
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve A pedagógia alapjai 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év 1. 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa alapozó 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 24 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 15 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 4 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -- 

4.2 Kompetenciabeli  -- 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy nevelési 

programok tervezése 

K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

K3. Az óvodások és kisiskolások tanulási tevékenységének, eredményeinek, fejlődési folyamatának 

értékelése 

K6. 
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  K1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák és 

elvek alkalmazása 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A pedagógia, mint a nevelés tudománya  Előadás  

Beszélgetés  
 

2. A nevelés fogalma. A nevelés metaforái Kooperatív tanulás  
3. A nevelés sajátosságai Előadás  

Beszélgetés  
 

4. A nevelés formái (formális, nonformális, informális 
nevelés) 

Előadás  

5. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők: 
öröklődés 

Előadás 
Oktatófilm  

„Vadgyermekek” 
dokumentumfilm 

6. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők: 
környezet 

Előadás 
Filmelemzés  

„Vadnak születtek” 

7. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők: Előadás   

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

- A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása, 
értelmezése, feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési 
tevékenységek és didaktikai eszközök tervezésének teljes folyamatában 

- Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a foglalkoztatott célcsoport 
számára tervezett sajátos oktatási-nevelési tevékenységben  

- A kisiskolások és óvodások fejlődését szolgáló sajátos didaktikai alapelvek 
és módszerek alkalmazása a tevékenységek megvalósítása és a tantárgyak 
tanítása során. 

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

Neveléstudományi szakkifejezések megfelelő használata a nevelési folyamatok és 

nevelési szituációk hatékony értelmezése és értékelése céljából 

A neveléstudományok osztályozási kritériumainak megismerése, a tudományközi 

kapcsolatok elemzése  

Az óvodások és kisiskolások személyiségfejlődést meghatározó tényezők elemzése, 

értelmezése 

A nevelési célok osztályozásának és műveletesítésének gyakorlati alkalmazása 
A nevelési területek megismerése 



tevékenység Beszélgetés  
8. Nevelés, önnevelés, permanens nevelés Előadás 

Vita, brainstorming 
 

9. A nevelés sajátosságai Előadás  
Beszélgetés  

 

10. A pedagógus státusza és személyisége. Nevelési 
stílusok. 

Előadás 
Szerepjáték 

 

11. A nevelés rendszerjellege. Előadás 
Beszélgetés   

 

12. A nevelés célrendszere: műveletesítés Előadás  
Magyarázat, 
csoportmunka 

 

13. Kompetencia alapú nevelés Előadás, beszélgetés  
14. A nevelés módszerei Előadás  

Magyarázat, vita 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
A pedagógiai tudományok rendszere Pedagógiai társas 

játék 
 

A nevelés metaforái Brainstorming, 
csoportmunka 
Beszélgetés  

 

A nevelés szükségessége és lehetősége Szakirodalom 
feldolgozása 

 



A pedagógus szerepe és státusza szerepjáték, 
csoportmunka 

 

Nevelési alternatívák vita, kiselődás  
Az ideális tanító/tanár vita  
Az ideális iskola csoportmunka  
Könyvészet  
Birta-Székely Noémi – Fóris-Ferenczi Rita (szerk., 200 7): Pedagógiai kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár.. 
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 
 A tantárgy tartalma és kivitelezésének módja összhangban áll a nemzetközi törekvésekkel és a 

társadalmi igényekkel: korunk társadalmában olyan szakképzett pedagógusokra van szükség, akik 
alapvető pedagógiai tájékozottsággal rendelkeznek, amely később alapját képezheti a különböző 
személyekkel és nevelési csoportokkal (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, tanárok, 
alkalmazottak, stb.) való hatékony kapcsolattartásnak. 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Pedagógiai alapfogalmak 
ismerete 

  10.4 Előadás  

Pedagógiai alapfogalmak 
és a közöttük lévő 
kapcsolatok gyakorlati 
alkalmazása 

Félévzáró vizsga – írásbeli 
és szóbeli 

60% 

Portfólió összeállítása, egy 
alternatív iskola 
bemutatása 

 portfólió elemzése 30% 10.5 Szeminárium / Labor 

Aktív részvétel a 
szemináriumokon 

Folyamatos megfigyelés 10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 írásbeli  és szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban: minimum 5-ös 
 portfólió összeállítása és határidőre való leadása minimum 5-ös 
 aktív részvétel a szemináriumokon: min. 80%-os jelenlét 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2020. 10. 01.  dr. Szabó-Thalmeiner Noémi   dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

                                                                                                         

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               01.10.2020.                    dr. Péntek Imre  

                                                                                      

 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3  Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) – licensz 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Általános és személyiséglélektan 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szabó Kinga 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szabó Kinga 

2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Alapozó 

tantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása:  

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 14 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  - 

4.2 Kompetenciabeli  - 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 
 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ 

integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 

 K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, tanárok, 

alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho-pedagógiai segítségnyújtás 

 K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó javítása, optimalizálása 
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  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák 

és elvek alkalmazása  

 TK3. Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a folyamatos 
szakmai fejlődés és képzés érdekében. 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A pszichológia és határtudományok tárgya beszélgetés, bemutatás, 

problematizálás, szintézis 
 

2. Tudományos paradigmák a pszichológiában bemutatás, problematizálás, 

szemléletetés, szintézis 
 

3. Az információfeldolgozás alapjai: érzékelés és észlelés bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

 A  tanulásszervezés sajátos fogalmainak/ szemléletmódjának működtetése 

különböző óvodai és kisiskolai nevelési tevékenységi helyzetekben 

 Az óvodások/ kisiskolások és más személyek vagy csoportok személyes szociális 

fejlődésbeli és érzelmi problémáinak és nehézségeinek észlelése és elemzése, és 

a magatartásuk megfelelő irányítása ezek kiküszöbölése érdekében 

 Sajátos neveléstudományi módszerek alkalmazása az óvodai csoportban vagy az 

osztályban felmerülő nevelési problémák empirikus kutatásának 

megvalósításában 

 Alapismeretek alkalmazása a szakismeretek széles skálájának elemzésében és 

értelmezésében 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 Az alaptudományok problémaköreinek feltárása, pszichológiai alapfogalmak 

elmélyítése, a pszichés működés általános szabályszerűségeinek és 

törvényszerűségeinek felfedeztetése és megismertetése 

 A személyiség struktúrájával kapcsolatos modellek értelmezése 

 Olyan deklaratív és procedurális ismeretrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi 

a pszichológia alkalmazott területein való hatékony tevékenységet 



4. Az intelligencia fogalma, szociális és érzelmi intelligencia bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

5. A kreativitás pszichológiai háttere. bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

6. Klasszikus és instrumentális kondicionálás, a tanulás kognitív 

tényezői. 

bemutatás, szemléltető példa, 

problematizálás, szintézis 
 

7. Az érzelmek klasszikus és modern elméletei. bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

8. Az emberi motiváció és motiváció elméletek. A motiváció 

szerepe az emberi viselkedésben. 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

9. Memória modellek, az önéletrajzi memória és a flash memóriák. bemutatás, szemléltetés, 

szintézis 
 

10. A figyelem típusai és sajátosságai, a figyelemre vonatkozó 

elméletek. 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

11. A gondolkodás. Problémamegoldó, algoritmikus és 

heurisztikus gondolkodás. 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

12. A személyiség fogalma, dimenziói és tipológiája. bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

13. A személyiség a pszichoszociális elméletek tükrében. bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

14. A személyiség sajátosságai és szerepe az emberi 

viselkedésben. 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

Könyvészet 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). Pszichológia. 
Bp: Osiris kiadó. 

