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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 A pedagógiai kutatás módszertana 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Dósa Zoltán 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 4 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

alapozó (DF) 

 

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: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 22 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 16 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 22 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 6 

Vizsgák 4 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 70 

3.8 A félév össz-óraszáma 126 

3.9 Kreditszám 5 

 

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. Könyvtár, 

Internet hozzáférhetőség. 
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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. 

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

folyamatának értékelése 

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

optimalizálása. 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  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 pedagógiai kutatás tárgya, célja és 
sajátosságai. A pedagógiai kutatás folyamata. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

2. A kutatási probléma meghatározása. A 
kutatásra vonatkozó szakirodalom áttekintése. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

3. A kutatás hipotéziseinek megfogalmazása. A Előadás, beszélgetés,  

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 A pedagógiai kutatás sajátosságainak megismerése, illetve a gyakorlati 
oktató-nevelő munkában betöltött szerepének tudatosítása. 

 A pedagógiai kutatás megtervezési módjának és kivitelezésének 
elsajátítása, a pedagógiai kutatásban való jártasság kialakítása. 

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 A pedagógiai kutatás tartalmi köréhez tartozó fogalmak tisztázása. 
 A pedagógiai kutatás szakaszainak bemutatása. 
 A pedagógiai kutatás problémakérdésének, hipotéziseinek 

meghatározása. 
 A mintaválasztás szabályainak elsajátítása, gyakorlati alkalmazása. 
 Különböző adatgyűjtő és adatfeldolgozó módszerek megismerése, 

gyakorlatban való alkalmazása. 
 A kutatás tervének elkészítése. 
 A megtervezett pedagógiai kutatás gyakorlati kivitelezése. 
 A kutatás során nyert adatok feldolgozása és értelmezése. 
 A pedagógiai kutatás írott formájának elkészítése. 
 A pedagógiai kutatás bemutatójának elkészítése és a kutatás 

megvédése. 
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kutatási stratégiák kiválasztása. 
 

szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

4. A pedagógiai kísérlet. Analitikus jellegű 
kutatások. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

5. Kutatási módszerek és eszközök.  Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

6. A kikérdezés módszere. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

7. A megfigyelés módszere. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

8. A tudásszintmérés módszere. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

9. Pszichológiai tesztek. A szociometriai 
felmérés. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

10. Dokumentum- és tartalomelemzés. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

11. Mintavétel és mintavételi eljárások. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

12. A kutatás adatainak elemi vizsgálata. Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

13. Az adatok feldolgozásakor használható 
statisztikai módszerek. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

14. A kutatás eredményeinek közzététele: kutatási 
beszámoló elkészítése, az előadás 
megszerkesztése. 

Előadás, beszélgetés, 
szemléltetés, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

Könyvészet 
Aurel Pisoschi, Vacariu Vintilă, Ioana Popescu (2006): Etică în cercetare, http://www.strategie-
cdi.ro/spice/admin/UserFiles/File/raportare_04_iulie_2007/L3-7%20-Etica.pdf 
Bocoş, M. (2007): Teoria şi practica cercetării pedagogice. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.  
Codul etic al universității Babeș-Bolyai: 
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf 
Dósa Zoltán – Péter Lilla 2010: A pedagógiai kutatás alapjai. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
Drăgan, I., Nicola, I., (1995): Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Târgu-Mureş.  
Falus Iván – Ollé János 2000: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest. 
Falus Iván (szerk.) 1996 : Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest. 
Graziano, A.M., Raulin, M.L., (1993): Research Methods. A process of Inquiry. 8th Edition, HarperCollins 
College Publishers, New York. https://graziano-raulin.com/ 
Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság 
(format electronic) 
Mérei Ferenc 1996: Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. 
Radu, I., Ionescu, M., (1987):  Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii, în 
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"Experienţă didactică şi creativitate", I. Radu, M. Ionescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.  
Szabó-Thalmeiner Noémi 2010: A pedagógiai kutatás alapjai. Státus Kiadó. Csíkszereda. 
Szabó-Thalmeiner Noémi 2018: A pedagógiai kutatás módszertani alapjai. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj Napoca 
Ajánlott könyvészet: 
Cohen, L., Manion, L., (1998): Research Methods in Education. Routledge, London and New-York.  
Dane, F.C., (1990): Research Methods. Brooks/ Cole Publishing Company Pacific Grove, California.  
Directiva 95/46 asupra protecţiei datelor personale. 
Hassenforder, J., (1976):  Inovaţia în învăţământ. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
http://www.upet.ro/cercetare/doc/ETICA%20IN%20CERCETARE.pdf 
Huberman, A.M., (1978): Cum se produc schimbările în educaţie. Contribuţie la studiul inovaţiei.  Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Ionescu, M., (1992): Inovaţia şi difuziunea ei în practica şcolară, în "Revista de pedagogie", nr. 10 
King, G., Keohane, R., Verba, S., (2000):  Fundamentele cercetării sociale. Editura Polirom, Iaşi. 
Mezei Elemér – Veres Valér (2001): Társadalom statisztika. Kolozsvári Egyetemi kiadó (format electronic) 
Pălăşan, T., (2001):  Cercetarea pedagogică, în "Pregătirea iniţială psihologică, pedagogică şi metodică a 
profesorilor", coord. R.M. Niculescu, Editura Universităţii "Transilvania", Braşov.  
Radu, I., Ionescu, M., (1987):  Cercetarea pedagogică – moment al perfecţionării şi creativităţii, în 
"Experienţă didactică şi creativitate", I. Radu, M. Ionescu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.  
Ray, W.J., (1992): Methods Toward a Science of Behavior and Experience, Fourth Edition, Brooks/ Cole 
Publishing Company Pacific Grove, California.  
Salade, D., (1997): Receptarea noului în practica şcolară, în "Dezbateri de didactică aplicată", coord. M. 
Ionescu, I. Radu, D. Salade, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  
Sajtos László – Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest (format 
electronic) 
Stan, L., (1994): Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ, în Psihopedagogie pentru examenul de 
definitivat şi gradul didactic II, coord. A. Neculau şi T. Cozma, Editura Spiru Haret, Iaşi.  
Stanciu, St., (1969): Cercetarea pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
8.2. Szeminárium Didaktikai módszerek, 

szervezési formák 
Megjegyzések 

1. A pedagógiai kutatás jelentősége a pedagógia 
elméletének és gyakorlatának  fejlesztésében. 
Pedagógiai kutatások tanulmányozása. A 
tantárgy követelményeinek tisztázása.  

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
könyvtári munka. 

A hallgatók a félév 
végére egy önálló 
kutatást fognak 
végrehajtani. Ezt 
megtehetik 
önállóan, illetve 
páros munkában. 

2. A kutatási téma kiválasztása. A 
problémakérdés megfogalmazása. Tájékozódás 
a könyvtárban, illetve az Interneten. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, könyvtári 
munka. 

Bibliográfiai 
jegyzék 
összeállítása 

3. A kutatás hipotéziseinek megfogalmazása. A 
kutatási stratégiák kiválasztása. 

 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés 

A hallgatók által 
megfogalmazott 
hipotéziseket 
megbeszéljük, 
értékeljük. 

4. A kiválasztott kutatás stratégia függvényében 
az önálló kutatás menetének megtervezése. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, könyvtári 
munka. 

Párhuzamosan a 
könyvtárban további 
szakirodalmat 
gyűjtenek, olvasnak, 
jegyzetelnek. 

5. A kutatás módszereinek, eszközeinek Beszélgetés, páros, illetve  
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kiválasztása. egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, könyvtári 
munka. 

6. A kérdőív, attitűdskála, az interjúterv. Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

 

7. Megfigyelési szempontrendszer kidolgozása. Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

 

8. A tudásszintmérés módszere. Feladatlap, 
javítókulcs kidolgozása. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

 

9. Pszichológiai tesztek kipróbálása. A 
szociometriai felmérés elvégzése. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

 

10. Dokumentumok és gyermeki munkák 
elemzése. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

 

11. A kutatási minta kiválasztása. A kutatás 
kivitelezése. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, terepmunka. 

A választott 
pedagógiai kutatás 
kivitelezése. 

12. A kutatás adatainak elemi vizsgálata. Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

A választott 
pedagógiai kutatás 
kivitelezése. 

13. Az adatok feldolgozásakor használható 
statisztikai módszerek. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

A választott 
pedagógiai kutatás 
kivitelezése. 

14. A kutatás eredményeinek közzététele: kutatási 
beszámoló elkészítése, az előadás 
megszerkesztése. 

Beszélgetés, páros, illetve 
egyéni munka, magyarázat, 
ellenőrzés, szemléltetés. 

A választott 
pedagógiai kutatás 
kivitelezése. 

Könyvészet: 
Dósa Zoltán – Péter Lilla 2010: A pedagógiai kutatás alapjai. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
Falus Iván – Ollé János 2000: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, Budapest. 
Falus Iván (szerk.) 1996 : Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest. 
Mérei Ferenc 1996: Közösségek rejtett hálózata. Osiris Kiadó, Budapest. 
Szabó-Thalmeiner Noémi 2010: A pedagógiai kutatás alapjai. Státu Kiadó. Csíkszereda. 
Szabó-Thalmeiner Noémi 2018: A pedagógiai kutatás módszertani alapjai. Presa Universitară Clujeană, 
Cluj Napoca 
 
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, melyek 

értelmében olyan pedagógusok kialakítására kell törekednünk, akik kreatívan viszonyulnak a 
pedagógiai gyakorlat során felmerülő problémahelyzetekhez, és meg is tudják oldani azokat, akik 
képesek a pedagógiai gyakorlat innovációjára, állandó megújítására azon a területen, amelyen 
működnek. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési 

módszerek 
10.3 Aránya a végső 
jegyben 
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A pedagógiai kutatás 
szakaszainak ismerete, a 
kutatásmódszertani fogalmak 
megfelelő használata és 
alkalmazása. 

20% 10.4 Előadás  

A pedagógiai kutatás 
módszertanának ismerete, leíró 
matematikai módszerek és egyes 
statisztikai módszerek ismerete. 

40% 

Pedagógiai kutatás megtervezése 
és kivitelezése párban vagy 
önállóan. 
A kutatás publikálás dolgozat 
illetve bemutató formájában. 

