KÖVETELMÉNYEK
Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.)
Félévi követelmény
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve és beosztása
Tantárgy oktatója és beosztása
Tantárgyfelelős tanszék kódja

Differenciáló pedagógia
CGB1307
4.
2
1+0
Kollokvium
Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
TAI

Az előadás teljesítésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, az órai diszkussziókban való érdemi részvétel, a tanórákon való részvétel
ajánlott.
2. A hallgató szóbeli vizsgán ad számot tudásáról.
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Balogh Lászlóné – Barbainé Bérci Klára – Kovácsné Bárány Ildikó – Nyitrai Ágnes – Dr.
Rózsa Judit – Tolnayné Falusi Mária – Vokony Éva (2012): A bölcsődei nevelés-gondozás
szakmai szabályai. Módszertani levél. Budapest: Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézet.
Online elérhető: http://www.bddsz.hu/sites/default/files/szocialisfuzetbolcsodei....pdf
Cole, Michael – Cole, Sheila R. (2006): Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris.
Illyés Sándor (1987): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest: Tankönyvkiadó.
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Szabadidő- és játékpedagógia
SPB1611
6.
3
0+2
Gyakorlati jegy
SPB1123
Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A gyakorlat teljesítésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel, maximum 3
hiányzás megengedett.
2. 2-3 oldalas beszámoló készítése az iskolalátogatás tapasztalatairól, amit kérek a moodle
kurzusba április 23-án 23:55-ig feltölteni!
3. A hallgatók szabadidős tevékenységet választanak az alábbiak közül, melyet szabadon
választott témában és csoportban dolgoznak ki. A tevékenység leírását és az összes kellékét
kérem a bemutatást megelőző vasárnap este 23:55-ig feltölteni a moodleba!
Választható szabadidős tevékenységek:
- 2 különböző társasjáték kitalálása (a játék leírása, ajánlott korosztály, elkészített
kellékek, stb.)
- 2 napos tábori/osztálykirándulás megtervezése (részletes leírás az úti célról,
látnivalókról, szállásról, utazásról, stb.)
- 2 osztály számára szabadidős tevékenységek, játékok kitalálása egy egész napos
diáknap kereteiben (melyik osztály, milyen feladatok/játékok, mennyi fő, stb.)
- 2
fordulós
levelezős
verseny
kitalálása
egyetemisták
számára
múzeumhoz/könyvtárhoz kapcsolódó ismeretekben (a feladatok és a megoldó lap
elkészítése, a verseny szervezőinek ismertetése, stb.)
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Bús Imre (2013): Játék és kultúra. In: Iskolakultúra, 5-6. sz. 108-115. Online elérhető:
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2013/2013_5-6.pdf
Kolosai Nedda – M. Pintér Tibor (szerk.) (2016): A gyermekkultúra jelen(tőség)e. Budapest:
ELTE Tanító- és Óvónőképző Kar. Online elérhető:
http://mek.oszk.hu/16000/16086/16086.pdf
Kovács Katalin (2011): A gyermekek szabadidős tevékenységének alakulása a lakóhely
függvényében. In: Iskolakultúra, 2-3. sz. 59-67. Online elérhető:
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2011/2011-2-3.pdf
Kulturális Szemle (2014). 2. számának cikkei. Online elérhető:
http://kultszemle.nmi.hu/storage/upload/Kulturalis_szemle2014__2.pdf
Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes (2003): Gyermeklélektan. Budapest: Medicina.
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Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
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Előfeltétel (tantárgyi kód)
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Tanácsadás és szociális menedzsment
SPB1705
4.
2
1+1
Kollokvium
SPB1109
Dr. Márton Sára főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A kollokviumra bocsátás feltételei:
1. Tanórai aktivitás, az órai diszkussziókban való érdemi részvétel, az előadásokon való
részvétel ajánlott; a gyakorlatokról maximum 3 hiányzás megengedett.
2. Részvétel a félév során szervezett hospitáláson, erről beszámoló feltöltése a moodle
kurzusba április 9-én 23:55-ig!
3. Az évközi feladatok teljesítése:
- álláshirdetés keresése saját maga számára (határidő: április 19.)
- önéletrajz írása a kiválasztott álláshirdetéshez (határidő: április 26.)
- motivációs levél írása kiválasztott álláshirdetéshez (határidő: május 3.)
- önkéntes tevékenységek keresése (határidő: május 11.)
Az önéletrajz és a motivációs levél alakítására lehetőség van az órai megbeszélések után. A
végleges verziót (álláshirdetés + önéletrajz + motivációs levél) kérem feltölteni a moodle
kurzusba május 20-án 23:55-ig!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
Borosán Lívia (2010): Pályaorientáció. In: Szín, 15(6): 23-31. Online elérhető:
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00108/pdf/EPA01306_Szin_2010_15_06_december_023031.pdf
Budavári-Takács Ildikó (2011): A tanácsadási módszerek. Szent István Egyetem. Online
elérhető:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100019_A_tanacsadasi_modszerek/ada
tok.html
Mihály Ildikó (2001): A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az Európai Unióban. In: Új
Pedagógiai Szemle, 2. sz. 122-132.
Mihály Ildikó (2001): A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az Európai Unióban. In: Új
Pedagógiai Szemle, 3. sz. 113-123.
Szilágyi Klára (1994): A tanácsadás módszerei. Gödöllő.