 Bernáth L. & Révész Gy. (2002). A pszichológia alapjai. Bp: Tertia kiadó. 
 Carver, Ch.S., Scheier, M.F. (2006). Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris kiadó. 
 Goleman, D. (ford. Buda J. 2016). Társas intelligencia. Budapest: Libri 
 Kaufman, J. C. és Plucker, J. A. (2011). Intelligence and Creativity. In: R. J. Sternberg and S. B. 

Kaufman (Eds.) The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge University Press, 

Cambridge, 771-783. 

 Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J. és Beyerstein, B. L. (2010). 50 pszichológiai tévhit. 

Budapest: Partvonal könyvkiadó 

 Weeks, M .(ford. Stanciuc, A. M.2018). Introducere în psihologie, Bucuresti: Litera 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, Tanulás, 
Emlékezés, Intelligencia és Tudatosság, Budapest: Libri 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 
Agyműködés, Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 

 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A pszichológia és határtudományok tárgya beszélgetés, fogalmak 

tisztázása, csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

2. Tudományos paradigmák a pszichológiában beszélgetés, csoportos 

tevékenységek, gyakorlás, 

ismeretek szintézise 

 

3. Az információfeldolgozás alapjai: érzékelés és észlelés fogalmak tisztázása, egyéni 

és csoportos 

 



tevékenységek, irányított 

felfedezés,  ismeretek 

szintézise 

4. Az IQ-viták problematikája. bemutatás, beszélgetés, 

irányított felfedezés, 

ismeretek szintézise 

 

5. A kreativitás pszichológiai faktorai. beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, fogalmak 

tisztázása, ismeretek 

szintézise 

 

6. A klasszikus és instrumentális kondicionálás összehasonlító 

elemzése. A tanulási stílusok. 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés,   ismeretek 

szintézise 

 

7. Az emberi motiváció és az érzelmek. beszélgetés, szemléltetés, 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, ismeretek 

szintézise 

 

8. A teljesítmény motiváció. bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

9. Az emberi motivációk és érzelmek. A flash memóriák és a 

felejtés mechanizmusai. 

bemutatás, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

10. A  figyelemről szóló elméletek összehasonlító elemzése. beszélgetés, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

irányított felfedezés 

 

11. A gondolkodás útjai, problémamegoldás, algoritmikus és 

heurisztikus gondolkodás. 

bemutatás, egyéni 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

12. A személyiségelméletek és személyiségvonások. csoportos bemutatók  

13. A személyiség szerkezete és az énvédő mechamizmusok. bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

csoportos tevékenységek 

 

14. A személyiségtulajdonságok. egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

 

Könyvészet 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). Pszichológia. 
Bp: Osiris kiadó. 

 Bernáth L. & Révész Gy. (2002). A pszichológia alapjai. Bp: Tertia kiadó. 
 Carver, Ch.S., Scheier, M.F. (2006). Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris kiadó. 
 Goleman, D. (ford. Buda J. 2016). Társas intelligencia. Budapest: Libri 
 Kaufman, J. C. és Plucker, J. A. (2011). Intelligence and Creativity. In: R. J. Sternberg and S. B. 

Kaufman (Eds.) The Cambridge Handbook of Intelligence, Cambridge University Press, 

Cambridge, 771-783. 



 Lilienfeld, S. O., Lynn, S. J., Ruscio, J. és Beyerstein, B. L. (2010). 50 pszichológiai tévhit. 

Budapest: Partvonal könyvkiadó 

 Weeks, M .(ford. Stanciuc, A. M.2018). Introducere în psihologie, Bucuresti: Litera 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, Tanulás, 
Emlékezés, Intelligencia és Tudatosság, Budapest: Libri 

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 

Agyműködés, Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói 

elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 

 A tantárgy olyan alapvető pszichológiai tájékozottságot és képességeket alakít ki, amelyek alapját képezik az 

óvodai nevelés és oktatói tevékenység célszerű, hatékony gyakorlati megszervezésének, és megfelelnek a   

A Felsőoktatási Szakosodások Nemzeti Besorolása (http://www.rncis.ro), valamint a Romániai Foglalkozási 

Besorolás (http://www.mmuncii.ro/) elvárásainak és feltételeinek 

 

10. Értékelés 

 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

Záró felmérés Írásbeli vizsga 60% 10.4 Előadás  

 Egy pszichológiai téma részletes 

bemutatása 

30% 

10.5 Szeminárium / Labor Év közbeni felmérés Írásbeli vizsga 10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 A szemináriumon való aktív részvétel 85%-ban kötelező 

 Minden hallgató kötelezően tart minimum egy prezentációt. A prezentáció megtartása a vizsgára való 

jelentkezés feltétele. 

 A vizsgán való másolás, plagizálás 1-es jegyet von maga után. 

 A félév során teljesítendő feladatok nem teljesíthetők vizsgaidőszakban. 

 Az alapvető pszichológiai fogalmak és a pszichikum sajátosságainak és törvényszerűségeinek ismerete. 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

       2020. szeptember 29.                dr. Szabó Kinga                                   dr. Szabó Kinga                                                                                                                                        

                                                                                                                       

Az intézeti jóváhagyás dátuma                                 Intézetigazgató  
                       2020.10.03.                                                                                         dr. Péntek Imre 

                                

 

 

 

 

 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3  Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) – licensz 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Gyógypedagógia alapjai 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév I 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Alapozó 

tantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 20 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 15 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 15 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 4 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  - 

4.2 Kompetenciabeli  - 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za
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m
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 k

om
p

et
en

ci
ák

  K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, 

tanárok, alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho-pedagógiai 

segítségnyújtás 
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   TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása  

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A gyógypedagógia tárgya és interdiszciplináris dimenziói  
 

beszélgetés, bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

2. A speciális szükségletek osztályozása a nemzetközi 
kritériumok alapján 

bemutatás, 

problematizálás, 

szemléletetés, szintézis 

 

3. A speciális szükséglet fogalma, rehabilitáció, integráció, 

inklúzió 

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

4. Értelmi fogyatékosság bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

5. Látási és hallási fogyatékosság bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

6. Mozgásszervi fogyatékosság bemutatás, szemléltető 

példa, problematizálás, 

szintézis 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

 A speciális nevelési igények ismerete és ezek kezelése az inkluzív 
nevelés során. 

 A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek 
felhasználása az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység 
megvalósításában 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 A gyógypedagógia problémakörének feltárása, gyógypedagógia 

alapfogalmak elmélyítése. 

 A fejlesztő-kompenzáló tevékenységek pszichopedagógiai megalapozása. 

 Olyan deklaratív és procedurális ismeretrendszer kialakítása, amely 

lehetővé teszi a gyógypedagógia alkalmazott területein való hatékony 

tevékenységet 



7.Beszédzavarok 

 

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

8. A speciális szükségletű személyek nevelésének alapelvei  

 

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

9. Integráció, szegregáció. Az inkluzív oktatás sajátosságai bemutatás, szemléltetés, 

szintézis 

 

10. A tehetséges gyerekek nevelése. A tehetség, mint 

speciális szükséglet.   

