
 

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 Játékpedagógia 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Stark Gabriella Maria 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Stark Gabriella Maria 

2.4 Tanulmányi év 2. 2.5 Félév 2. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Szaktárgy  

 

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 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 30 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 38 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 98 

3.8 A félév össz-óraszáma 154 

3.9 Kreditszám 6 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -- 

4.2 Kompetenciabeli  Általános pedagógiai alapfogalmak tudatos, adekvát használata 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

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



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
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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 

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

tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 

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

T
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rz
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ák
  K1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák és 

elvek alkalmazása 

 

 

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

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A játékpedagógia helye a pedagógiai tudományok 
rendszerében 

Előadás 
Problematizálás    

 

2. A játék fogalma és sajátosságai Előadás  
Problematizálás  

Oktatófilm megtekintése 

3. Játékról alkotott nézetek az évszázadok során. 
Játékelméletek 

Előadás  
Problematizálás 
Játékpedagógiai kvíz 

 

4. A játék feltételei: objektív és szubjektív feltételek Előadás  
Megbeszélés  

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

- A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek 
felhasználása, értelmezése, feldolgozása és alkalmazása a 
játéktevékenységek tervezésének teljes folyamatában 
megvalósításában 

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

- Az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység módszertani 
szakaszaira jellemzőjátékpedagógiai  ismeretek gyakorlatba ültetése  

- Óvodai és kisiskolai oktatásra jellemző sajátos stratégiák használata a 
játéktevékenység individualizálásában, differenciálásában, valamint a 
módszerek csoporthoz/ gyermekhez/ kisiskoláshoz való adaptálásában 

- A szakmai gyakorlatra vonatkozó reflektív szemlélet érvényesítése, 
ennek alkalmazása a szakmai felkészülés és a továbbképzés 
folyamatában 

- Alapismeretek alkalmazása a szakismeretek széles skálájának 
elemzésében és értelmezésében 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

 
 A játékpedagógia alapfogalmainak elsajátítása 
 Az alapvető játékelméletek megismerése és kritikai értékelése 
 Játékvezetői és játékszervezői képességek fejlesztése 

 



5. Játékszerek, játékeszközök Előadás  
Szemléltetés   

 

6.  A játék szerepe a személyiség fejlődésében Előadás  
Problematizálás   

 

7. A gyermeki játék fejlődésének szakaszai Előadás  
Megbeszélés  

 

8. A játékok osztályozása, játékfajták I.: 
Gyakorlójáték, építőjáték 

Előadás  
Szemléltetés  

 

9. A játékok osztályozása, játékfajták II.: Szerepjáték, 
dramatikus játék, bábjáték 

Előadás  
Szemléltetés 
Dramatizálás  

 

1o. A játékok osztályozása, játékfajták III.: 
Szabályjáték 

Előadás  
Szemléltetés 

 

11. A játékok osztályozása, játékfajták IV.: Népi 
játékok 

Előadás  
Szemléltetés 

 

12. A játék, mint az élménypedagógia eszköze Előadás  
Szemléltetés  

 

13. A didaktikai játék módszertani kérdései Előadás  
Megbeszélés  
Filmnézés  

 

14. A pedagógus szerepe és feladatai a 
játéktevékenységek irányításában 

Előadás 
Helyzetgyakorlatok  

 

Könyvészet 
Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
B. Méhes Vera (2018): Az óvónő és az óvodai játék. Móra Könyvkiadó, Budapest. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek [Cunoştinţe fundamentale de 
metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii]. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca. 1–270. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 
Barabási Tünde (2011): Óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 
Barabási Tünde, Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.   
Glava, Adina – Pocol, Maria – Tătaru, Lolica Lenuţa (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar. Editura Paralela 45, Piteşti.  
Huizinga, J., (1998), Homo ludens, Ed. Humanitas, Bucureşti. 
Kádár Annamária–Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani 
megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.   
Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. Okker Kiadó, 
Budapest. 
Kovács György – Bakosi Éva (2005): Játék az óvodában. Didakt, Debrecen 
Kovács György, Bakosi Éva (1995): Játék az óvodában. Debrecen. 
Kovácsné dr. Bakosi Éva – Pálfi Sándor – Vidáné dr. Nagy Emese (2008): Játék az óvodában, iskolában – 
Játszóképesség tréning pedagógus hallgatóknak. Oktatói segédanyag. Debrecen 
Kovácsné dr. Bakosi Éva: Az óvodapedagógus szerepe a játékban 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=ovodai-Bakosi-Ovodapedagogus 
Lázár Katalin (2005): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
Maszler Irén (1996): Játékpedagógia. Comenius BT, Pécs 
Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest. 
Millar, Susanna (1997): Játékpszichológia. Mecénás  Könyvkiadó. Budapest 
Mogonea, F. (2014, coord.) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Paralela 45, 
Piteşti          
Pálfi Sándor (2015): Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv. Debreceni Egyetem, Debrecen. 
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/ovodapedagogiai_modszertani_kezikonyv.pdf 



Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus Kiadó, Csíkszereda. 
Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A játékpedagógia helye a pedagógiai tudományok 
rendszerében 

Csoportmunka  
 

 

2. A játék fogalma és sajátosságai Csoportmunka   
3. Játékról alkotott nézetek az évszázadok során. 
Játékelméletek 

Csoportmunka   

4. A játék feltételei: objektív és szubjektív feltételek Alkotások elemzése  
5. Játékszerek, játékeszközök Játékszerek 

pszichopedagógiai 
elemzése 

 

