 

Nyíregyháza, 2018.szeptember 14.     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Család-és gyermekvédelem (BCG1101L) 

 
Féléves tematika: 

 A gyermekek védelmének jogi háttere: gyermekjogok, a gyermekvédelmi törvény 

 A hazai gyermekvédelem fő állomásai 

 Az alapellátások és azok formái: pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást 

nyújtó alapellátások  

 A Biztos Kezdet program  

 A szakellátás: otthont nyújtó ellátási formák 

 A hatósági intézkedések rendszere: védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes 

hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet, 

utógondozói ellátás, örökbefogadás 

 A gyermekek sérelmére elkövetett tipikus esetek: gyermekekkel szembeni rossz 

bánásmód, szexuális abúzus, tettlegesség és lelki bántalmazás 

 A Családvédelem, családjogi kérdések 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 vizsga típusa: szóbeli vizsga  

 A vizsgára bocsátás feltétele:  

 A kollokvium típusa: szóbeli 

 A kollokvium témakörei megegyeznek a tanórák címével  

A félév végén szóbeli vizsga lesz az előadások témaköreiből. 

Elfogadott az 50% feletti teljesítmény 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 14     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer: 

Család-és gyermekvédelem (BCG1101L) 

 
Féléves tematika: 

1-2  A gyermekek védelmének jogi háttere: gyermekjogok, a gyermekvédelmi 

  törvény 

3.  A hazai gyermekvédelem fő állomásai 

4.   Az alapellátások és azok formái: pénzbeli, természetbeni és a személyes 

 gondoskodást nyújtó alapellátások  

5-   A Biztos Kezdet program  

6-7  A szakellátás: otthont nyújtó ellátási formák 

8-9  A hatósági intézkedések rendszere: védelembe vétel, családba fogadás, 

 ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési 

 felügyelet, utógondozói ellátás, örökbefogadás 

10-11 A gyermekek sérelmére elkövetett tipikus esetek: gyermekekkel szembeni 

 rossz bánásmód, szexuális abúzus, tettlegesség és lelki bántalmazás 

12-13 A családvédelem, családjogi kérdések 

14  Intézménylátogatás: A tanév kurzusának részét képezi a Nyíregyházi Család - 

  és Gyermekjóléti Központban tett intézménylátogatás, az intézménnyel  

  egyeztetett időpontban, amely előre nem tervezhető  

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

 vizsga típusa: szóbeli vizsga  

 

 A kollokvium típusa: szóbeli 

 A kollokvium témakörei megegyeznek a tanórán feldolgozott témák címével  

A félév végén szóbeli vizsga lesz az előadások témaköreiből. 

Elfogadott az 50% feletti teljesítmény 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 14     Dr. Baracsi Ágnes PhD 

         főiskolai docens 

 

 