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

11. Sajátos nevelési projektek megvalósítása bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

12. Integráció és inkluzió szintjei bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

13. A tantervi követelmények adaptálása a speciális 

szükségletekhez 

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

14. A csoportmunka szerepe a speciális szükségletű 

személyek rehabilitációjában és társadalmi integrációjában  

 

 

bemutatás, 

problematizálás, szintézis 

 

Bibliográfia 

Berszán Lídia (2007): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Editura Didactică Cluj-Napoca.  
Gherguţ, Alois (2005): Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri şi obţinerea gradelor 
didactice. Editura Polirom, Iaşi  
Gherguţ, Alois (2003): Managementul serviciilor de asistenţă psihopedagogică şi socială. Ghid practic. 
Editura Polirom, Iaşi 
Gordosné, Sz. A. (1995): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Gordosné, Sz. A. (2004): Gyógyító nevelés. Medicina Könyvkiadó RT, Budapest. 
Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK. 
Heward, W., (1996) Exceptional children. An introduction to Special Education, Englewood Cliffs, New 
Jersey Columbus, Ohio. 
Illyés S. (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest.  
Kereszty Zs. (1996): Mindenki iskolája. Együttnevelés. Budapest. 
Preda, V (coord.) (2000), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia integrată. Presa Universitară  
Clujeană, Cluj Napoca. 
Selikowitz, M. (1999): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. 
Vrăsmaş, T. (2001), Învăţământul integrat şi/sau inclusiv, Ed. Aramis, Bucureşti Revista de Educaţie 
Specială, I.N.R.E.S.P.H., Bucureşti 
Anca, M. (2003): Psihopedagogia deficienţilor de auz. PUC, Cluj-Napoca. 
Daunt, P. (1993): Education for children and youngsters with special needs in Western Europe, Cambridge 
Gearheart, B., Mullen, R., Gearheart, C. (1993): Exceptional Individuals. An Introduction. Brooks/Cole 
Publishing Company Pacific Grove, California. 
 

 Didaktikai módszerek Megjegyzések 

8.2 Szeminárium  beszélgetés, fogalmak 

tisztázása, csoportos 

tevékenységek, irányított 

 



felfedezés 

1. A gyógypedagógia gyakorlati alkalmazásai beszélgetés, csoportos 

tevékenységek, 

gyakorlás, ismeretek 

szintézise 

 

2. A speciális szükségletek osztályozása  fogalmak tisztázása, 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés,  ismeretek 

szintézise 

 

3. A fogyatékosságok magyarázó modelljei  

 

 

bemutatás, beszélgetés, 

irányított felfedezés, 

ismeretek szintézise 

 

4. A terratogén faktorok hatása a kognitív fejlődésre  beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, fogalmak 

tisztázása, ismeretek 

szintézise 

 

5. Halmozott fogyatékosság 

 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés,   ismeretek 

szintézise 

 

6. Pszichomotricitás – pszichopedagógiai elemzés  beszélgetés, szemléltetés, 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, ismeretek 

szintézise 

 

7. Down szindróma jellemzõi és sajátos nevelési igénye  
bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

8. Autizmus, mint speciális szükséglet  és sajátos nevelési 

igénye 

 

bemutatás, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

9. Integráció, szegregáció, inkluzió a speciális szükségletű 

gyermekek nevelésében. A nemzetközi és hazai 

tapasztalatok elemzése 

beszélgetés, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

irányított felfedezés 

 

10. A tehetség, mint sajátos nevelési szükséglet  bemutatás, egyéni 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

11. Egy speciális szükségletre kidolgozott nevelési projekt 

kidolgozása  

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

12. Gyakorlati példák a curriculum adaptálására  

 

bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

csoportos tevékenységek 

 



13. A speciális szükségletű gyermekek tantervi 

követelményeinek megállapítása  

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

14. Az integráció modozatai  

 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

Bibliográfia 

Berszán Lídia (2007): A fogyatékos személyek társadalmi integrációja. Editura Didactică Cluj-Napoca.  
Gordosné, Sz. A. (1995): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Gordosné, Sz. A. (2004): Gyógyító nevelés. Medicina Könyvkiadó RT, Budapest. 
Hall D.M., Hill, P.D. (1996). The child with a disability, Blackwell Science, UK 
Heward, W., (1996) Exceptional children. An introduction to Special Education, Englewood Cliffs, New 
Jersey Columbus, Ohio 
Illyés S. (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Budapest.  
Kereszty Zs. (1996): Mindenki iskolája. Együttnevelés. Budapest, 141-153 
Preda, V (coord.) (2000), Orientări teoretico-praxiologice în educaţia integrată. Presa Universitară  
Clujeană, Cluj Napoca 
Selikowitz, M. (1999): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Könyvkiadó RT., Budapest. 
 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 A tantárgy olyan alapvető gyógypedagógiai tájékozottságot és képességeket alakít ki, amelyek alapját 

képezik az óvodai nevelés és oktatói tevékenység célszerű, hatékony gyakorlati megszervezésének, és 

megfelelnek a  a Felsőoktatási Szakosodások Nemzeti Besorolása (http://www.rncis.ro), valamint a 

Romániai Foglalkozási Besorolás (http://www.mmuncii.ro/) elvárásainak és feltételeinek 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 

Záró felmérés Szóbeli vizsga 60% 10.4 Előadás  

   

10.5 Szeminárium / Labor Év közbeni felmérés Egy gyógypedagógiai téma 

részletes bemutatása 

40% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 A szemináriumon való aktív részvétel 80%-ban kötelező 

 Minden hallgató kötelezően tart minimum egy prezentációt 

 Az alapvető pszichológiai fogalmak és a pszichikum sajátosságainak és törvényszerűségeinek 

ismerete 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

            03. 10. 2020.        Dr. Szabó - Thalmeiner Noémi                             Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

                                                                                               

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma                     Intézetigazgató  

  2020.10.03.                                                                               Lector. univ dr. Péntek Imre 



                                                                                                     

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Pedagógiai gyakorlat az óvodában 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Baranyai Tünde 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 1 2.6. Értékelés módja vp 2.7 Tantárgy típusa Szaktárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 0 3.3 szeminárium/labor 3 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 0 3.6 szeminárium/labor 42 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 5 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák  

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 

3.8 A félév össz-óraszáma 70 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  

4.2 Kompetenciabeli A hallgatók : 

 Tudjanak együttműködni a mentorral és a gyermekcsoport tagjaival 

 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, fehértábla, Pedagógiai gyakorlat útmutató,  

 óvodai csoportok, mentor óvónők 



 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
 

S
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K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális 
tanulási/ integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 
 
K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, 
családok, tanárok, alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho- 
pedagógiai segítségnyújtás 
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  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

TK3.  Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 
folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
 

8.1. Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

- - - 

8.2. Szeminárium/Labor   

1. Szervezési tevékenységek beszélgetés, egyéni és 
csoportos tervek 
kialakítása, szabályok 
rögzítése 

2. Találkozás a mentorokkal, a beszélgetés, 
megfigyelés, elemzés, 

A hallgatók a 
gyakorlat során 
részt vesznek 
különböző 
óvodán kívüli 
tevékenységekb
en is, melyek 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Az óvodai oktató-nevelő tevékenység módszertani szakaszaira jellemző 
ismeretek gyakorlatba ültetése.  