Kutatási projekt. 
Tudásszintmérés 
 
 
 
 
Kutatási beszámoló 
értékelése. 
 
 
 
 
A kutatás 
bemutatásának 
értékelése. 

30% 10.5 Szeminárium / Labor 

Aktív részvétel a 
szemináriumokon 

Szemináriumokon 
való jelenlét. 

10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
A tudásszintmérés követelményei: 

 Érti és megfelelően használja a kutatásmódszertani alapfogalmakat. 
A kutatási beszámoló követelményei: 

 A dolgozat tartalmi és formai szempontból megfelel a kutatás módszertani elvárásoknak. 
 Logikusan megtervezett kutatást mutat be, koherens szövegszerkesztést használ, nyelvhelyességi 

szempontból helyesen fogalmaz és ír. 
 A dolgozat kivitelezése esztétikus, a tudományos dolgozat követelményeinek megfelelő stílust 

alkalmaz. 
A kutatás bemutatásának követelményei: 

 A kutatás bemutatása nem lépi túl a megadott időkeretet (15 perc) 
 Az adott időn belül értelmesen, követhetően, lényegretörően mutatja be kutatásának eredményeit. 
 A bemutató kivitelezése esztétikus, a tudományos prezentáció stílusjegyeit hordozza. 

A szemináriumi tevékenység követelményei: 
 Önállóan vagy társával együttműködve megtervez és kivitelez egy pedagógiai kutatást. 
 Aktív részvétel a szemináriumi tevékenységeken. 

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Semnătura titularului de 
curs practic 

2019.10.01. Dr. Dósa Zoltán 
           
 

dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
           

 
 
 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

2019.10.03. 
 

Dr. Péntek Imre 
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A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Természettudományok 

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 Természettudományok, földrajz, környezetismeret és módszartanuk 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Szállassy Noémi  

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Szállassy Noémi 

2.4 Tanulmányi év 2. 2.5 Félév 4. 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:  

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 16 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 6 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 70 

3.8 A félév össz-óraszáma 126 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  Általános természettudományos alapfogalmak tudatos, adekvát használata  

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 megfelelően felszerelt terem, számítógép, videoprojektor, tábla 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 átrendezhető szakterem,  az audiovizuális kommunikáció különböző 

eszközeinek megléte: videoprojektor, CD-lejátszó, hangszórók. 
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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 

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

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

folyamatának értékelése 

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   

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
o

m
p

et
en

ci
á

k
  

 

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

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 
kivitelezésének kidolgozása  

 Főbb tanuláselméletek, a tanított tantárgyak sajátos tartalmainak és 
tantervének valamint a tantárgymódszertan sajátos szemléletmódjának 
azonosítása és elsajátítása 

 Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények érvényesítése a 
hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében és értékelésében, vagy a saját 
tervezési tevékenység önértékelésében 

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

 Az óvodai és kisiskolai oktatási tevékenység különböző sajátos 
kontextusainak megfelelő nevelési erőforrás-típusok azonosítása 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

 a környezeti nevelés fogalmának megértése és alapelveinek helyes 
alkalmazása 

 a környezeti nevelés módszereinek elsajátítása  

 természetismereti és drámapedagógiai játékok megismerése  

 a környezetvédelmi jeles napok alkalmából elvégezhető tevékenységtípusok 
megismerése 

 az iskolán kívüli tevékenységek ismerete (tábor, erdei iskola, erdei óvoda), a 
bemutatóhelyeken (állatkert, botanikus kert, múzeum) végezhető 
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8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A tudományok módszertana és a környezeti nevelés 
fogalma, eredete, a fenntarthatóság pedagógiája. Alapelvek, 
stílusok, követelmények és kívánalmak, szinterek 

Előadás, magyarázat    

2. Környezetismereti módszerek: megfigyelés, becslés, 

mérés, kísérletezés, viszonyítás, vonatkoztatás  

 

Előadás, magyarázat  

3. Interaktív módszerek: játékos tevékenység, kisérletezés, 

drámapedagógia, projekt módszer  

 

Előadás, magyarázat  

4. A környezeti nevelés formái: az óvodában, az általános 

és középiskolában, a szakkörön, a bemutatóhelyeken, a 

táborban, az erdei iskolában  

 

Előadás, magyarázat  

5. Környezetvédelmi jeles napok és tevékenységtípusok 
bemutatása 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, oktatófilm  
 

 

6. Természetismereti játékok bemutatása és eljátszása, 

fogalomtár  

 

 Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, játék 

 

7. Játék a természet kincseivel Előadás, csoportmunka   
8. Az élősarok kialakításának szempontjai, felelős 
állattartás és növénygondozás, fajok ismertetése 
 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés 
 

 

9. Kísérletek tervezése és kivitelezése, feladatlapok és 
rejtvények megszerkesztése 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés 

 

10. Környezeti nevelés az iskola falain kívül (erdei iskola, 
tábor, témahét, témanap) 

Előadás, magyarázat, 
beszélgetés, kooperativ 
munka  

 

11. Egészséges táplálkozás, környezetbarát vásárlási 
szokások. Belefulladunk: hulladékok, szelektív 
hulladékgyűjtés, veszélyes hulladékok, ártalmatlanítás 

Előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

 

12. Környezeti nevelés az iskola falain kívül (erdei iskola, 
tábor, témahét, témanap) Energia paletta, megújuló 
források, energiatakarékosság 
 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés,  
dokumentumelemzés, 
gyakorlás  

 

13. Térképtani ismeretek tanítása, , meteorológiai ismeretek 

tanítása, természeti naptár 

 

Problematizálás, 
beszélgetés 

 

14. Algoritmusok alkalmazása az ismeretanyag 

feldolgozása során. Számítógép a környezeti nevelésben: 

multimédia és hálózati tanulás 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, gyakorlás, 
játék  

 

tevékenységek típusainak ismerete, rejtvények, feladatlapok, versenyek 
megtervezése és kivitelezése, kézműves technikák elsajátítása  

 környezetkímélő és környezetvédő magatartás szabályainak ismerete 

 az ismeretek gyakorlati alkalmazása 
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8.2. Szeminárium:  Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Bemutatkozás, ismerkedés, a feladatok 

megbeszélése 
beszélgetés,   

2. Becslés és mérés az óvodában és általános 
iskolában. Feladatok, tevékenységek 

beszélgetés,   

3. Egy projekt megtervezése és bemutatása 
(csoportmunka) 

kiselőadás, 
csoportmunka  

 

4. Tevékenységtípusok, ötletek  kiselőadás, 
csoportmunka 

 

5. Egy jeles napi tevékenység megtervezése és annak 
bemutatása (csoportmunka) 

kiselőadás, 
csoportmunka 

 

6. A játékokban szereplő fogalmak megbeszélése, 
pontosítása, a természettudományi folyamatok 
megtárgyalása 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

7. Termésbábok, csuhébabák, levélkollázsok készítése, 
kövek festése  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

8. Egy akvárium vagy terrárium virtuális berendezése 
csoportmunkában, kísérletek tervezése és 
bemutatása 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

9. Egyszerűen kivitelezhető kísérletek bemutatása és 
megbeszélése 

Kiselőadás, 
párosmunka 

 

10. Egy környzetismereti feladatlap összeállítása és 
bemutatása 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

 

11. Hasznos vásárlási tanácsok listájának az 

összeállítása,  egy egyhetes erdei iskolai program 

megtervezése és bemutatása  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka  

 

12. Energia és víztakarékossági tanácsok összegyűjtése 
és bemutatása, feladatlapok 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

13. A terepasztal elkészítése és felhasználási 
lehetőségei 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka 

 

14. Egy tetszőlegesen választott téma megtanítása 
algoritmusok alkalmazásával 

Csoportmunka, 
kiselőadás 

 

 
Könyvészet:  
Adorján Rita: Magonc. Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, 1998. 

Agárdy Sándor: Erdei Iskola Tornyospálcán. Aqua. Budapest, 1993. 

Birta-Székely, N.- Szállassy, N.: Caracteristics of natural science misconceptions among transylvanian hungarian 
teacher training students. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS (ISSN: 2357-1330) 73: 
636-644, 2019. 

F. Nagy Zzuzsanna: Természetismereti játékgyűjtemény, kiadta a Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány, Miskolc, 2001/13 

Hajnal Székely - Noémi Szállassy: Csökkenthető-e az iskolai szorongás kooperatív tanulásszervezéssel? PedActa vol. 
6 no.1: 53-66, 2016 

Irina Pop-Păcurar, Dorina Podar: Biologie. clasa a V-a. București: Art,  Manual școlar aprobat de Ministerul Educației 
Naționale prin ordinul de ministru nr. 5268/03.10.2017, ISBN 978-606-710-357-1, 112 p., 2017 
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Joseph Cornell: kézenfogva gyerekekkel a természetben, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 1998 

Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve. Erdei Iskola Alapítvány. Budapest, 2002. 

Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata. RAABE. Budapest, 1999. 

Lükő István. Bevezetés a környezeti nevelés pedagógiai és társadalmi kérdéseibe, Edutech Kiadó, Sopron, 1996 

Lükő István: Ember-Technika-Környezet (Környezetpedagógiai és Környezetszociológiai Konferencia kiadványa), 
Edutech Kiadó, Sopron,1996 

Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Zsóka Ágnes, Széchy Anna: Környezettudatosak-e a középiskolások, megjelent itt: 
Kerekes Sándor, Csutora Mária (szerk.) (2012) : Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek 
Magyarországon, AULA, Budapest, 225-258, 2012 

Mihaela Hrisa Florescu, Irina Pop-Păcurar: Is the fear of ‘being wrong’ a barrier for effective communication between 
students and professors? A survey study at Babes-Bolyai University Romania, In Acta Didactica Napocensia, 
ISSN 20651430, Vol. 9, No. 2, p. 47-66, 2016 

Moldován N. - Szállassy N.: Lehetséges okok és összefüggések feltárása a középiskolás diákok biológusi pálya iránti 
preferenciájában. Minőség és versenyképes tudás, 193-199, 2013. 

Nagy Zsuzsanna: Természetismereti játékgyűjtemény. Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért. 1998. 