KÖVETELMÉNYEK
Tantárgy neve
Drámapedagógia
Tantárgy kódja
SPB2222
Meghirdetés féléve
6.
Kreditpont
2
Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.)
1+1
Félévi követelmény
Gyakorlati jegy
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve és beosztása
Dr. Vincze Tamás főiskolai docens
Tantárgy oktatója és beosztása
Sebestyén Krisztina tanársegéd
Tantárgyfelelős tanszék kódja
API
A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, az órai diszkussziókban való érdemi részvétel, az előadásokon való
részvétel ajánlott; a gyakorlatokról maximum 3 hiányzás megengedett.
2. A zárthelyi dolgozat legalább elégségesre (2) megírása.
3. A hallgatók 3 csoportban példadrámát készítenek elő, ennek egy rövid leírását és összes
kellékét kérem március 23-án 23:55-ig feltölteni a moodle kurzusba!
4. A hallgatók önállóan is készítenek egy tanítási dráma tervezetet, és prezentálják 20
percben. Ennek rövid leírását és összes kellékét kérem a bemutatást megelőző vasárnap
23:55-ig feltölteni a moodle kurzusba!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Baji-Gál Ferencné (2004): Drámapedagógia alkalmazása. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó.
Beugró feladatok. Online elérhető: http://beugroo.mindenkilapja.hu/
Kaposi László (szerk.) (2008): Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1. rész. Budapest: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. Online elérhető:
http://archive.kih.gov.hu/old.wekerle.gov.hu/6/C/5C20FC2AAE17DCCEB27924C711238D2D09
D9539498EB2B4593692E0A4B0A723CFE50B1AE6C274AD0BABB5FA6C1BA223DBDFFE0
5CE5AE61D8D66BAE3C82FBBC_download_php.pdf
Kaposi László (szerk.) (2008): Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 2. rész. Budapest: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. Online elérhető:
http://archive.kih.gov.hu/old.wekerle.gov.hu/C/A/BD01AF1430D05CD76BA837835FE864DBF
B0CAB7B6F784CAD8F65DA1784C54DE5152FF12B49F447468CFF539C1CE44E5A4DE1296
5B9A0E2E021020BE3EBC502_download_php.pdf
Kaposi László – Lipták Ildikó – Mészáros Beáta (2008): Tanítási dráma a drámapedagógia a
hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában. Segédlet a pedagógusképzés
hallgatói számára. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság. Online
elérhető: http://kih.gov.hu/documents/10179/1313714/04_Tanitasi_drama_hallgatoi.pdf
Needlands, Jonathan (1994): Dráma a tanulás szolgálatában. Budapest: Magyar
Drámapedagógiai Társaság.
Pinczésné Palásthy Ildikó (2003): Dráma – Pedagógia – Pszichológia. Debrecen: Pedellus
Tankönyvkiadó.
Romankovics Edit (é. n.): Drámapedagógiai ötlettár a ROMI-SULI olvasókönyveihez. 3.
évfolyam. Munkapéldány. Online elérhető:
http://www.romisuli.hu/modszertan/tanmenet_drama_3o.pdf
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Tantárgy neve
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Meghirdetés féléve
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Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve és beosztása
Tantárgy oktatója és beosztása
Tantárgyfelelős tanszék kódja