 A tanulásszervezés sajátos fogalmainak/ szemléletmódjának működtetése 
különböző óvodai nevelési tevékenységi helyzetekben. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 

 

 

 

 Az oktatási-nevelési folyamat megfigyelése 
 Az óvodában alkalmazott tanterv, program megismerése 
 Tudják alkalmazni pedagógiai ismereteiket a gyakorlatban egy szabad 

tevékenység levezetésében 
 Egy óvodás gyermek személyiségének a megfigyelése 
 Kollégákkal, mentorokkal való együttműködési készségek kialakítása 
 Aktív részvétel az oktatási-nevelési folyamat tervezésében és 

kivitelezésében. 



gyermekközösségekkel, megfigyelés. 

Az óvoda személyzete, az óvodai csoport létszáma, 
nemek szerinti megoszlása, a csoportbeli gyerekek 
életkora, életkori sajátosságai, esetleges nevelési 
szükségeletek megfigyelése. 

megbeszélés 

3. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Didaktikai eszközök, ergonómiai feltételek: 
világosság, szellőztetés, személyes higiénia 
megteremtésének feltételei, a csoportszoba és az 
óvoda bútorzata, kialakítása, díszítő elemei, a 
gyerekek jelei. Az óvodai helyiségek: folyosó, 
mosdó, orvosi szoba, stb. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

4. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Az óvodapedagógus személyisége, fizikai kinézete, 
magatartása, szakmai hozzáállása (esztétikus, 
gondozott kinézet, az óvónő szabályai, nevelési 
stílusa, kommunikációs stratégiái, viszonyulása a 
csoportbeli gyerekekhez.) 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

5. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Az óvoda napirendje: rutinok, szabad játék, 
tapasztalati területek szerinti tevékenységek, 
felzárkóztató és választott tevékenységek. Játék a 
szabadban. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

6. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Az óvodai sarkok tanulmányozása: játékeszközök 
és a gyerekek játéka a sarkokban. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

7. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

A tapasztalati területek szerinti tevékenységek 
megfigyelése, a foglalkozás mozzanatainak 
beazonosítása. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

8. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Az óvodai tevékenységek adaptálása az óvodások 
szükségeleteihez: mozgásos tevékenységek, játék, 
tapasztalati tanulás. Játék a szabadban. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

9. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Szabadon választott tevékenységek megtervezése 
és hallgatók általi kivitelezése, az óvónő 
munkájának megfigyelése, a gyermek megfigyelési 
adatlap kitöltése. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

10. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Szabadon választott tevékenységek megtervezése 
és hallgatók általi kivitelezése, az óvónő 
munkájának megfigyelése, a gyermek megfigyelési 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

hozzájárulnak 
szakmai 
kompetenciájuk 
fejlődéséhez. 

Részt vesznek 
szülői 
értekezleten, ha 
erre mód van, 
ünnepváró 
tevékenységeke
n, tanulmányi 
sétákon, 
bábszínházi 
előadásokon. 



adatlap kitöltése. 

11. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Szabadon választott tevékenységek megtervezése 

és hallgatók általi kivitelezése, az óvónő 

munkájának megfigyelése, a gyermek megfigyelési 

adatlap kitöltése. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

12. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) 

Szabadon választott tevékenységek megtervezése 

és hallgatók általi kivitelezése, az óvónő 

munkájának megfigyelése, a gyermek megfigyelési 

adatlap kitöltése. 

megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

13. Egy óvodai tevékenység megtervezése és 
megvalósítása párban vagy csoportosan 

Óvodán kívüli tevékenységek céljai, megtervezése, 
kivitelezése, partnerkapcsolatok kialakítása (a 
mentor óvónő kikérdezése által) 

tervezés, 
megvalósítás, 
elemzés, értékelés, 
önértékelés 

14. A féléves gyakorlat megbeszélése, kiértékelése 
beszélgetés, portfóliók 
értékelése, 
visszajelzések, 
javaslatok 

 

Könyvészet  
Albulescu, I., (2004): Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate. Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  
Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó  

Bocoş, M., (2007): Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructiv. Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj- Napoca. 
Bodoni Ágnes (2012): Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése alternatív – és 
reformpedagógiai módszerek segítségével. Ábel Kiadó, Kolozsvár 
Cerghit, I., (1997): Metode de învățământ. Bucureşti, EDP. 
Chiş, V., (2001): Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară 
Clujeană. 
Demény Piroska (szerk., 2011): Pedagógiai gyakorlat. Szakmai kalauz óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 
szakos hallgatók számára. A BBTE PNK PADI kiadványa.  
Diaconu, M. (2002): Competența pedagogică şi performanțele profesionale  în Standarde profesionale pentru 
profesia didactică (coord. Gliga, L.,): Consiliul National pentru Pregătirea Profesorilor, Bucureşti,  
Dulamă, M. E., (2005): Practica pedagogică. Teorie şi metodologie. Editura Clasium, Cluj-Napoca. 
Falus Iván (szerk.,1998): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Ginnis, P. (2007) Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Alexandra Kiadó, 
Budapest. 
Ionescu, M., Radu, I., (1995): Didactica modernă. Cluj- Napoca, Editura Dacia. 
Iucu, R., (2005): Formarea ințială şi continuă a cadrelor didactice. Editura Humanitas, Bucureşti. 
Kagan S. – Kagan M. (2010) Kooperatív Tanulás. Ökonet Kiadó, Budapest. 
Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. www.mek.iif.hu 
Németh A. – Györgyiné Koncz J. – Kasnya-Kovácsné Bakacs J. – Kopp E. (2006): Alternatív és 
reformpedagógia a gyakorlatban. Bölcsész Konzorcium, Budapest. 
http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/99Nemeth/index. php.htm (letöltve: 2011.12.07.) 
*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, București 2019 

Ajánlott könyvészet: 
Herlo, D, Petroi A., Dughi, T., Balaş, E., Bran, C., (2004): Formarea inițială a cadrelor didactice. Aspecte 



teoretico-practice. Editura Universității  Aurel Vlaicu, Arad. 
Herlo, D., (2000): Metodologie educațională. Arad, Editura Universitatea Aurel Vlaicu. 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A tantárgy tartalma összhangban van azokkal a releváns ismeretekkel, melyeket hazai és nemzetközi 

téren a tantervelméletben, oktatáselméletben, tantárgy pedagógiákban, tanulásszervezésben jártas 
szakemberek elfogadnak és hatékonyan hozzájárulnak a pedagógusi készségek és képességek 
alakításához. 

 
10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési 

módszerek 
10.3 Aránya a 
végső jegyben 

A választott tevékenység tervezésének és 
megvalósításának az értékelése 

Folyamatos 
megfigyelés, a 
tanítási 
tevékenység 
elemzése, 
értékelése  

 
 
 

20% 

10.5 Szeminárium / Labor 

A portfólió értékelése: 
 megfigyelési napló 
 lecketervek, tevékenységi tervek 
 egyéni beszámoló a gyakorlatról, a 

választott tevékenység 
megvalósításáról 

 egy óvodás gyermek megfigyelése 
 erőforrások, nehézségek, 

tapasztalatok leírása 
 külalak (szerkesztés, helyesírás, 

gazdagság: képek, leírások, stb.) 