Pop-Pacurar, I., Ciascai, L.: Biology school textbooks and their role for students’ success in learning sciences, In Acta 
Didactica Napocensia, ISSN 2065-1430, Vol. 3, No. 1, p.1-10, 2010 

Pop-Păcurar, I., Mihacea I.: Lecţia de ştiinţe: o construcţie interdisciplinară şi interactivă, Studiu de implementare la 
clasa a  XII-a, în vol.: Perspective asupra problematicilor din domeniul educatiei. Cercetări şi aplicaţii, coord.: 
E.M. Dulamă, T. D. Vălcan, M. N. Ciocian, Editura Presa Universitară Clujeană [A2], Cluj-Napoca, ISBN 978-
973-595-490-1, p. 339-363, 2012 

Pop-Păcurar, Irina: Dezvoltări în didactica biologiei - fundamente şi cercetări pentru optimizarea învăţării prin 
activităţi individuale şi de grup, colecţia Didactica activă, Editura Paralela 45 [B] Piteşti, 278 p., 2013 

Réce füzetek 1–5. kötet. Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért. Budapest. 

Sallai R. Benedek: Zöld szemmel (Ötlettár környezeti neveléshez), Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Szarvas, 
1998 

Szállassy Noémi: Lehet-e biológiát tanítani evolúció nélkül? Új utak és módok az oktatásban: 205-213. Galaxia 
Gutenberg Press, 2011  

Tárnics Munkacsoport: A fák világa. Erdei Iskola Alapítvány. Budapest, 2001. 

Tóth Mária: Alternatív stratégiák a környezeti nevelésben, Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 1998 

Vásárhelyi Tamás és Viktor András: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia -alapvetés-, Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület Kiadó, 2003 

Zsóka Ágnes, Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Széchy Anna: Környezeti fenntarthatóságra nevelés – A környezeti 
nevelés hatása az egyetemisták és középiskolások környezettudatos magatartására és fogyasztói szokásaira, ACTA 
PERIODICA, MÜTF, No. 7 (1/2011) 

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

  Alapvető természetismereti tájékozottság és olyan képességek kialakítása, amely később alapját képezheti az 
óvodai nevelésben és elemi oktató-nevelő tevékenység élményszerű, motiváló, hatékony gyakorlati 
alkalmazásának.   
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10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Természetismereti fogalmak 
és környezeti nevelési 
módszerek ismerete 

Írásbeli vizsga 10.4 Előadás  

Tanitások és hospitálási jegy 
átlaga 

Írásbeli vizsga 

 

60% 

10.5 Szeminárium / Labor Kiselőadás megtartása, 
amelyen belül feladatok, 
csoportmunka, játékok 
összeállítása és alkalmazása 
a társakkal.  
Aktív részvétel a 

szemináriumokon 

Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  
 

 
 
 

40% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 szemináriumon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás megtartása, társak 
aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe)  
 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019. 10. 01   dr. Szállassy Noémi                                   dr. Szállassy Noémi  

                                     

                                                                                                                     

Az intézeti jóváhagyás dátuma              Intézetigazgató 

                                                                                                                dr. Péntek Imre                                                                                                                    
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A tantárgy adatlapja 

 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszihológia és Neveléstudományok 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika  

1.4 Szakterólet Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak/Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve A matematika tevékenységek és az aritmetika tanításának módszertana 

2.2 Az előadásért felelős oktató 

neve 

Baranyai Tünde Klára 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Baranyai Tünde Klára 

2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 4 2.6. értékelés 

módja 

vizsga 2.7 Tantárgy típusa szaktárgy 

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

3.1 Heti óraszám 4 3.2 amelyből 

előadás 

2 3.3 szemin./labor 2 

3.4 Tantervben szereplő 

össz.óraszám 

56 3.5 előadás 28 3.6 szemin./labor 28 

A tanulmányi idő elosztása 42 

A tankönyv a jegyzet a szakirodalom és a saját jegyzet tanulmányozása 30 

Könyvtárban elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok, laborok , házi feladatok , portfóliók összeállítása 22 

Egyéni készségfejlesztés 5 

vizsga 3 

Más tevékenységek  
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3.7 egyéni munka összóraszám 70 

3.8 a félév össz-óraszáma 126 

3.9 kreditek száma 5 

 

4. Előfeltételek  

4.1 tantervi  Általános iskolai matematika ismeretek 

4.2 kompetenciák A hallgatók rendelkezzenek 

 Elfogadható szintű problémamegoldó képességgel 
 Az óvodai és az elemi iskolai matematika tanításához 

szükséges matematikai ismeretekkel 
 

5. Feltételek 

 

6. 

Elsajátítan

dó sajátos 

kompeten

ciák 

S
za

k
m

a
i 
k

o
m

p
e
te

n
c

iá
k
 

K1. Különböző 

 életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsop 

ortokhoz adaptált oktatási vagy  

nevelési programok tervezése  

K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelés 

i folyamat kivitelezése  

K3. 

Az óvodások és kisiskolások tanulási tevékenységén 

ek, eredményeinek, fejlődési folyamatának  

értékelése  

-  

5.1   Az elő 

adás  

lebonyolításának feltételei  

 Projektor, tábla, vonalzókészlet, színes markerek 

5.2  A szeminárium 

lebonyolításának feltételei 
 Projektor, tábla, vonalzókészlet, színes markerek 
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T
ra

n
s

zv
e

rz
á
li

s
 

k
o

m
p

e
te

n
c
iá

k
 TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

 

 

7. A tantágy céljai 

7.1 Általános célok .Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a 

foglalkoztatott célcsoport számára tervezett sajátos oktatási-

nevelési tevékenységben  

•Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények 

érvényesítése a hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében 

és értékelésében, vagy a saját tervezési tevékenység 

önértékelésében  

•Sajátos neveléstudományi módszerek alkalmazása az ó 

vodai csoportban vagy az osztályban felmerül 

 nevelési problémák empirikus kutatásának megvalósításában  

•Alapismeretek alkalmazása a szakismeretek széles sk 

álájának elemzésében és értelmezésében  

•A tanulási tevékenységi tér és az óvodai/ kisiskolai gyermekközösség  

megszervezését szolgáló tervek kidolgozása különböző 

kontextusokban, figyelembe véve a rendelkezésre álló erforrásokat  

•Óvodai és kisiskolai oktatásra jellemző sajátos stratégiák használata a  

didaktikai tevékenység individualizálásában, differenciálásában,  

valamint a módszerek csoporthoz/ gyermekhez/ kisiskoláshoz való  

adaptálásában  

•Az egyéni és a csoportos eredmények értékelését szo 

lgáló eszközök kidolgozása, az óvodások/ kisiskolások életkori 

sajátosságainak megfelelően  

 
7.2 sajátos célkitűzések .  A hallgatók sajátítsák el:  
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8. Tartalmak 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek 

Megjegyzések  

Megjegyzések 

1. Matematikai logika tanítása óvodában és 

iskolában 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

2.Halmazok alkalmazása a matematika 

tanításában  

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

3.Természetes számok bevezetése Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

4.Műveletek természetes számok 

halmazában: összeadás, kivonás 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

5. Műveletek természetes számok 

halmazában: szorzás, osztás tanítása 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

6. A térbeli tájékozódás fejlesztése Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

7.A mennyiségek mérésének tanítása Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

8.Mértani alapfogalmak tanítása az 

óvódában és az elemi osztályokban 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

9.Szöveges feladatok megoldása aritmetikai 

módszerekkel1 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

10. Szöveges feladatok megoldása 

aritmetikai módszerekkel2 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

11.Szöveges feladatok megoldása 

aritmetikai módszerekkel3 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

12 Szöveges feladatok megoldása 

aritmetikai módszerekkel4 

Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

13.A datok feldolgozása, Beszélgetés,  

 

 

 

 

 

•Az elemi osztályokban alkalmazott aritmetikai módszereket;  

•A különböző matematikai ismeretek tanításának módszertanát;  

•Az óvodai matematika tevékenységek és az elemi osztályos  

matematika órák megtervezésének és kivitelezésének módját;  

•A matematikai ismeretek és képességek felmérésének módját.  
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valószínűségszámítás magyarázat, előadás 

14.Ismétlés, összefoglalás Beszélgetés, 

magyarázat, előadás 

 

Könyvészet 

Baranyai Tünde (2019). Aritmetika tanításának módszertana elemi tagozaton, Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár(megjelenés alatt) 

C. Neményi Eszter (2007). A számolás tanítása. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar.  

Dienes Zoltán (2015). Építsük fel a matematikát, EDGE 2000 Kiadó, Budapest 

Herendiné Kónya Eszter(2013)A matematika tanítása az alsó tagozaton, OFI Kiadó Budapest 

Kemp R. Richard (2005). A matematikatanulás pszichológiája. Edge 2000 Kiadó 

Neagu Mihaela, Mocanu Mioara (2007). Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura 

Polirom. 

Olosz Etelka, Olosz Ferenc (1999). Matematika és módszertan, Ábel Kiadó, Kolozsvár 

Perlai Rezsőné (1997). A matematikai nevelés módszertana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  

Tuzson Z. (2010), Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat? Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 

8.1 Szeminárium Didaktikai módszerek 

Megjegyzések  

Megjegyzések 

1. Matematikai logika 

tanítása óvodában és 

iskolában 

Beszélgetés, magyarázat, 

előadás 

 

2.Halmazok alkalmazása a 

matematika tanításában  

Beszélgetés, gyakorlás  

3.Természetes számok 

bevezetése 

Beszélgetés, gyakorlás  

4.Műveletek természetes 

számok halmazában: 

összeadás, kivonás 

Beszélgetés, magyarázat, 

előadás Beszélgetés, 

gyakorlás 

 

5. Műveletek természetes 

számok halmazában: 

szorzás, osztás tanítása 

Beszélgetés, gyakorlás  

6. A térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

Beszélgetés, gyakorlás  

7.A mennyiségek Beszélgetés, gyakorlás  
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mérésének tanítása 

8.Mértani alapfogalmak 

tanítása az óvódában és az 

elemi osztályokban 

Beszélgetés, gyakorlás  

9.Szöveges feladatok 

megoldása aritmetikai 

módszerekkel1 

Beszélgetés, gyakorlás  

10. Szöveges feladatok 

megoldása aritmetikai 

módszerekkel2 

Beszélgetés, gyakorlás  

11.Szöveges feladatok 

megoldása aritmetikai 

módszerekkel1 

Beszélgetés, gyakorlás  

12. Szöveges feladatok 

megoldása aritmetikai 

módszerekkel2 

Beszélgetés, gyakorlás  

13.A datok feldolgozása, 

valószínűségszámítás 

Beszélgetés, gyakorlás  

14.Ismétlés, összefoglalás Beszélgetés, gyakorlás  

 
Könyvészet 

 

Baranyai Tünde, Tempfli Gabriella (2010). Kooperatív módszerek bevezetésének lehetőségei 

matematika órákon, Státus Kiadó, Csíkszereda. 