Alkalmazott pedagógia II.
TAB1213
6.
1
0+1
Gyakorlati jegy
TAB1209
Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A gyakorlat teljesítésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel, maximum 3
hiányzás megengedett.
2. Részvétel a félév során szervezett hospitáláson, erről 2-3 oldalas, rövid beszámoló
feltöltése a moodle kurzusba március 19-én 23:55-ig!
3. Egy két napos osztálykirándulás részletes megtervezése (programok, szállás, utazás,
szükséges eszközök, költségvetés) 3-5 oldalban, melyet kérek április 30-án 23:55-ig
feltölteni a moodle kurzusba!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Budapest: OKKER.
Dohy Éva Erika (2004): Kinek kell az osztályfőnök munkája? In: Új Pedagógiai Szemle,
54(7-8): 229-237. Online elérhető: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00083/2004-07-MuDohy-Kinek.html
Miskolci Szilvia (é. n.): Osztályfőnöki órák tanmenetjavaslata 6. évfolyam. Online elérhető:
markiiskola.hu/downloads/felso/Osztályfőnöki%206.%20osztály.doc
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Tanítás-tanulás 2. Pedagógiai tervezés és értékelés
TKO1108
6
2
1+1
Kollokvium
TKO1103
Dr. Szabó Antal főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A kollokviumra bocsátás feltételei:
1. Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel (maximum 3
hiányzás megengedett).
2. Részvétel a félév során szervezett hospitáláson, erről hospitálási napló leadása (határidő:
május 10.)
3. Az előadás keretében 2 zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges (2) szinten.
4. Az évközi feladatok teljesítése:
- A szaknak megfelelő tankönyv/munkafüzet kiválasztása, megadott szempontok
alapján elemzés (NKP) (határidő: február 8.)
- Egy választáson alapuló iskola tankönyvi ellátottságának feltárása (határidő:
március 8.)
- A választott témához kapcsolódó egy tanítási óra tervének elkészítése (határidő:
április 19.)
- Egy feladatlap készítése a már korábban választott tantárgy témaköréhez (határidő:
kollokvium)
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
2011. évi CXC. törvény
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
Falus Iván (2003): Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kerettantervek. Online elérhetők: http://kerettanterv.ofi.hu/
Nemzeti Köznevelési Portál – Kísérleti tankönyvek. Online elérhetők:
https://portal.nkp.hu/#teacher-block
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai
Programja. Online elérhető:
http://eotvos.nye.hu/alapdokumentumok?download=20:pedagogiai-program
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba
lépéshez. Negyedik javított változat.
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok
_minositesi_rendszereben_4jav.pdf
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A multikulturális nevelés gyakorlata
TKO1111
6
2
0+2
Gyakorlati jegy
Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A gyakorlat teljesítésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel, maximum 3
hiányzás megengedett.
2. Egy 20 perces órarészlet megtartása valamelyik szakhoz kapcsolódóan (a cél a tantermi
szituáció demonstrálása, melyben megjelenik a multikulturalizmus, valamint sikeres
órarészlet tartása); az órán elhangzottak rövid vázlatát és minden egyéb felhasznált anyagot
(feladatlap, ábra, kép, PowerPoint, stb.) kérek feltölteni a moodle kurzusba legkésőbb az
órát megelőző vasárnap 23:55-ig!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Torgyik Judit – Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Budapest: Bölcsész
Konzorcium. Online elérhető: http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf
Torgyik Judit (szerk.) (2008): Kulturálisan érzékeny iskola.
Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Online elérhető:
http://kih.gov.hu/documents/10179/1316398/11_Kulturalisan%20erzekeny%20iskola.pdf
Torgyik Judit (szerk.) (2008): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Budapest: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Online elérhető:
http://kih.gov.hu/documents/10179/1316398/10_Multikulturalis%20tartalmak%20a%20pedag
ogiaban.pdf
Varga Aranka (szerk.) (2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium.
Online elérhető: http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
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A tanári mesterség IKT alapjai
TKO1113
8
2
0+2
Gyakorlati jegy
Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
TAI