Portfólió              80% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
 

 A hallgatók  
 Vegyenek részt aktívan az óvodai tevékenységekben, vezessenek megfigyelési naplót a megadott 

szempontok alapján. 
 Készítsenek módszertanilag és tudományos szempontból helyes lecketervet, működjenek együtt 

társaikkal 
 Működjenek együtt a mentorokkal, az óvodás gyermekekkel. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

01.10.2020        dr. Baranyai Tünde  
                                                                                     

Data avizării în departament        Semnătura directorului de departament
 01.10.2020 

                                                       Lect. Univ. dr. Péntek Imre 

          

 

 

 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) - licensz 

1.6 Szak / Képesítés Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Neveléstörténet 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 1 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

Szaktantárgy 

DD 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-

óraszám 

42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 24 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 16 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: .................. - 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi - 

4.2 Kompetenciabeli - 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Táblával, számítógéppel, kivetítővel felszerelt előadóterem. 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Táblával, számítógéppel, kivetítővel felszerelt előadóterem. 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

 K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy 

nevelési programok tervezése. 

K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó javítása, 

optimalizálása. 

T
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ák
  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák és 

elvek alkalmazása. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1.Bevezetés a nevelés történetébe. Ókori keleti népek 
nevelése. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

2.Ókori görög nevelés. Spárta és Athén 
nevelésfelfogása. Görög gondolkodók. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

3.Nevelés az ókori Rómában. Korai kereszténység Előadás, beszélgetés,  

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

Használja és megfelelően alkalmazza az oktató-nevelő munka megtervezésében, a 
didaktikai eszközök kivitelezésében a nevelésudomány területén szerzett 
szakismereteit. 

 Ismeri és értelmezni tudja a legfontosabb emberképeket, az azokhoz 
kapcsolódó nevelésfelfogásokat. 

 Képes tudatosítani saját ember-, gyermek- és nevelésfelfogását. 
 Ismeri az óvoda és az iskola intézményének funkcióit, történelmi 

változásait. 
 Felismeri a társadalmi-történelmi tényezők szerepét az intézményes oktatás-

nevelés alakulásában és tudását felhasználja a jelenkori változások 
megértésére. 

Átlátja az alternatív oktatási irányzatok történelmi hátterét, és felismeri 
jelentőségüket a mai oktatásben-nevelésben. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 Ismerje meg a különböző korok neveléssel foglalkozó szakembereinek 
felfogását. 

 Értse meg, hogy egy adott kor történelmi-társadalmi háttere alapvetően 
befolyásolja a kor nevelési eszményét, és ezen keresztül nevelésfelfogását. 

 Ismerje fel, hogyan valósult meg a pedagógiai elméletek gyakorlatba ültetése 
a különböző korokban. 

 Ismerje meg jeles pedagógusok életét és munkásságát. 

 A tanultak alapján fogalmazza meg korunk nevelésfelfogását, illetve 
tudatosítsa saját nevelésfelfogását. 

 Alkalmazza a gyakorlatban a reformpedagógiai irányzatok módszer- és 
eszközegyüttesét. 



nevelésfelfogása. szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

4. Középkori nevelés. Klérikus nevelés. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

5. Középkori világi nevelés. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

6. Reneszánsz és humanizmus. Reneszánsz főúri 
nevelés. Humanista gondolkodók véleménye a 
nevelésről. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

7. Reformáció és nevelés. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

8. .A katolikus megújhodás (ellenreformáció) 
pedagógiája 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

9.XVII. századi nevelés. J.A. Comenius pedagógiai 
szintézise 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

10. A felvilágosodás kezdetei. John Locke pedagógiai 
munkássága 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

11. A francia felvilágosodás. J. J. Rousseau 
nevelésfelfogása. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

12. Pestalozzi szerepe a nevelésben. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

13. Iskoláztatás a XIX. században: Fröbel, Herbart. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

14. XX. század eleji reformpedagógiai irányzatok. 
Waldorf pedagógia, Maria Montessori pedagógiája, 
Celestin Freinet pedagógiája, Jéna plan, Dalton terv 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

Könyvészet 
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Albert Gábor (2011): Neveléstörténet. Kaposvári Egyetem, Kaposvár. 
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/albert_gabor/az_elearninges_tanknyv_hasznlata.html 

Cucoș, Constantin (2017): Istoria pedagogiei. Idei si doctrine pedagogice fundamentale. Polirom, Iași. 

Fehér Katalin, Fodor László (2002) Az erdélyi magyar nevelés évszázadai. Educatio Kiadó, Kolozsvár 

Guisepi, Robert  (2015) The History of Education.  History World Internațional. http://history-
world.org/history_of_education.hu 

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2000) Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. 
Osiris Kiadó, Budapest 

Pukánszky Béla – Németh András (1996): Neveléstörténet. http://mek.oszk.hu 

***Süss fel nap. Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon. I-II. Soros Alapítvány, 1999 

***Szemelvények a nevelés történetéből. Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza 2000 
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Antonescu, G.G.(1972): Educație și cultură. E.D.P., București. 

Begley, Ronald B. - Koterski, Joseph W. (2005): Medieval Education. Fordham University Press, Fordham Series in 
Medieval Studies (Book 4), New York.   



Bloomer, W. Martin (2011): The School of Rome: Latin Studies and the Origins of Liberal Education. Berkeley: Univ. 
of California Press, Washington.  

Fehér Erzsébet (1995) Az oktatás és nevelés története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Kéri Katalin (2000): Ezerszínű virág. Dolgozatok a neveléstörténet köréből. Pécsi Tudományegyetem, Tanárképző 
Intézet, Pécs. 

Kron, F. W. (2000) Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest (A magyar neveléstudomány fejlődése és főbb irányzatai. 50-
73. A magyar iskolaügy fejlődésének főbb tendenciái. 384-400.) 

Orosz Lajos (1976): Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei. Tankönyvkiadó, Budapest 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Bevezető szeminárium, 

A BBTE története. 1 óra 
Bemutatás, 
szemléltetés, előadás, 
magyarázat. 

A tanár vezeti a szemináriumot aktívan bevonva 
a hallgatókat is az előadásába.  

2. A szatmárnémeti 
tanítóképzés története. 1 
óra 

Bemutatás, 
szemléltetés, előadás, 
magyarázat. 

A diákok gyűjtőmunkát végezhetnek, a 
tanítóképzéssel kapcsolatos tárgyakat, 
dokumentumokat kutathatnak fel, illetve interjút 
készíthetnek idősebb óvónőkkel, tanítókkal. 

3. A gyermekkép alakulása 
a történelem során 

Kooperatív 
csoportmunka, 
szakirodalom 
feldolgozása. 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt témát. 