Dumitru Radu; Ploscariu Nicolae (2008). Jocuri didactice matematice, clasele I-IV. Editura 

Aramis. 

Marchis Julianna (2013). Matematika óvó- és tanítóképzős hallgatóknak, Galaxia Guttenberg 

Marchis Julianna (2017) Szöveges feladatok az elemi osztályokban, Presa Universitara Kiadó, 

Kolozsvár 

Neagu Mihaela, Mocanu Mioara (2007). Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura 

Polirom. 

Tuzson Z. (2010), Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat? Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

Vălcan, D. (2007). Metodologia rezolvării problemelor de aritmetică. Casa Cărţii de Ştiinţă. 
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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 összhangban azokkal az ismeretekkel és képességekkel, melyekkel egy óvodában  

és elemi osztályokban tanító pedagógusnak rendelkeznie kell a matematikí tanításához.  

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 

10.2 Értékelés módja 10.3 Aránya a 

végsé jegyben 

A különböző 

 matematikai  

ismeretek tanításának  

módszertana  

 

Írásbeli vizsga 25% 10.4 Előadás 

Az elemi osztályokban 

alkalmazott 

feladatmegoldási 

módszerek 

Írásbeli vizsga 25% 

Feladatmegoldás  25% 10.5 Szeminárium/labor 

Mikrotanítás gyakorlat 25% 

10.6 A teljesítmény minimális követelményei 

A hallgatók el kell érjék az 5 ös minősítést 

 

Dátum    Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

   29.09.2019     dr. Baranyai Tünde Klára          dr. Baranyai Tünde Klára 

                                        

.                                                                                                                           

                                                                                           Intézet igazgató 

                                                                                          dr.  Péntek Imre 
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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 Neveléstudomány 

1.5 Képzési szint Licenc 

1.6 Szak / Képesítés Az Óvodai és Elemi Oktatás Pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Zeneelmélet és szolfézs     PLM 3425 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Coca Gabriela – docens 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Coca Gabriela - docens 

2.4 Tanulmányi év 2 2.5 Félév 4 2.6. Értékelés módja E 2.7 Tantárgy típusa Opc. DS 

 

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

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

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

A tanulmányi idő elosztása: óra 

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 5 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 6 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 2 

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

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  Zenei írás – olvasás, vokális kompetenciák 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Audio-vizuális felszerelés létezése a tanteremben 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Audio-vizuális felszerelés létezése a tanteremben 
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

  C1 Olyan képzési és oktatási programok projektálása amelyek alkalmazva vannak 

különböző korosztályokhoz/felkészülési szintekhez, valamint különböző célközönséghez 

 C2 Óvodai és elemi oktatási szintre jellemző képzési és oktatási tevékenységek létrehozása 

 C3 A tanulási folyamat evaluálása, az eredmények és a fejlődés értékelése óvodai és elemi 

oktatási szinten 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
   CT2 Professzionális közösségekben való hatékony kollaborálás, melyek 

interdiszciplinárisak és jellegzetesek a neveléstudomány projektjeire és programmjaira 

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A zenei hangok tudományának és művészetének a 
kapcsolata, a rezgések terjedése, különböző 
hangforrások 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

2. A zene fiziológiai alapjai: a hallás mechanizmusa, 
az audibilitás mezeje. A hang fiziológiai minősége: 
hangmagasság, hang időtartam, hangerő, hangszín 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

3. A hangok zenei rendszere, a hangzási regiszterek, 
az oktávok rendszere. Temperálatlan és temperált 
hangrendszerek. Diatónikus és kromatikus hangok  

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

4. Elméleti és zenei megfontolások a zenei írásról. A 
zenei írás története. A hagyományos írásmód elvei. Új  
notációs lehetőségek. A dallam. A hangmagasságok 
szillabikus és alfabetikus elnevezése. Az F, C és G 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 A zenei elméleti fogalmak strukturális kezelése, hosszútávon a zenei 
nyelvezet ismeretén alapul, és a zenei tevékenységek tudatos 
gyakorlásán. A zeneelmélet ismerete elengedhetetlen a zenei írás-
olvasás elsajátítási folyamatában, amely a szemináriumok keretében 
egyenes kötődésben áll a zenei diktálással és szolfézzsal 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 A kurzusok és a szemináriumok célkitűzései: 
- A tonális-funkcionális szolfézs technikájának helyes formálása 
- A szakirodalom javasolt témáinak a szintetizálási készsége 
- A zenei hallás és a zenei memória fejlesztése logikus zenei 

gondolkozás alapján 
- Az egyetemisták fognak tudni alkalmazni minden elsajátított 

elméleti fogalmat, a zeneirodalmi példák elemzésében, a hallás 
utáni felismerésben, a zenei írásban és ezek formai rögzítésében 
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kulcsok. Abszolút és relatív szolmizáció. 
5. Oligochordiák és pentatóniák - Előadás 

- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

6. A zenei hangközök hagyományos elmélete. A zenei 
hangközök csoportosítása mennyiségi és minőségi 
alapon. Dallamos, harmónikus és enharmónikus 
hangközök. Konszonancia, disszonancia – történeti 
áttekintés.  

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

7. Heptatónikus skálák. Egyházi hangnemek (népi 
móduszok). A tonális-funkcionális rendszer. Dúr és 
moll skálák. 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

8. A ritmus. A hangok értéke. A bináris és ternáris 
hangértékek rendhagyó és különleges felosztása 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

9. A metrika. A zenei metrum elemei. Kategóriák és 
csoportosítások a zenei ütemekben. Egyszerű és 
összetett páros ütemek. 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

10. A hosszabbító legato, a ritmikai pont, a korona. 
Főhangsúly és mellékhangsúly. 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

11. A szinkópa. A szinkópa páros ritmusban, páratlan 
– hármas ritmusban, heterogén ritmusban. Egyenlő és 
egyenlőtlen ritmusban. Előlegező szinkópa és 
késleltető szinkópa. Szinkópa láncok. Kontratimp. 
Felütés. Ritmikus felütés és morfológikus felütés. 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

12. A hármashangzat. A dúr, moll, bővített és szűkített 
akkord. Az akkordok megfordítása.  

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

13. A hangnemek rokonsága. A dúr és moll akkordok 
kromatizálása 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

14.  A moduláció. Moduláció a közeli és a távoli 
hangnemekhez. 

- Előadás 
- Párbeszéd 
- Demonstráció  

 

Könyvészet: 
 
Avasi Béla: Zeneelmélet. I-II. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 
Bárdos Lajos, Harminc írás, Zeneműkiadó, Budapest, 1969. 
http://antalmadarasz.tk/download/qVx1QgAACAAJ-harminc-iras-a-zene-elmeletenek-es-gyakorlatanak-kulonbozo-
kerdeseirol-1929-1969  

• Bognár R. – Soltész E.,Tanuljunk zenét, Editio Musica Budapest, 2004 
Diaconu, Adrian: Teorie superioară a muzicii. Conservatorul “George Enescu”, Iaşi, 1978. 
Dumitrescu Ion, 120 solfegii, Vol I. Ed. Muzicala Bucuresti 1985 
Frank Oszkár, Alapfokú zeneelmélet. Music Trade, Budapest, 1995, in: 
https://www.scribd.com/document/323090027/Frank-Oszkar-Alapfoku-zeneelmelet-1995  
Giuleanu, Victor: Tratat de teoria muzicii. Ed. Grafoart, București, 2014 
http://www.librariamuzicala.ro/template/template_grafoart/files/product_file/1/181_giuleanu_tratat1.pdf  
Kesztler Lőrinc, Zenei alapismeretek. Zeneműkiadó, Budapest, 2009, in: 
https://kupdf.net/queue/kesztler-lrinc-zenei-alapismeretek-paros_5a8d2a93e2b6f5be525e0b98_pdf?queue_id=-
1&x=1575924294&z=MmEwMjoyZjA4OjI3ZmY6ZmZmZjo6NTI0YzpiODAx  
Râpă, Constantin: Teoria superioară a muzicii. Vol.I. Sisteme Tonale; Vol.II. Ritmul. Ed. Media Muzica, Cluj, 2001-
2002. 
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8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A zenei hang és tulajdonságai. Oligochord 
szolfézsek. Biton, bichord. 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

2. A zenei hang tulajdonságainak hallás utáni 
felismerése. A hangok szillabikus elnevezése. 
Oligochord szolfézsek. Triron, trichord  

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

3. A hangrendszerek lejegyzése, az elnevezésük, 
hallás utáni felismerése. Oligochord 
szolfézsek. Tetratón, tetrachord. 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

4. Oligochord zenei diktálás - Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

5. A hangmagasságok alfabetikus elnevezése. 
Olvasási gyakorlatok a G és F kulcsok 
megismerésére 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

6. A hangközök gyakorlása. A kis és 
nagyszekund, a kis és nagy terc 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

7. A kvárt és a kvint hangközök felismerése, 
intonációja és gyakorlása szolfézsokon 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

8. Ritmikus diktálás. A hangértékek azonosítása, 
a metrikus hangsúly helye és az ütem 
meghatározása 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

9. Metrika: a páros ütemek lejegyzése, a páros 
ütemekbe tartozó ritmusok reprodukciója 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

10. A hangértékek hosszabbítása. Ritmikus 
gyakorlatok. C-dúr szolfézsek intonálása 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

11. Páratlan (ternáris) ütemű dallamok lejegyzése 
és szolmizálása, a-moll hangnemben 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

12. A hangsúlyok eltolódása – zenei elemzések 
audició alapján 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

13. Egyszerű diktálás lejegyzése 2 előjegyzéses 
hangnemekig, Auftakt-al (felütéssel) 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

14. A bináris hangértékek különleges felosztása 
diktálásokban éi szolfézsekben 

- Elemzés 
- Gyakorlat 
- Demonstráció 

 

Könyvészet: 
 
***: Noțiuni generale de teoria muzicii, 2019, in: https://www.resursecrestine.ro › download 
Kodály Zoltán, 333 olvasógyakorlat, 2019, in:  
 https://www.scribd.com/document/331125555/Kodaly-Zoltan-333-olvasogyakorlat-pdf  
Lakatos Ágnes, Hallásfejlesztés – Skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése, Kiadja a 
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 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet1085 Budapest, 2008, in: 
 http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/4_1436_001_101115.pdf  
Lupu, Olguța, EnArmonia. Solfegiu, Dictat, Elemente de Teoria Muzicii, vol. 1, Ed. Universității   
  Naționale de Muzică, București, 2013, in:  
  https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2011/10/EnArmonia-volumul-I.pdf  
Lupu, Olguța, EnArmonia. Solfegiu, Dictat, Elemente de Teoria Muzicii, vol. 2, Ed. Universității   
  Naționale de Muzică, București, 2014, in:  
  https://www.unmb.ro/wp-content/uploads/2013/08/EnArmonia_2.pdf  
Rîpă C. – Nedelcuţ N., Solfegii pentru toţi Vol I. Editura MediaMuzica, Cluj, 2002. 
  
