
Tárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

 

BCG1102 Szakmai identitás fejlesztése I. (Önismeret) 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 3  

Kreditpont: 3  

Félévi követelmény: minősített aláírás  

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                       
 

Féléves tematika: 

1. hét: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás 

2.-13. hét: Tömbösített foglalkozások, Önismeretet, énképet, társas kapcsolatot, empátiát 

fejlesztő gyakorlatok, önismeretet támogató kérdőívek kitöltése és megbeszélése  

14. hét: Zárás 

 

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

BOV1103 Szakmai identitás fejlesztése 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 2  

Kreditpont: 3  

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                       
 

Féléves tematika: 

1. hét: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás 

2.-13. hét: társas kapcsolatot, empátiát, kommunikációt, konfliktuskezelést fejlesztő 

gyakorlatok, önismeretet, kommunikációs és konfliktuskezelései képességeket megismerő, 

támogató kérdőívek kitöltése és megbeszélése 

14. hét: Zárás 

 

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

TKO1001 Szakmai identitás fejlesztése 

 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 2  

Kreditpont: 2 

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                       
 

Féléves tematika: 

1. hét: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás 

2.-13. hét: Önismeretet, énképet, társas kapcsolatot, empátiát, kommunikációt és 

konfliktuskezelési képességeket fejlesztő gyakorlatok, kérdőívek kitöltése és megbeszélése 

beszélgetés a hallgatók tanítási gyakorlatának során szerzett tapasztalatairól 

14. hét: Zárás 

 

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

TKO1012 Gyermek életviteli és szociális kompetenciájának fejlesztése 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 2  

Kreditpont: 2 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                     

 

Féléves tematika: 

1.hét A foglalkozás kereteinek és szervezési kérdéseinek megbeszélése. Az alapvető fogalmak 

mint életvezetési és szociális képességek, és a hozzá tartozó képességek pl. énkép bemutatása. 

 

2-4 hét: Az énképet fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése 

5-7 hét: Kommunikációs képességeket, asszertivitást fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és 

átbeszélése 

8-9 hét: Konfliktuskezelést fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése 

10-12 hét: életvezetéssel kapcsolatos témák bemutatása és megvitatása, pl. droghasználat 

13. hét: kreativitást fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése, összegzés 

14. hét: a félév zárása, zárthelyi dolgozat megírása 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon azok tréningjellege 

miatt a részvétel szigorúan kötelező, felmentés egyéni tanrend esetében sem adható. 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: zárthelyi dolgozat az alapvető fogalmakból: életvezetési 

képességek, szociális képességek, kommunikációs képességek, asszertivitás;  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: órán mutatott aktivitás, részvétel a gyakorlatok során 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: Az órai aktív részvététel és a zárthelyi dolgozat 

összesített eredménye. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

BOV1103L Szakmai identitás fejlesztése 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 9  

Kreditpont: 3  

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Féléves tematika: 

1. konzultáció: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás, Önismeretet 

fejlesztő gyakorlatok, önismeretet támogató kérdőívek kitöltése és megbeszélése 

2.  konzultáció: társas kapcsolatot, empátiát, kommunikációt, konfliktuskezelést fejlesztő 

gyakorlatok, kérdőívek kitöltése és megbeszélése, szakmai tapasztalatok cseréje 

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

TKO1001L Szakmai identitás fejlesztése 

 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 9  

Kreditpont: 2 

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                       
 

1. konzultáció: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás, Önismeretet 

fejlesztő gyakorlatok, önismeretet támogató kérdőívek kitöltése és megbeszélése 

2.  konzultáció: társas kapcsolatot, empátiát, kommunikációt és konfliktuskezelési 

képességeket fejlesztő gyakorlatok, kérdőívek kitöltése és megbeszélése; szakmai 

tapasztalatok megbeszélése és cserélése 

 

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

TKO1012L Gyermek életviteli és szociális kompetenciájának fejlesztése 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 9  

Kreditpont: 2 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Oktató: Barkó Mária                     

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: A foglalkozás kereteinek és szervezési kérdéseinek megbeszélése. Az alapvető 

fogalmak mint életvezetési és szociális képességek, és a hozzá tartozó képességek pl. énkép 

bemutatása. Az énképet fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése. Kommunikációs 

képességeket, asszertivitást fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése. 

2. konzultáció: Konfliktuskezelést fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése; 

életvezetéssel kapcsolatos témák bemutatása és megvitatása, pl. droghasználat; kreativitást 

fejlesztő gyakorlatok demonstrálása és átbeszélése. 

 

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: zárthelyi dolgozat az alapvető fogalmakból: életvezetési 

képességek, szociális képességek, kommunikációs képességek, asszertivitás  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: órán mutatott aktivitás, részvétel a gyakorlatok során 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: Az órai aktív részvététel és a zárthelyi dolgozat 

összesített eredménye. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

BCG1103L Szakmai identitás fejlesztése III. (Stresszkezelés) 

 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 13  

Kreditpont: 3  

Félévi követelmény: minősített aláírás  

 

Tantárgyfelelős: Vassné dr. Figula Erika Éva      

                                                                                                                     

Féléves tematika: 

1. konzultáció: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás. A stressz 

fogalma. A pozitív és negatív stressz. A stresszkeltő események jellemzői. Fiziológiai és 

pszichológiai reakciók a stresszre. 

2. konzultáció: A csecsemő és kisgyermeknevelői munka során fellépő stresszorok. Kiégés 

jelei, szakaszai, megelőzésének lehetőségei 

3. konzultáció: Megküzdési készségek. Viselkedéses eljárások, kognitív eljárások. Pozitív 

gondolkodás.  

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: aktív részvétel 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. 

A megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

  



Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
 

FP1147L Pedagógiai és pszichológiai diagnosztika, a tanulói személyiség megismerése 

2018/2019. I. félév 

Óraszám: 9  

Kreditpont: 3 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Tantárgyfelelős: Szatmári Ágnes        

                                                                                                                  

Oktató: Barkó Mária                     

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: általános tudnivalók a tanulók személyiségének pszichológiai és pedagógiai 

megismeréséről: kinek mi a hatásköre, megfigyelés, az interjú, az attitűdskálák és a kérdőívek 

módszertani sajátosságai, jellemzői; a családra vonatkozó jellemzők feltérképezésének 

gyakorlata, családtipológia; A közösségben elfoglalt pozíció és a közösségi értékek vizsgálata 

2. konzultáció: Az alábbi kérdőívek feldolgozásának és kiértékelésének gyakorlata: tanulási 

stílus, tanulási motiváció, tanulási attitűd, jutalmazás, büntetés, szorongás, vizsgaszorongás, 

külső-belső kontroll, siker-kudarc; a társas készségek, értékek, önértékelés megismerése és 

értelmezése 

 

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: zárthelyi dolgozat 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz. A 

dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat 

érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen minősítésű, a félév 

elégtelen gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 