4. Rudolf Steiner és a 
Waldorf pedagógia. 2 
óra 

Kooperatív 
csoportmunka, 
szakirodalom 
feldolgozása. 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 

5. Winkler Márta 
pedagógiai elvei. 2 óra 

Kooperatív 

csoportmunka, 

szakirodalom 

feldolgozása 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 

6. Maria Montessori 
pedagógiai munkássága. 
2 óra 

Kooperatív 

csoportmunka, 

szakirodalom 

feldolgozása 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 

7. Celestin Freinet 
pedagógiája. 2 óra 

Kooperatív 

csoportmunka, 

szakirodalom 

feldolgozása 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 

8. Peter Petersen és a kis 
Jéna plan. 2 óra 

Kooperatív 

csoportmunka, 

szakirodalom 

feldolgozása 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 

9. Summerhill – egy 
alternatív iskola 

Filmnézés, vita  

10. Karácsony Sándor 
pedagógiai nézetei. 2 óra 

Kooperatív 

csoportmunka, 

szakirodalom 

feldolgozása 

 

A diákok 3-4 tagú csoportban mutatják be a 
tanulmányozott szakirodalom alapján a címben 
megjelölt pedagógiai irányzatot. 



Könyvészet  
B. Méhes Vera: Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
é.n. 
Bura László: Iskolavárosunk Szatmárnémeti. Státus, Csíkszereda, 1999 
Bura László: Református felekezeti oktatás Szatmáron (a Habsburgok alatt) (1690-1918). In: Lukács OlgaDienes 

Dénes (szerk.): Református oktatás a Kárpát-medencében. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, 
Kolozsvár, 2009. 9-28. 

Eperjesy Barnáné – Zsámboki Károlyné: Freinet itt és most. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, é.n. 
Karácsony Sándor: A csucsai front. Exodus Kiadó, Kolozsvár, 1943   
Neill A.S. (2005), Summerhill, A pedagógia csendes forradalma, Kétezeregy kiadó, Piliscsaba 
Pukánszky Béla (2001): A gyermekkor története. Műszaki Könyvkiadó 
Kónya László: Tanító/-Nő és óvóképzés Szatmár megyében és Szatmárnémetiben. In: Szabó K. Attila: Az erdélyi 

tanító- és óvóképzés történetéből. Mentor, Marosvásárhely, 2006 
Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 
Peter Petersen: A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. 
Szabadságra nevelés. Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor Waldorf-pedagógiai 
Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő, 2003. 
Szabó-Thalmeiner Noémi: A szatmár megyei tanítóképzés története, különös tekintettel a református tanítónőképzésre. 

In: Pinczésné dr. Palásthy Ildikó (szerk): A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője. Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen, 2011. 41-46. o. 

Winkler Márta: Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek. EDGE 2000 Kft., Budapest, 2003. 
Winkler Márta: Örömre nevelni. Savaria University Press, Szombathely, 2016 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A tantárgy tartalma összhangban van azokkal az ismeretekkel, melyeket a nemzetközi és hazai 

szakmai közösség relevánsnak talál a neveléstörténet területén. A tantárgy átöleli a nevelés 
történetének minden korszakát, áttekintő képet nyújt régmúlt korok pedagógiájáról, feltárja a 
pedagógiai valóság illetve a társadalmi-történelmi tényezők közötti kapcsolatot különböző korokban, 
illetve bemutatja a reformpedagógiai irányzatok megjelenésének szükségszerűségét, ötletet adva a 
jelenlegi gyakorlat megújítására. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
A neveléstörténeti 
korszakok 
jellegzetességeinek 
ismerete, a főbb 
pedagógiai gondolkodók 
életének és 
munkásságának ismerete. 

Írásbeli vizsga és 
neveléstörténeti vetélkedő 

60% 10.4 Előadás  

   
Szeminárium megtartása 
adott szakirodalom 
alapján. A bemutatás 
érthető, követhető, 
logikusan felépített. 

megfigyelés 10.5 Szeminárium / Labor 

A szemináriumi témához 
kapcsolódó bemutató és 
összefoglaló tartalmilag és 
szerkesztésileg is az 
elvárásoknak megfelelő. 

Bemutató és összefoglaló 
értékelése 

40% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
Az írásbeli vizsga követelményei: 



  Adott kor pedagógiai törekvéseit ismerteti, kapcsolatba hozza őket a társadalmi-történelmi 
eseményekkel. 

 A téma kifejtésekor megfelelő nyelvezetet használ, összefüggően, koherensen szerkeszti meg 
mondanivalóját. 

 Érvelni tud egyes pedagógiai irányzatok mellett. 
 Helyesen fogalmaz és ír. 

A szemináriumi tevékenység követelményei: 
 Társaival együttműködve szemináriumot tart egy adott témában, illetve dolgozat formájában 

összefoglalja a bemutatott téma lényegi sajátosságait. 
 Aktív részvétel a szemináriumi tevékenységeken. 

 

 

Data 

completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de 

seminar 

Semnătura 

titularului de 

curs practic 

2020.10.01. Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

 

Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

 

 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

 

2020.10.03. 

Dr. Péntek Imre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Magyar nyelv az óvodában és elemi oktatásban 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve          Dr. Szilveszter László Szilárd 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve          Dr. Lakatos Fleisz Katalin  

2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa kötelező 

szaktantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 

előadás 

2 3.3 

szeminárium/labor 

2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 

előadás 

28 3.6 

szeminárium/labor 

28 

A tanulmányi idő elosztása: 42 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 12 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 6 

Vizsgák 4 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42    

3.8 A félév össz-óraszáma 98    

3.9 Kreditszám 4    

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  A hallgatók nyelvi-kommunikációs kompetenciáinak megfelelő szintű 

fejlettsége. 

 A magyar helyesírás fontosabb szabályainak ismerete és megfelelő 

szintű gyakorlati alkalmazásának képessége. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

Szakmai 

kompetenciák 

 K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz 

adaptált oktatási vagy nevelési programok tervezése 

 K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

 K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó 

javítása, optimalizálása. 

Transzverzális 

kompetenciák  

TK3.  Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 

folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 
 számítógéppel felszerelt terem, videoprojektor, tábla, internet 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 átrendezhető szakterem,  az audiovizuális kommunikáció különböző 

eszközeinek megléte (pl. videoprojektor), internet 

 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzései 

 A magyar nyelv helyes szóbeli és írásbeli használata, a magyar nyelv 

használati módjára való reflektálás kompetenciájának fejlesztése. 

 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 

 A nyelvtani elemzés jártasságának kialakítása. 

 megfelelő szintű helyesírás (megfelelés a helyesírási teszteken) 

 alapszintű általános nyelvészeti, jelentéstani, szókészlettani  ismeretek 

alkalmazása 

 a magyar nyelv rendszerének ismerete (hangtani, alaktani, mondattani, 

szövegtani ismeretek), az ismeretek gyakorlati alkalmazása  (hangtani, 

alaktani, mondattani elemzés, illetve különböző szövegek textológiai 

szempontú elemzése), helyesírás 

 A jelenkori magyar nyelv helyes használata. 

  



8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Általános nyelvészeti alapfogalmak. A nyelv és a 
beszéd kapcsolata. Univerzális nyelvi sajátosságok, 
nyelvtipológiák. Nyelvi szintek és azok grammatikája: 
a fonémák szintje,  a morfémaszint 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

2. Hangtan  (fonetika). A beszédhangok. A magyar 

magánhangzók rendszere, hangrend és illeszkedés. 