 
 

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

 A tantárgy tartalma a zenét tanító tanár foglalkozási standardjaihoz alkalmazkodik 
 

 
 

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

jegyben 
A zárójegybe 50% 
arányban beleszámít a 
szemeszteri aktivitás, 
valamint a jelenlét, a 
szolfézsek előkészítése. A 
referátumok megírása, az 
első kurzuson bemutatott 
normák alapján 

Írott teszt, mely 10 kérdést 
tartalmaz a szemeszterben 
leadott anyagból, egy-egy 
szintézis kérdést minden 
kurzusból. A kérdések a 
szemeszter folyamán 
vannak megfogalmazva és a 
kurzusokon átbeszélve 

30% 10.4 Előadás  

Az elméleti tudás 
alkalmazása 

Szeminárium dolgozatok 20% 

A szemináriumokon való 
aktív részvétel. Egyszerű 
dallamok hallás utáni 
lejegyzése (diktálás, 
elemzés) 

A zenei hallás fejlődésének 
felmérése 

30% 10.5 Szeminárium / Labor 

A szemeszter folyamán 
előkészített és begyakorolt 
szolfézsek intonálása, és 
népdaléneklés memória 
alapján 

A szolfézs készség és a 
zenei memória készség 
fejlődésének felmérése 

20% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  Az átmenő jegy (5-ös) eléréséhez szükséges a zeneelmélet alap terminológiájának ismerete, egyszerű 
dallamok hallás utáni lejegyzése és szolmizálása. 
Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

01.10.2019    Dr. Coca Gabriela                               Dr. Coca Gabriela 

                                                                                                          

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

03.10.2019 Dr. Péntek Imre  
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A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-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 (BA) - licensz 

1.6 Szak / Képesítés Az óvodai és elemi oktatás pedagógája  

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve A szóbeli kommunikáció formái 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

 

2.4 Tanulmányi év II. 2.5 Félév IV. 2.6. Értékelés 

módja 

kollokvium 2.7 Tantárgy 

típusa 

opcionális 

 

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

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

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

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 7 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 2 

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  Magyar nyelv az óvodai és elemi oktatásban 

4.2 Kompetenciabeli  Szövegtani ismeretek és azok gyakorlati alkalmazása 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 laptop, projektor, hangfal, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 laptop, projektor, hangfal, CD, videókamera 
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

 K1. Különböző életkori sajátosságokhoz, képzési szintekhez és célcsoportokhoz igazított oktatási 

vagy nevelési programok tervezése 

K2. Az óvodai és elemi iskolai sajátos oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

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

folyamatának értékelése 

T
ra

n
sz

ve
r

zá
li

s 

k
om

p
et

en

 

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

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 

- A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek  

felhasználása az óvodai és elemi iskolai oktató-nevelő tevékenység 

megvalósításában 

- Az óvodai és elemi iskolai oktatásra jellemző értékelési, rögzítési, elemzési és  

kommunikálási módszerek és eszközök széles tárházának alkalmazása 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

1. A beszédszervek pontos és célszerű használatának, a beszéd elemzése 

képességének  a fejlesztése  

2. A nyilvános beszédhez/felolvasáshoz szükséges beszédtechnikai fogások 

megismerése és alkalmazása (jól hallható és érthető beszéd alakítása és 

fejlesztése) 

3. A nyilvános beszéd követelményeinek, szabályainak, fogásainak,  a 

logikusan felépített és világosan megfogalmazott beszéd szabályainak 

megismerése és elsajátítása  

4.  A tudatos, érthető, szép beszéd alakítása, felkészülés azokra az 

élőszóbeli megnyilatkozásokra, melyekkel a hallgatók jövendő 

pályájukon környezetük számára is mintául szolgálhatnak. 

5. A kifejező kedv; a hallási figyelem és érzékenység,  a koncentrációs 

készség, a produktív és reproduktív kifejezőkészség fejlesztése e 

6. Az önismeret és a hiteles önkifejezés fejlesztése,   

7. Önelemzési és önértékelési igény és képesség fejlesztése   
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8. A tantárgy tartalma 
8.1. Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A Szóbeli kommunikáció formái tárgy bemutatása, 
szakirodalom, követelmények, az előadás vázlata.   

Előadás. Powerpoint-
bemutató.Magyarázat 

 

2. A kommunikáció. Beszéd és nyelv különbségei, 
jellemzői, sajátosságai. Beszéd és írás. 
Beszédhelyzetek, beszédformák.  

Ötletbörze.Fürtábra. 
Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Megbeszélés 

 

3. A beszéd technikai alapjai: beszédlégzés, helyes 
artikuláció, hangzósság, a szöveg értelmét szolgáló 
változatos megjelenítés eszközei  

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Szemléltetés 

 

4. A nonverbális kommunikáció. Gesztus, mimika, 
tekintet, testbeszéd (testmozdulatok, testtartás),  
térközszabályozás, emblémák, kronémika. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Szemléltetés 

 

5. Az élőszóbeli megnyilatkozás elemei és díszei. 
Alakzatok. Nyelvhelyességi és stilisztikai kérdések. 
Stíluskövetelmények, stílushibák. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Szemléltetés 

 

6. A kötetlen beszéd érthetőségének feltételei: 
érthetőség, partnerség, áttekinthetőség, szakaszolás.  

Előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

7. A kötetlen beszéd műfajai: párbeszéd, beszélgetés, 
társalgás, célzott beszélgetés, hozzászólás, vita, 
vitavezetés. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Szemléltetés 

 

8.A nyilvános kommunikáció jellemzői, alapelvei. 
Beszédek és  előadások.  A felolvasás. A versmondás. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Szemléltetés 

 

9.  A nyilvános megszólalás – a szónoki beszéd (célja, 
jellemzői, szó- és kifejezéskészlete, mondat- és 
szövegszerkesztése, felépítése) 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

10. A nyilvános megszólalás (szónoki beszéd) 

létrehozásának fázisai: munkavázlat, szövegvázlat, 

Felkészülés a beszédre. A beszéd előkészítésének 

lépései. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Magyarázat. 
Szemléltetés. 

 

11. Az érvelések természete, jellege, elemei..  A 
hatékony érvelés logikai alapjai.  

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Magyarázat 

 

12. A hatáskeltés tényezői. Meggyőzéspszichológiai 
tényezők (manipuláció, propaganda).  

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Magyarázat 

 

13. Szövegbefogadás – szövegértés. Megértést, 

értelmezést befolyásoló tényezők. Kommunikációt 

támogató és akadályozó tényezők. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

14.  A szónoki/tanári magatartás. A megszólalás 
társadalmi meghatározottsága és felelőssége.  

Ötletbörze 
Powerpoint-bemutató. 

 

Könyvészet 
1. Agabrian, Mircea: Strategii de comunicare eficientă. Institutul European, 2008. 
2. Aczél Petra: A meggyőző szöveg retorikája. Magyar Nyelvőr, 2001/1-3. 
3. Adamik Tamás  – A. Jászó Anna – Aczél Petra (2004): Retorika. Osiris Kiadó. Budapest. 
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4. Fercsik Erzsébet– Raátz Judit (1993): Kommunikáció szóban és írásban, Korona Kiadó, Budapest. 
5. Hernádi Sándor (1994): Beszédművelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
6. Kuhn Gabriella (2009): A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál. ELTE PPK 

Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest 2003.Tamás Eszter (ed.): Megért/Ő. Dinasztia 
Tankönyvkiadó, Budapest. 

7. Máthé Dénes (2007): Retorika a bölcsészeti oktatásban. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  
8. Montágh Imre (1986): Figyelem vagy fegyelem (Az előadói magatartás). Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest.  
9. Muchielli, Alex (2015): Arta de a influenţa. Editura Polirom, Iaşi. 
10. Preda, Sorin (2008): Tehnici de redactare în presa scrisă. Editura Polirom, Iaşi.  
11. Rus, Călin Flaviu (2002): Introducere în ştiinţa comunicării şs a relaţiilor publice. Institutul 

European, Bucureşti.  
12. Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest,  
13. Szikszainé Nagy Irma (2001): Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Budapest, Osiris Kiadó 

14. Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. Typotex Kiadó, Budapest. 
15. Wacha Imre (1995): A korszerű retorika alapjai. I – II. Budapest, Szemimpex Kiadó. I. köt.: 19 – 26, 

43 – 65, 209 – 214, 244 – 247, II. köt: 152 – 158, 161 – 163, 163- 167, 169 – 171, 172 – 182 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A nyelvi kommunikációs érzékenység felmérése. 

Szerepjátékok, szituációs játékok. A közlés 
funkciói. 