A gyakorlat teljesítésének feltételei:
1. Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel, maximum 3
hiányzás megengedett.
2. Valamelyik szakhoz kapcsolódóan egy tanórán használható PPT elkészítése szabadon
választott tanórai témához, amit kérek feltölteni a moodle kurzusba április 16-án 23:55-ig!
3. Kiscsoportokban gyakorló interaktív táblás feladat készítése és kurzus keretén belüli
bemutatása.
4. Valamelyik szakhoz kapcsolódóan egy tanórán használható, saját készítésű interaktív táblás
feladat összeállítása szabadon választott tanórai témához, amit kérek feltölteni a moodle
kurzusba május 7-én 23:55-ig!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Torgyik Judit – Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés. Budapest: Bölcsész
Konzorcium. Online elérhető: http://mek.oszk.hu/04800/04802/04802.pdf
Torgyik Judit (szerk.) (2008): Kulturálisan érzékeny iskola.
Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Online elérhető:
http://kih.gov.hu/documents/10179/1316398/11_Kulturalisan%20erzekeny%20iskola.pdf
Torgyik Judit (szerk.) (2008): Multikulturális tartalmak a pedagógiában. Budapest: Educatio
Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. Online elérhető:
http://kih.gov.hu/documents/10179/1316398/10_Multikulturalis%20tartalmak%20a%20pedag
ogiaban.pdf
Varga Aranka (szerk.) (2015): A nevelésszociológia alapjai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium.
Online elérhető: http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf
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Tanácsadás és szociális menedzsment
SPB1705L
4.
2
6
Kollokvium
SPB1109L
Dr. Márton Sára főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
API

A kollokviumra bocsátás feltételei:
1. Aktív részvétel a kontaktórákon, az ott kialakuló diszkussziókban.
2. Az évközi feladatok teljesítése:
- egy álláshirdetés keresése saját maga számára,
- önéletrajz írása a kiválasztott álláshirdetéshez,
- motivációs levél írása kiválasztott álláshirdetéshez,
- önkéntes tevékenységek,
Az elkészült anyagot (álláshirdetés + önéletrajz + motivációs levél) kérem feltölteni a
moodle kurzusba május 20-án 23:55-ig!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
Borosán Lívia (2010): Pályaorientáció. In: Szín, 15(6): 23-31. Online elérhető:
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00108/pdf/EPA01306_Szin_2010_15_06_december_023031.pdf
Budavári-Takács Ildikó (2011): A tanácsadási módszerek. Szent István Egyetem. Online
elérhető:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100019_A_tanacsadasi_modszerek/ada
tok.html
Mihály Ildikó (2001): A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az Európai Unióban. In: Új
Pedagógiai Szemle, 2. sz. 122-132.
Mihály Ildikó (2001): A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az Európai Unióban. In: Új
Pedagógiai Szemle, 3. sz. 113-123.
Szilágyi Klára (1994): A tanácsadás módszerei. Gödöllő.

KÖVETELMÉNYEK
Tantárgy neve
Tantárgy kódja
Meghirdetés féléve
Kreditpont
Kontaktóraszám
Félévi követelmény
Előfeltétel (tantárgyi kód)
Tantárgyfelelős neve és beosztása
Tantárgy oktatója és beosztása
Tantárgyfelelős tanszék kódja
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Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár
Sebestyén Krisztina tanársegéd
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A gyakorlat teljesítésének feltételei:
1. Aktív részvétel a kontaktórákon, az ott kialakuló diszkussziókban.
2. Egy két napos osztálykirándulás részletes megtervezése (programok, szállás, utazás,
szükséges eszközök, költségvetés) 3-5 oldalban, melyet kérek május 20-án 23:55-ig
feltölteni a moodle kurzusba!
A kurzus teljesítéséhez szükséges szakirodalom:
Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Budapest: OKKER.
Dohy Éva Erika (2004): Kinek kell az osztályfőnök munkája? In: Új Pedagógiai Szemle,
54(7-8): 229-237. Online elérhető: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00083/2004-07-MuDohy-Kinek.html
Miskolci Szilvia (é. n.): Osztályfőnöki órák tanmenetjavaslata 6. évfolyam. Online elérhető:
markiiskola.hu/downloads/felso/Osztályfőnöki%206.%20osztály.doc