A magyar mássalhangzók rendszere, 

mássalhangzótörvények. A szótag. Funkcionális 

hangtan (fonológia). Funkcionális helyesírás. 
 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

3. Szókészlettan. Szókészlet és szókincs. A nyelvi 
norma kérdései, A szavak társadalmi rétegek és 
foglalkozások szerinti csoportosítása. A magyar 
szókészlet történeti rétegei: belső keletkezésű szavak, 
a szókészlet idegen nyelvekből származó elemei A 
szavak megoszlása az élőnyelvi használat szerint: 
archaizmusok és neológ jelenségek a 
nyelvhasználatban. Fontosabb szótárak. 
 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

4. Szófajtan. A szófaj fogalma. A szófaji érték és 
mondatbeli szerep. A szófajok rendszere. Az 
alapszófajok: ige, főnév, melléknév.   

előadás, megbeszélés, 
magyarázat, beszélgetés 

 

5. Szófajtan. A névmások (a személyes, a visszaható, a 
kölcsönös, a mutató, a vonatkozó, a határozatlan, az 
általános névmások), a határozószók, az igenevek, a 
viszonyszók (segédigék, névutók, igekötők, kötőszók, 
partikulák, névelők, tagadószók, mondatszók, 
indulatszók, módosítószók).  

előadás, megbeszélés, 
magyarázat, beszélgetés 

 

6. Az alárendelő és a mellérendelő viszony. A 
szóalkotás módjai. A szóösszetétel. A szóalkotás 
egyéb módjai.  

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

7. A szószerkezet (szintagma) fogalma, alárendelő és 
mellérendelő szintagmák. A szintagmacsoportok. A 

mondatbeli szinteződés. 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

8. A mondat fogalma, rendszermondat és 
szövegmondat. A mondatok szerkezet szerinti 
osztályozása. A mondatfajták és a modalitás. 
Mondatrészek. A hozzárendelő és mellérendelő 
viszony a mondatban. Mellérendelő összetett 
mondatok. 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

9. Alárendelő összetett mondatok. A többszörösen 
összetett mondatok. A mondatátszövődés. A sajátos 
jelentéstartalmú mellékmondatok. 

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

10. Szóalaktan. Szótövek és toldalékok. A jelek és 
ragok.  

előadás, magyarázat, 
megbeszélés, problematizálás 

 

11. Szövegtani alapismeretek. Textualitás. A 

szövegértékűség, a szövegösszefüggés. Szöveg 

jelentéstani (szemantikai) szintje. A tematikus főnév, a 

szemantikai mező, a tematikus progresszió.  

előadás, megbeszélés, 
magyarázat, beszélgetés 

 



12. A szöveg szintaktikai szintje: az utalások (a deixis, 
az anafóra és a katafóra); a névmásítás, az egyeztetés 
(az igei, igenévi és a birtokos személyragok); a 
grammatikai természetű lineáris és globális konnexió.  

előadás, megbeszélés, 
problematizálás 

 

13. A szöveg szerkezete. Mikroszerkezeti egységek: 

mondatok, tételmondat, mondattömbök,  bekezdések. 

Makroszerkezeti egységek: bevezetés, tárgyalás 

befejezés. 

előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

 

14. Szövegtipológia. A szöveg stílusa. csoportmunka, magyarázat, 
gyakorlás 

 

Könyvészet 

1. Adamikné Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó, Budapest 2007. 

2. Bíró Zoltán 1984: Beszéd és környezet. Kriterion, Bukarest. 

3. Buda Béla 1988. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Tömegkommunikációs 

Kutatóközpont, Budapest. 

4. Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Budapest 1999. 

5. Jakab László (szerk.) 1999. Tanulmányok az igeragozás köréből. Nyelvtudományi Intézet, Debrecen. 

6. Kenesei István (szerk.) 1989. A nyelv és a nyelvek. Gondolat Kiadó, Budapest.  

7. Kiefer Ferenc (szerk.) 2006. Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

8. Nagy L. János - Péntek János 2006. A kreatív nyelvhasználat és az iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

9. Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 

10. Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés – Szövegelemzés – Szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest. 

11. Zsuffa Zoltánné1998. Gyakorlati magyar nyelvtan. Panem-Akkord Kiadó, Budapest.  

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A szemináriumi munka és a témakörök 
megbeszélése. A magyar nyelv rendszere. Nyelvi 
szintek és azok grammatikája: a fonémák szintje,  a 
morfémaszint, a szavak szintje: szóelőfordulás és 
lexéma, a szófajok rendszere, a szóalkotás módjai, a 
szintagmák szintje: a mondatok szintje:egyszerű 
mondatok, összetett mondatok. A szöveg és szövegtan. 
A nyelvi szintek és a helyesírás. A magyar helyesírás 
alapelvei.   

beszélgetés, vita, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

2. Hangtan . A magán- és mássalhangzók releváns 
jegyei. Helyesírási gyakorlatok: A magánhangzók 
időtartamának jelölése. A mássalhangzók időtartamának 
jelölése. A j hang kétféle jelölése. A szótagolás és az 
elválasztás. 
 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

3. Hangtan. Magán- és mássalhangzótörvények. 
Helyesírási gyakorlatok. A szóelemzés elve.  

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 

 



gyakorlás 

4. Szófajtani ismeretek: a szófajiság ismérvei, szófaji 
jellemzők, szófaji érték és mondatbeli szerep. 
Elemzési gyakorlatok. Helyesírási gyakorlatok: A 
tulajdonnevek típusainak írásmódja és toldalékolása  
(személy- és állatnevek, cím- és márkanevek, díjak és 
kitüntetések neve). Kis és nagy kezdőbetűs írásmód.  
 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

5. Szófajtani és helyesírási gyakorlatok. A 
tulajdonnevek típusainak írásmódja és toldalékolása 
(földrajzi nevek) A tulajdonnevek köznevesülése.  
 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

6. Az alárendelő és a mellérendelő viszony. A 
szóösszetétel. Az összetett szavak helyesírása (az 
alárendelő összetett szavak) Egybeírás és különírás  
Az összetett szavak helyesírása (a mellérendelő összetett 
szavak) Az ún. “mozgószabályok” (AKH 139.) és a 
szótagszámlálás (AKH 138.)  

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

7. Szintagmák. Alárendelő és mellérendelő 
szintagmák. A szintagmacsoportok. Helyesírási teszt 
(zárthelyi dolgozat) írása (az első hat szeminárium 
anyagából). 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

8. Mondattan. A hozzárendelő és mellérendelő viszony 
a mondatban. Mondatrészek. A helyesírási teszt 
eredményeinek értékelése, megbeszélése.  

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

9. Mondattan. Az  összetett mondat. Az alárendelő és a 
mellérendelő összetett mondat.  A többszörösen 
összetet mondat. Az írásjelekhez kapcsolódó főbb 
helyesírási szabályok (mondatvégi és mondatközi 
írásjelek). 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

10. Szóalaktani ismeretek: a szófajok toldalékolási 
lehetőségei, a szófajokhoz kapcsolódó jelek, ragok 
rendszere. Alaktani elemzések. Helyesírási 
gyakorlatok: Az írásjelekhez kapcsolódó főbb 
helyesírási szabályok (idézés és párbeszéd; valamint 
egyéb írásjelek)  

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

11. A metaforikus jelentésváltozások sajátosságai. A 

metonimikus jelentésváltozások sajátosságai. 