Szerepjátékok, szituációs 
játékok. megfigyelés, 
beszélgetés,  

 

2. A nyelv és a beszéd különbségei, jellemzői, 
sajátosságai. Írott és beszélt szövegek 
összehasonlítása. 

Problematizálás, 
megfigyelés, nyelvjárási 
szövegrészletek hallgatása 

 

3. A verbális kommunikáció. A beszédlégzés. A 

hangindítás, hangzás. Az artikuláció. A hangszín. A 

hangfekvés. A hangerő. A beszédsebesség és ritmus. A 

beszédszünet. A hangsúly és a szünet válfajai, 

problémái. 

Felfedeztetés, megfigyelés, 
szerepjáték, szituációs játék, 
kommunikációs játékok, 
gyakorlás 

 

4. A nonverbális kommunikáció. Gesztus, mimika, 

tekintet, testbeszéd (testmozdulatok, testtartás),  

térközszabályozás, emblémák, kronémika. 

Felfedeztetés, megfigyelés, 
szerepjáték, szituációs játék, 
kommunikációs játékok, 
gyakorlás 

 

5. A felolvasás és a versmondás. Írott szöveg 

interpretálása. A mondatfonetikai eszközök helyes 

alkalmazása az interpretatív szövegekben.. 

Felfedeztetés, megfigyelés, 
hangsúlyvariációs 
gyakorlatok, felolvasási 
gyakorlatok  

 

6.  Szövegértelmező gyakorlatok. Közéleti beszédek 
bemutatása, közös elemzése megfigyelés, értelmezési 

gyakorlatok  
 

7. Az önkifejezés mestersége: A személyes 
eredményesség növelése kommunikációval. A 
rögtönzés mestersége: váratlan helyzetek sikeres 
megoldása szóban: rögtönzés, elkerülés, elterelés stb.  
a nyilvános kommunikációban. 

Felfedeztetés, gyakorlás  
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8. Beszédtervezés. A körülmények (szituáció) 
összetevői: beszélő, hallgató, téma, cél, idő, hely, 
nyelv és stílus stb. (ki, kinek, miről, mikor, hol, 
hogyan stb.). Szövegalkotási próbák. 

Szövegelemzések és szituációs 
gyakorlatok 

 

 9. Beszéd és viselkedés, a kulturált emberi érintkezés 
szabályai. Köszöntő, ünnepi beszéd, megemlékezés, 
méltatás. 

Felfedeztetés, gyakorlás  

10. Bizonyítás, meggyőzés, elhitetés, rábeszélés. 
Meggyőzés és manipuláció ..  Érvelési technikák 
(induktív, deduktív) gyakorlása. Csatározások: Ki nyer 
ma? gyakorlat 

Felfedeztetés, gyakorlás  

11. Nyilvános beszéd különböző nevelési színtereken 
és ezek követelményei. Pl. előadás szülőértekezleten 
vagy a „Szülők iskolája” keretén belül szabadon 
előadott formában (kb. 3 perces produkció) 

Gyakorlás  

12. (Pedagógiai ) szakszöveg felolvasása – majd  a  
tartalom értelmező, tömör megfogalmazásban előadott 
interpretálása 

 Gyakorlás  

13. Beszéd-befogadás. A hallgatói szerep: értő 
odafigyelés és aktív hallgatás.  A termékeny 
eszmecsere művészete: érvelés, kérdezés, válaszadás, 
összehangolás, visszacsatolás, meggyőzés, 
együttműködés. 

Felfedeztetés, gyakorlás, 
társas helyzet szimulációja 

 

14.  Értékelés - önértékelés 
Írott szöveg felolvasása (pl. 
részlet egy híres 
szónoklatból vagy egy 
szereplő monológja), előadás  

 

Könyvészet  
 

1. Aczél Petra: A meggyőző szöveg retorikája. Magyar Nyelvőr, 2001/január-március. 
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1251/125103.htm  

2. Adamik Tamás  – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris Kiadó. Budapest. 
3. Birkenbihl Vera 1998. Kommunikációs gyakorlatok, Trivium Kiadó, Budapest.  
1. Deme László-Grétsy László-Wacha Imre (szerk.) 1999. Nyelvi illemtan. Szemimpex Kiadó, 

Budapest.  
2. Hernádi Sándor 1994. Beszédművelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 9. Kiadás 
3. Montágh Imre1989. Nyelvművesség (A beszéd művészete). Múzsák Könyvkiadó, Budapest.  
4. Pléh Csaba–Siklaki István–Terestényi Tamás (szerk.) 1997.  Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris 

Kiadó, Budapest. 
5. Rónai Béla - Kerekes László: Nyelvművelés és beszédtechnika. Tankönyvkiadó, Budapest 
6. Síklaki István (szerk.) 1990. A szóbeli befolyásolás alapjai I.-II. Tankönyvkiadó, Budapest. 
7. Szikszainé Nagy Irma 1999. Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Budapest. 
8. Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Osiris Kiadó, Budapest.   
9. Wacha Imre 1999. Beszédművelés. Gyakorlószövegek. Kolozsvár, . AESz-füzetek 6, Kolozsvár.   
10. A „Régi új retorika sorozat” köteteiből: A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A régi új retorika. 

Trezor Kiadó. Budapest, 2000., A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A szónoki beszéd részei és a 
beszédfajták. Trezor Kiadó. Budapest, 2001; A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A klasszikus 
retorikai bizonyítás. Trezor Kiadó. Budapest, 2002; A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A modern 
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retorikai bizonyítás. Trezor Kiadó. Budapest, 2003; A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A szónoki 
beszéd kidolgozása. Trezor Kiadó. Budapest, 2004. 87–93; A. Jászó Anna–L. Aczél Petra (szerk.): A 
szóképek és a szónoki beszéd. Trezor Kiadó. Budapest, 2005. 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A logikusan felépített szövegek létrehozásának, a világos beszédstílusnak, a beszédtechnikai 

fogásoknak, illetve a (szóbeli) szövegalkotás szabályainak elsajátítása alapját képezi a pedagógusi 
személyiségre jellemző igényes, következetes, érthető és jól hallható beszédnek. 

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

a végső 
jegyben 

10.4 Előadás  A kommunikáció alapfogalmainak 
ismerete. Beszédművelési-
beszédtechnikai alapfogalmak 
alapos ismerete. A nyilvános 
kommunikáció  jellemzőinek, 
műfajainak az ismerete. 
Szövegértelmezési, szövegalkotási 
és –befogadási készségek 
gyakorlatban történő alkalmazása. 

szóbeli vizsga 
 

75% 

10.5 Szeminárium / Labor Szövegalkotás (szónoki beszéd, 

előadás v. más típusú érvelő 

szöveg) 

Három memoriter (vers, prózai 

alkotás, szónoki beszéd) előadása, 

illetve egy gyermekirodalmi 

alkotás felolvasása    

Aktív részvétel a szemináriumokon 

A szövegalkotási feladat 
soán alkotott szöveg 
értékelése  
 
A memoriterek 
előadásának értékelése 
 
A felolvasás értékelése 
 
 
Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  

 25% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
–  a szemináriumokon – a beszédtechnikai, szövegértési és szövegalkotási gyakorlatokban – való aktív 
részvétel 
– a szemináriumi követelmények teljesítése (3 memoriter előadása, 1 gyermekirodalmi alkotás felolvasása, 
szövegalkotási feladatok teljesítése) 
–  a kommunikáció alapfogalmainak, valamint  a verbális  kommunikáció jelelmzőinek az ismerete,  
–  beszédművelési-beszédtechnikai alapfogalmak alapos ismerete 
– írásbeli vizsga 
 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

01.10.2019.  

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

                  01.10.2019.                Dr. Péntek Imre 
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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 Szórakoztató matematika 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Zsoldos Marchis Iuliana 
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Zsoldos Marchis Iuliana 
2.4 Tanulmányi év 2 2.4  2 2.4 Tanulmányi év 1 2.4 Tanulmányi év 1 
 
3. Teljes becsült idő 
3.1 Heti óraszám 3 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 előadás 14 3.6 szeminárium 28 

A tanulmányi idő elosztása:  

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 7 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 7 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 8 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 
Vizsgák 3 
Más tevékenységek: ..................  

3.1 Heti óraszám 28 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 70 
A tanulmányi idő elosztása: 3 

 
4. Előfeltételek 
4.1 tantervi  Ált.iskolai matematika ismeretek 
4.2 kompetenciák A hallgatóknak legyen 

 Feladatmegoldási kompetenciái 
 Gondolkodjanak logikusan 
 Pozitívan viszonyuljanak a matematikához 

5. Feltételek 

 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 vetítő, laptop/számítógép internethez csatlakoztatva, melyen van 
szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő, filmkészítő  
program 

 színes markerek, fehértábla 
5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

 vetítő, laptop/számítógép internethez csatlakoztatva, melyen van 
szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő, filmkészítő  
program 

 számítógép hálózat (minden diák számára egy gép), a gépek legyenek 
az   internethez csatlakoztatva és legyen rajtuk   szövegszerkesztő, 
táblázatkezelő, bemutatókészítő, filmkészítő  program 

  színes markerek, fehértábla 
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6. Kompetenciák 

S
za

k
m

a
i 
k

o
m

p
e
te

n
c

iá
k
 

K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási 

vagy  

nevelési programok tervezése  

oA szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismere 

tek felhasználása, értelmezése,  

feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési te 

vékenységek és didaktikai eszközök  

tervezésének teljes folyamatában  

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

oA szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása az óvodai és  

kisiskolai oktató-nevel 

 tevékenység megvalósításában  

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

folyamatának értékelése  

 

 

T
ra

n
zv

e
rz

á
li

s
 

k
o

m
p

e
te

n
c
iá

k
 Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

 

 
7. Célok 

7.1 Általános célok Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a  
foglalkoztatott célcsoport számára tervezett sajátos oktatási-
nevelési tevékenységben  
 
Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények 

érvényesítése a hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében 

és értékelésében, vagy a saját tervezési tevékenység 

önértékelésében  
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8. Tartalmak 
8.1 Előadás Módszerek Megjegyzések 
1. Logikai feladatok Feladatmegoldás, 

előadás, beszélgetés 
 

2. Venn diagrammok segítségével megoldható 
feladatok 

Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

3. Dirichlet elv alkalmazása Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

4. Mágikus négyzetek Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

5. Tangram.  Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

6. Különleges felületek és görbék Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

7. Ismeretk alkalmazása feladatok megoldásában Feladatmegoldás, 
előadás, beszélgetés 

 

Könyvészet 

Baranyai Tünde (2019). Aritmetika tanításának módszertana elemi tagozaton, Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár(megjelenés alatt) 

Baranyai Tünde, Tempfli Gabriella (2010). Kooperatív módszerek bevezetésének lehetőségei matematika 
órákon, Státus Kiadó, Csíkszereda. 