Helyesírási gyakorlatok. Az egyszerűsítés elve a 

magyarban. A rövidítések, a mozaik- és betűszók. 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

12. Szövegtan I. A szöveg. A szövegösszefüggést 
megvalósító nyelvi (szemantikai és grammatikai) 
elemek. Textológiai szempontú szövegelemzési  
gyakorlatok. Összegző helyesírási gyakorlatok. 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

13. Szövegtan II. A szövegek szerkezete. 
Szövegtípusok (önéletrajz, hivatalos levél, 
magánlevél, kérvény stb.). A helyesírási záró teszt 
(zárthelyi dolgozat) megírása 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
magyarázat, beszélgetés, 
gyakorlás 

 

14. A féléves szemináriumi tevékenység lezárása, 
értékelése 

egyéni és csoportos 
tevékenységek, bemutatás, 
ellenőrzés, értékelés 

 



 
Könyvészet  

1. A magyar helyesírás szabályai, 11. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest. 
2. Benczik Vilmos 2001. Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben. Trezor Kiadó, 

Budapest. 
3. Cs. Nagy Lajos (é. n.) Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó Bt., Budapest. 
4. Adamikné J. Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve  
5. Adamikné J. Anna (szerk.): Magyar nyelv a tanítóképző főiskolák számára (jegyzet) 

6. Ambrus Ágnes–Bodó Anna 2002. Nyelv, stílus, kommunikáció. Proserved Cathedra, Sepsiszentgyörgy  
7. Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris, Budapest  
8. Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés – Szövegelemzés – Szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest. 
9. Zsuffa Zoltánné: Gyakorlati magyar nyelvtan. Panem-Akkord Kiadó, Budapest 1998. 

 
9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 A magyar nyelv mint alapozó jellegű, komplex nyelvészeti tantárgy azoknak az alapkészségeknek és 

képességeknek a fejlesztésére irányul (pl. helyesírás, szövegértés, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli 
nyelvhasználat stb.), amelyek a szakmai és munkaerőpiaci követelményeknek, elvárásoknak teljes 
mértékben megfelelnek.   

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 
végső jegyben 

10.4 Előadás  Elméleti ismeretek és 
gyakorlati alkalmazás 

írásbeli és szóbeli vizsga 70 % 

Helyesírási teszt – kizáró 
jellegű 

 

20 % 10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumi egyéni és 
csoportos tevékenységeken 
való aktív részvétel,  
írásbeli feladatok (helyesírási 

gyakorlatok) elkészítése: 

 
Portfólió elkészítése és 
benyújtása: szövegtani 
elemzés, házidolgozat  
a téma előzetes egyeztetetése 
alapján a listából választva, 
terjedelem: 3-5 oldal. A 
dolgozatot A/4 
szabványpapírra kell 
elkészíteni számítógépes 
szövegszerkesztővel. 
Betűnagyság: 12, betűtípus: 
Times New Roman, 1,5-ös 
sortávolsággal, bal szélén 3 
cm, jobb szélén 2 cm, felül és 
alul 3–3 cm margóval. 

Portfólió elkészítése és 
benyújtása:  kizáró jellegű  

10 % 

 
 
 
 
 
 



 
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
A helyesírási teszt minimálisan elfogadható eredménye: 70 pont 
Szemináriumi jelenlét – minimum 80% 

Ha az írásbeli vizsga eredménye nem éri el a 7-es átlagot, a hallgató kötelezően részt vesz egy szóbeli vizsgán 
is, ahol az írásbeli vizsgán elért jegynél maximum 2 jeggyel kaphat többet vagy kevesebbet. Az írásbeli és 
szóbeli vizsga átlaga minimálisan 5-ös jegy lehet.  
 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2020.09.09.             Dr. Szilveszter László Szilárd   Dr. Lakatos Fleisz Katalin  

                   

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2020. 10. 12.                    dr. Péntek Imre   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Testnevelés 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Forizs-Kiss Jozsef 

2.4 Tanulmányi év 1. 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés 

módja 

folyamatos 

értékelés 

2.7 Tantárgy 

típusa 

kiegészítő 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás  3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás  3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 8 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 6 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 2 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 

3.8 A félév össz-óraszáma 56 

3.9 Kreditszám 2 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -- 

4.2 Kompetenciabeli  --A hallgatók legyenek alkalmasak a testnevelésre. 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 a hallgatók legyenek tornafelszerelésben 

 tornaterem 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 

k
om

p
et

en
ci

ák
 

K1. Különböző életkori sajátosságokhoz, képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy 
nevelési programok tervezése 
K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 
 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  TK2. Hatékony együttműködés a neveléstudományok területén jellemző projekteket és 

programokat fejlesztő szakmai, interdiszciplináris munkacsoportokban  

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezető szeminárium. A hallgatók szintjének 
felmérése. 

bemutatás, magyarázat, játék  

2. A szervezet anatómiai és fiziológiai 
felkészítése. 
Támadás, visszaszerzés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

3. Add és menj, egyszerű keresztezés, védekezés. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

4. Gyors támadás 3X3 és 4X4, a játék szabályai. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

5. Támadási stratégiák 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

6. Támadási rendszerek 1-2-2, 2-1-2. 
Védekezés ember hátrányban 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

7. Védekezés a pályán 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

8. Védekező zóna, támadó zóna. 
kombinált védekezés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

9. A futás iskolája 
A bemelegítés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

10. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

11. Erőpróbák. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

A hallgatók egészségi állapotának fenntartása és mozgásszükségeletének kielégítése. 

Az érdeklődés felkeltése a fizikai gyakorlatok önálló elvégzése iránt, sportolási kedv 

felkeltése. 

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

Az együttműködés, csapatszellem és versenyszellem alakítása. 
A hallgatók harmonikus fizikai fejlesztése. 
A kosárlabda szabályainak elsajátítása, jártasság szerzése e csapatjáték terén. 
Az atlétikai jártasságok fejlesztése. 



12. Gyorsfutás. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

13. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

14. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

Könyvészet 
  
Oprea L., Ciontescu M. Selear R., Stoican D., Îndrumar metodic pentru profesorii de educaţie fizică şi sport, Editura Naţional, 
2019 
Grigore V., Nicolescu, Gimnastică acrobatică, elemente şi modele, Editura Edit Bren Bucureşti,2004 
Pop Horia, Roman Gh. – Baschet.Teorie şi metodică, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 
Roman Gh. – Evaluarea în jocul de baschet, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 
Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet-metodică, Editura Alpha, Bucureşti, 2005 
Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet.Curs de bază, Editura ANEFS, Bucureşti, 2001 
Regulamentul jocului de baschet FIBA 2004 
Makszin Imre - Testnevelo tanari kezikonyv, Editura Abel, Cluj-Napoca, 2006 
John P. McCarthy, Jr – Yuoth Basketball, Editura Better Way Books, Ohio 
Roxana Enoiu – Baschetul in Scoala, Editura UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, Brasov 2003 
Petrica Dragomir, Eugeniu Scarlat – Educatie Fizica Scolara, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti 2004 
Magyar Gyorgy – Testnevelesmodszertan, Editura Syryus Teka, Miercurea Ciuc 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 
  

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

minősítésben 
10.4 Előadás     
10.5 Szeminárium / Labor Aktív részvétel az órákon. Folyamatos megfigyelés 60% 
 Teljesítmény a végső 

felmérése 
 40% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 minimum 40 pont teljesítése a gyakorlatoknál. 
Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2020.10.01.                                                                   Forizs-Kiss Jozsef                               

                                                                                                                                           

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               2020.10.01                                     dr. Péntek Imre  

                                                                      

 