Boér Lászlóné (1999). Kis matematikusok könyve. Stúdium Kiadó. 

Hajnal Imre (1998). Matematikai ismeretek 13-14 éveseknek. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.  

Kosztolányi József; Mike János; Vincze István (1996). Érdekes matematikai feladatok 1. Mozaik Oktatási 
Stúdió 
Marchis Julianna (2017) Szöveges feladatok az elemi osztályokban, Presa Universitara Kiadó, Kolozsvár 

Neagu Mihaela, Mocanu Mioara (2007). Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom. 

Tuzson Z. (2010), Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat? Ábel Kiadó, Kolozsvár 

Păun Gheorghe (1999). Teoria chibritului. 234,5 probleme logico-distractive. Editura Tehnică 

Róka Sándor (2014) Logikai fejtörők, Tóth Könyvkiadó, Debrecen 
8.1 Előadás Módszerek Megjegyzések 
1. Logikai feladatok Feladatmegoldás,  

problematizálás 
 

2. Venn diagrammok segítségével megoldható 
feladatok 

Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

3. Dirichlet elv alkalmazása Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

4. Mágikus négyzetek Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

5. Tangram.  Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

6. Különleges felületek és görbék Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

7.2 Sajátos célok 
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7. Ismeretek alkalmazása feladatok megoldásában Feladatmegoldás,  
problematizálás 

 

Könyvészet 

Baranyai Tünde (2019). Aritmetika tanításának módszertana elemi tagozaton, Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár(megjelenés alatt) 

Baranyai Tünde, Tempfli Gabriella (2010). Kooperatív módszerek bevezetésének lehetőségei matematika 
órákon, Státus Kiadó, Csíkszereda. 

Boér Lászlóné (1999). Kis matematikusok könyve. Stúdium Kiadó. 

Hajnal Imre (1998). Matematikai ismeretek 13-14 éveseknek. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged.  

Kosztolányi József; Mike János; Vincze István (1996). Érdekes matematikai feladatok 1. Mozaik Oktatási 
Stúdió 
Marchis Julianna (2017) Szöveges feladatok az elemi osztályokban, Presa Universitara Kiadó, Kolozsvár 

Neagu Mihaela, Mocanu Mioara (2007). Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom. 

Tuzson Z. (2010), Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat? Ábel Kiadó, Kolozsvár 

Păun Gheorghe (1999). Teoria chibritului. 234,5 probleme logico-distractive. Editura Tehnică 

Róka Sándor (2014) Logikai fejtörők, Tóth Könyvkiadó, Debrecen 

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

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával 
 A feladatok megoldása segíti a hallgatók kritikai és logikus gondolkodásának kialakulását. 

 
10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési szempontok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Arány 

10.4 Előadás Rezolvarea problemelor 
de matematică 

Examen scris 25% 

Rezolvare de probleme la 
seminarii 

Observare continuă 25% 10.5 Szeminárium 

Proiect Evaluarea proiectului 50% 
10.6 Minimális standard 
Minden részből az 5-ös jegy elérése 
 
 
Kitöltés dátuma  Előadás felelősének aláírása       Szeminárium felelősének aláírása 
29.09.2019   dr. Zsoldos Marchis Iuliana    dr. Zsoldos Marchis Iuliana 
          
 
 
                                                                                        
 
                                                                                     Intézet igazgató 
                    dr. Péntek Imre 
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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 Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Magyar művelődéstörténet 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

 

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

módja 

Kollokvium 2.7 Tantárgy 

típusa 

Választható 

 

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

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

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

A tanulmányi idő elosztása: óra 

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 5 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 1 

Vizsgák 1 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 70 

3.9 Kreditszám 3 

 

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, tábla 
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
S

za
k

m
ai

 k
om

p
et

en
ci

ák
 

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

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

folyamatának értékelése 

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

integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 

 

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) 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

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

- Olyan oktatási-nevelési tevékenységek megvalósítása, melyek 

érvényesítsék és tükrözzék az óvodai és kisiskolai szakmódszertan 

sajátosságait 

- Az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység módszertani 

szakaszaira jellemző ismeretek gyakorlatba ültetése  

- A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek 

felhasználása az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység 

megvalósításában 

 

K3. Az óvodások és kisiskolások tanulási tevékenységének, eredményeinek, 

fejlődési folyamatának értékelése 

- Az egyéni és a csoportos eredmények értékelését szolgáló eszközök 

kidolgozása, az óvodások/ kisiskolások életkori sajátosságainak 

megfelelően 

- Az értékelés elveinek, szerepének, funkcióinak és célkitűzéseinek, 
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8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A honfoglalás- és a kaorai középkor műveltsége Előadás, szemléltetés, 

magyarázat  
 

2. A gótika és reneszánsz határán (az érett feudalizmus 
kora) 

Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

3. A három részre szakadt ország Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

4. A barokk ízlésvilága Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

5. A barokk művészet Magyarországon és Erdélyben Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

6. Felvilágosodás és klasszicizmus Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

7. Reformkor – a romantika kezdetei Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

8. Önkényuralom és kiegyezés – a művészet szerepe a 
túlélési technikákban 

Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

9. „Boldog békeidők” – az osztrák-magyar dualizmus Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

10. Századforduló: szecesszió és avantgarde Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

11. Háborútól háborúig – konzervativizmus és 
modernizmus 

Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

valamint az óvodások/ kisiskolások fizikai, pszichikus, értelmi és 

affektív fejlődési sajátosságaival összhangban levő értékelési 

módszereknek és eszközöknek az azonosítása és alkalmazása 

- Az értékelés nyomán származó információk felhasználása saját 

oktatási tevékenységének felülbírálásában, és ennek optimalizálását 

szolgáló megoldások azonosítása 

- Az óvodai és kisiskolai oktatásra jellemző értékelési, rögzítési, 

elemzési és kommunikálási módszerek és eszközök széles tárházának 

alkalmazása  

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

- a magyar művelődéstörténet tárgykörére jellemző fogalmak helyének, 

szerepének felismerése 

- a magyar művelődéstörténet tárgyköre jellegzetes ismereteinek 

rendszerezése és alkalmazása 

- a magyar művelődéstörténet tárgykörének megfelelő beillesztése az 

egész oktató munka rendszerébe 
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12. A szocializmus és a „szocreál”  Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

13. A művelődéstörténeti séta kisiskolásokkal 
(előkészítés és lebonyolítás) 

Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

14. A „kulturális turizmus” lehetőségei 
kisiskolásokkal 

Előadás, szemléltetés, 
magyarázat 

 

Könyvészet 
Szabó Péter (2002): Erdély képes története. Magyar Könyvklub, Budapest. 
Apor Péter (1978): Metamorphosis Transylvaniae. Kriterion Kiadó, Bukarest. 
Egyed Ákos (2006):  A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda. 
Jakó Zsigmond (1977): Irás, könyv, értelmiség. Kriterion Kiadó, Bukarest.  
Kósa László (2000, szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó, Budapest. 
Mészáros István (1988): Oskolák és iskolák. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Takáts Sándor (1994).: A régi Magyarország jókedve. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Vargyas Lajos (1981): A magyarság népzenéje. Zeneműkiadó, Budapest. 
Papp Klára: Erdélyi fejedelmek. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó KFT. /é.n./ 
Domokos Pál Péter (2001): A moldvai magyarság. Fekete Sas Kiadó, Budapest. 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Szeminárium 

Kirándulás a Budvárra (vagy a Jézus kápolnához), 

ismerkedés a koraközépkori erődítés-rendszerekkel 

(meghívott: Sófalvi András régész) 

  
- szemléltetés, 
megbeszélés 

 

2. Szeminárium 

Székely templomerődök a késő-középkorban 

(Meghívott: Gyöngyössy János grafikus-illusztrátor) 

- előadás, 
szemléltetés, 
ismertető 

 

3. Szeminárium 

A Székely Támadt vár meglátogatása (reneszánsz-kori 
erődök…) 
 

- szemléltetés, 
megbeszélés 

 

4. Szeminárium 

Székely címerek és zászlók 

(Meghívott: Mihály János történész) 

- előadás, 
szemléltetés, 
megbeszélés 

 

5. Szeminárium 

A ferencrendi templom meglátogatása – a barokk 
művészet… 
(meghívott Kovács Árpád) 

- szemléltetés, 
megbeszélés 

 

 6. Szeminárium 

A dokumentációs könyvtár meglátogatása (házigazda: 

Róth András Lajos 

- szemléltetés, 
megbeszélés 

 

7. Szeminárium 

Szigethi Gyula Mihály „Százszor szép” c. 
vígjátékának megtekintése felvételről 

- vizionálás, 
megbeszélés, vita 

 

8. Szeminárium 

Asszonyok a székely családban 

(meghívott: Dr. Kolumbán Zsuzsánna történész) 

- előadás, 
megbeszélés, vita 
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9. Szeminárium 

Barabás Miklós, a magyar romantika nagymestere 

(képtárlátogatás, házigazda: Veres Péter muzeológus) 

- szemléltetés, 
megbeszélés 

 

10. Szeminárium 

A vasúthálózat születése és a hétköznapok kultúrája 
(meghívott Dr. Gidó Csaba történész)  

- előadás, 
megbeszélés 

 

 11. Szeminárium 

A magyar fotográfia története   
(meghívott: Szabó Károly filmrendező) 

- előadás, vizionálás, 
megbeszélés 

 

 12. Szeminárium 

A kolozsvári filmgyártás története 

(meghívott: Hermann Endre filmrendező) 

- előadás, 
megbeszélés 

 
 
 

13. Szeminárium 

A magyar hangosfilm története 

(meghívott: Szabó Károly filmrendező) 

- előadás, vizionálás, 
megbeszélés 

 

14. Szeminárium 

„Hungarian reed rock” – a szocializmus kora a fiatalok 

zenéjében  

- zenehallgatás, vita    

Könyvészet 

1.Szabó Péter: Erdély képes története. Magyar Könyvklub, 2002. 

2. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Kriterion, Buk., 1978. 

3. Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Pallas-Akadémia  

    Kiadó, Csíkszereda, 2006. 

4. Jakó Zsigmond: Irás, könyv, értelmiség. Kriterion, Buk., 1977. 

5. Kósa László (szerk.): Magyar művelődéstörténet. Osiris Kiadó Bp. 2000. 

6. Mészáros István: Oskolák és iskolák. Tankönyvkiadó, Bp. 1988. 

7. Takáts Sándor: A régi Magyarország jókedve. Akadémiai Kiadó, Bp. 1994. 

8. Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje. Zeneműkiadó, Bp. 1981. 

9. Papp Klára: Erdélyi fejedelmek. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó KFT. /é.n./ 

10. Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Fekete Sas Kiadó, Bp. 2001 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A magyar művelődéstörténet különös szereppel bír a jövendő pedagógusok katedrai feladataikra való 

felkészítésében, eligazítja őket az iskolán kívüli tevékenységek jelentős részének megszervezésében. 
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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 
Kollokvium 75 % 

10.5 Szeminárium  Egyéni és csoportos 
tevékenységeken való 
aktív részvétel 

Részvétel a szemináriumok 
előkészítésében, a 
megbeszéléseken és 
vitákban 

25% 

 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
 

 Egy szeminárium előkészítésében való részvétel, ami a jegy szerkezetében 1 pontot ér 
 

Kitöltés dátuma:   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019.10.01.                                        

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2019.10.01                                                                             dr. Pentek Imre 
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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 Drámapedagógia 

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 2 2.5 Félév 4 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

szaktantárgy 

(DS)- opc. 

 

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

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

3.4 Tantervben szereplő össz-

óraszám 

42 melyből: 3.5 előadás 14 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 4 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 6 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 3 

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 - 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop, az órák 

megtartásához szükséges eszközök: flipchart, filcek, tárgyak, stb. 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop, az órák 

megtartásához szükséges eszközök: flipchart, filcek, tárgyak, stb. 
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

 

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

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. 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  

K2. Hatékony együttműködés a neveléstudományok területén jellemző projekteket és 
programokat fejlesztő szakmai, interdiszciplináris munkacsoportokban. 

K3. 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 drámapedagógia tárgya, szerepe a 
személyiségfejlesztésben. A drámapedagógia 
interdiszciplináris jellege. 

Előadás, megbeszélés, 
magyarázat. 

 

2. Drámajátékok: ön- és társismereti játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 
 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 A drámapedagógia lényegének megértése, személyiségfejlesztő 
hatásának tudatosítása. 

 A drámapedagógia módszereinek megismerése, az oktató-nevelő 
folyamatba való beiktatása. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 A drámapedagógia fogalmának körülhatárolása. 
 A drámapedagógia óvodai és iskolai alkalmazásának tudatosítása. 
 A drámapedagógia módszer együttesének megismerése. 
 Drámajátékok megismerése, a drámajátékok vezetésének kipróbálása, 

módszertanának elsajátítása. 
 Különböző órák megtervezése drámajátékok bevonásával. 
 A konvenciók megismerése. 
 Drámafoglalkozások megtervezése a konvenciók felhasználásával. 
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3. Érzékszervi finomítás játékai. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

4. Emlékezet és fantázia fejlesztő gyakorlatok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

5. Ritmusjátékok és ügyességi játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

6. Térhasználat és tájékozódás. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

7. Figyelem gyakorlatok, koncentrációs játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

8. Bizalomjátékok és nonverbális kommunikációt 
fejlesztő gyakorlatok. 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

9. Kommunikációt fejlesztő gyakorlatok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

10. Konvenciók a drámapedagógiában (Jonothan 
Neelands nyomán). (2 óra) 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

11. Mesefeldolgozás a konvenciók segítségével. (2 
óra) 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

 

12. Óratervezés a drámapedagógia módszereinek 
felhasználásával. 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 
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8.2. Szeminárium Didaktikai módszerek, 
szervezési formák 

Megjegyzések 

1. A drámapedagógia tárgya, szerepe a 
személyiségfejlesztésben. A drámapedagógia 
interdiszciplináris jellege. 

Előadás, megbeszélés, 
magyarázat. 

2. Drámajátékok: ön- és társismereti játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

3. Érzékszervi finomítás játékai. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

4. Emlékezet és fantázia fejlesztő gyakorlatok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

5. Ritmusjátékok és ügyességi játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

6. Térhasználat és tájékozódás. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

7. Figyelem gyakorlatok, koncentrációs játékok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

8. Bizalomjátékok és nonverbális kommunikációt 
fejlesztő gyakorlatok. 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

9. Kommunikációt fejlesztő gyakorlatok. Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

10. Konvenciók a drámapedagógiában (Jonothan 
Neelands nyomán). (2 óra) 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 
 

A szemináriumokat 
2 órás foglalkozások 
formájában 
szervezzük meg. 
Ajánlott a 
tapasztalati tanulás 
alkalmazása, a 
drámapedagógia 
akkor kel életre, ha 
minden tanult 
játékot, konvenciót, 
feldolgozást 
kipróbálunk, 
átéltetünk a 
hallgatókkal. 
A foglalkozások 
megtartása során az 
oktató modell a 
hallgatók előtt, 
magatartásával 
példázza a 
drámapedagógiát 
alkalmazó tanár 
hozzáállását a 
nevelés 
folyamatához, a 
csoportba járó 
diákokhoz. 
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11. Mesefeldolgozás a konvenciók segítségével. (2 
óra) 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

12. Óratervezés a drámapedagógia módszereinek 
felhasználásával. 

Drámapedagógiai játék, 
tapasztalati tanulás, 
csoportmunka, egyéni 
munka, magyarázat, 
megbeszélés. 

Könyvészet: 
http://human.kando.hu/pedlex/ 

www.drama.hu 

www.dramapedagogia.hu 

BALOGH TIBOR 2001: Lélek és játék. Akadémiai Kiadó, Budapest 

GABNAI KATALIN 1999: Drámajátékok – Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó. 

NEELANDS, JONOTHAN 1990: Structuring Drama Work (A handbook of available forms in theatre and 

drama). Cambridge University Press, Cambridge, 9-58. 

PINCZÉSNÉ DR. PALÁSTHY ILDIKÓ 2003: Dráma – Pedagógia – Pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen. 

SÁROSI MELINDA 2004: A drámapedagógia szerepe és alkalmazásának lehetőségei a II-IV. osztályos 

verstanításban. In. Magiszter 2004 

DR. TÖLGYESSY ZSUZSANNA: A hatékony kommunikáció elmélete és gyakorlata V. - Kommunikáció a 

drámapedagógiában. Kézirat 

Ajánlott szakirodalom: 

BAJI-GÁL FERENCNÉ 2006: Drámapedagógia alkalmazása – foglalkozásleírások alsó tagozatosok számára. 

Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen. 

BAJI-GÁL FERENCNÉ – ELEK ÉVA – NAGYNÉ TÓTH TÜNDE 2006: Drámapedagógiai Alkalmazása – 

Foglalkozásleírások felső tagozatosoknak. Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen. 

GAVIN BOLTON 1993: A tanítási dráma elmélete. Színházi Füzetek V, Marczibányi Téri Művelődési 

központ, Budapest. 

ELŐD NÓRA 1997: Multikultúra. . Drámajátékok. Másképp Alapítvány, Budapest. 

DEBRECZENI TIBOR 1998: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és a főiskolán. Magyar 

Drámapedagógiai Társaság és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét 

KAPOSI LÁSZLÓ (szerk.) 1995: Színház és dráma a tanításban. Színházi Füzetek / VIII., Kerekasztal Színházi 

Nevelési Központ, Magyar Drámapedagógiai Társaság – Marczibányi Téri Művelődési Központ, 

Budapest. 

KAPOSI LÁSZLÓ (szerk.) 1997: A dráma tanítása. Segédlet 5-6. Osztályban tanítók számára. Kerekasztal 

Színházi Nevelési Központ, Gödöllő 

Drámapedagógiai Magazin 
9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 A drámapedagógia tantárgy tartalma és megtanításának módja összhangban áll a konstruktivista 

tanulás szemléletével, mely a hallgatók aktív részvételét szorgalmazza a tanulási folyamatban. Az 
opcionális tantárgy 42 órát ölel fel, nem feltételezi, hogy a hallgatók előzetes tudással rendelkeznek a 
drámapedagógia terén. Éppen ezért ez a képzés egy alapozó képzés, megfelelő hátteret képez a 
további drámapedagógiai foglalkozásokon illetve képzéseken való részvételhez. 
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10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Tanulástérkép elkészítése 
a tanulmányi útmutató 
alapján. 

Portfólió 30% 10.4 Előadás  

Ismeri és megfelelően 
alkalmazza a 
drámapedagógiai 
fogalmakat. 

  

Játékgyűjtemény 
összeállítása. 
Egy mesefeldolgozás 
megtervezése a 
drámapedagógia 
módszereinek 
alkalmazásával. 

Portfólió 40% 10.5 Szeminárium / Labor 

Aktívan részt vesz a 
játékokban, tiszteletben 
tartja társait, megfelelően 
kommunikál, nyitott a 
foglalkozások tartalma 
iránt. 

Szemináriumokon való 
jelenlét. 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Legalább 80%-os részvétel az órákon. 
 A játékgyűjtemény 30 drámajátékot tartalmaz. A játékleírásoknál feltünteti a korosztályt, amellyel az 

illető játék játszható, illetve megjelöli mely személyiségterület(ek) fejlesztésére használható. 
 A tervezett mesefeldolgozásnál valóban drámapedagógiai módszereket használ, melyeket a nevelési 

cél szolgálatába állít. Betartja a drámapedagógiai foglalkozások megtartásának menetét, a tervezés 
logikus, koherens. A tervezett mesefeldolgozás kivitelezhető a gyakorlatban. 

 A portfólióban nyelvhelyességi szempontból helyes, igényes nyelvezetet használ, a portfólió 
kivitelezése esztétikus, áttekinthető. 

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Semnătura titularului de 
curs practic 

2019.10.03. dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
 
 

Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
 
 

 
 
 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

03.10.2019. Dr. Péntek Imre 
 
 
 

 
 

 

 