6.  A játék szerepe a személyiség fejlődésében Filmelemzés   
7. A gyermeki játék fejlődésének szakaszai Filmelemzés    
8. Gyakorlójáték, építőjáték Gyakorlás   

Játék  
Játékvezetés  

9. Szerepjáték, dramatikus játék, bábjáték Gyakorlás  
Játék 

Játékvezetés  

1o. Szabályjáték, társas játék Gyakorlás  
Játék 

Játékvezetés  

11. Népi játékok Gyakorlás  
Játék 

Játékvezetés  

12. Élménypedagógiai komplex játékfoglalkozás Gyakorlás   
Játék 

Játékvezetés  

13. A didaktikai játék módszertani kérdései Gyakorlás 
Problematizálás   
 

 

14. A pedagógus szerepe és feladatai a 
játéktevékenységek irányításában 

Problematizálás 
Filmelemzés  

 

Könyvészet  
Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 
B. Méhes Vera (2018): Az óvónő és az óvodai játék. Móra Könyvkiadó, Budapest. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek [Cunoştinţe fundamentale de 
metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii]. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca. 1–270. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 
Barabási Tünde (2011): Óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 
Barabási Tünde, Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.   
Glava, Adina – Pocol, Maria – Tătaru, Lolica Lenuţa (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar. Editura Paralela 45, Piteşti.  
Huizinga, J., (1998), Homo ludens, Ed. Humanitas, Bucureşti. 
Kádár Annamária–Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani 
megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.   
Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. Okker Kiadó, 
Budapest. 
Kovács György – Bakosi Éva (2005): Játék az óvodában. Didakt, Debrecen 
Kovács György, Bakosi Éva (1995): Játék az óvodában. Debrecen. 
Kovácsné dr. Bakosi Éva – Pálfi Sándor – Vidáné dr. Nagy Emese (2008): Játék az óvodában, iskolában – 
Játszóképesség tréning pedagógus hallgatóknak. Oktatói segédanyag. Debrecen 
Kovácsné dr. Bakosi Éva: Az óvodapedagógus szerepe a játékban 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=ovodai-Bakosi-Ovodapedagogus 



Lázár Katalin (2005): Népi játékok. Mezőgazda Kiadó, Budapest 
Maszler Irén (1996): Játékpedagógia. Comenius BT, Pécs 
Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes (2006): Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest. 
Millar, Susanna (1997): Játékpszichológia. Mecénás  Könyvkiadó. Budapest 
Mogonea, F. (2014, coord.) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Paralela 45, 
Piteşti          
Pálfi Sándor (2015): Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv. Debreceni Egyetem, Debrecen. 
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/ovodapedagogiai_modszertani_kezikonyv.pdf 
Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus Kiadó, Csíkszereda. 
Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A tartalom feldolgozása során nemcsak játékpedagógiai ismereteket közlünk, hanem attitűdöket, 

készségeket, képességeket is formálunk, s ehhez interaktív, a tapasztalati tanuláson alapuló 
módszereket alkalmazunk. 

 

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

jegyben 
Játékpedagógiai 
kulcsfogalmak ismerete 

Zárthelyi dolgozat - Írásbeli 
vizsga 

20% 10.4 Előadás  

Játékpedagógiai 
alapfogalmak és a 
közöttük lévő kapcsolatok 
gyakorlati alkalmazása 

Félévzáró vizsga - szóbeli 50% 

Társasjáték készítése Produktum értékelése 10% 
Játéktevékenység 
megtervezése és levezetés 
a szemináriumon 

Esetelemzés  10% 
10.5 Szeminárium / Labor 

Játéknap 
forgatókönyvének 
kidolgozása és 
lebonyolítása a gyakorló 
intézményekben az „Iskola 
másként” program 
keretében (csoportmunka) 

Folyamatos megfigyelés 10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
 
 ötletes, esztétikus társas játék készítése; 
 megfelelő játéktípus kiválasztása, a játéktevékenység megtervezése és levezetése a csoporttársaknak; 
 a gyermekcsoportnak megfelelő játékprogram kidolgozása és lebonyolítása a csoporttársakkal 

együttműködve; 
 aktív részvétel a szemináriumokon: min. 80%-os jelenlét; 
 játékpedagógiai alapfogalmak és a közöttük lévő kapcsolatok gyakorlati alkalmazása; 
 a téma kifejtésekor megfelelő nyelvezet használata; összefüggő, koherens felelet. 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

25.09.2019.               Dr. Stark Gabriella              Dr. Stark Gabriella 

                                                               

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

 



 

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 Polgári nevelés és történelem módszertan 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens 

2.4 Tanulmányi év III. 2.5 Félév I. 2.6. Értékelés 

módja 

írásbeli 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: óra 

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 23 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 2 

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 pedagógiai alapfogalmak tudatos, adekvát használata 

 

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 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
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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 

T
ra

n
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k
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ák
  

TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

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: 

- A kisiskolások és óvodások fejlődését szolgáló sajátos didaktikai 

alapelvek és módszerek alkalmazása a tevékenységek megvalósítása a 

polgári nevelés és történelem tantárgyak tanítása során. 

- Az alkalmazott stratégiák hatékonyságának értékelése, a 

kisiskolásokra, óvodásokra gyakorolt hatásuk felmérése, valamint a 

curriculáris dokumentumokban megjelenő sztenderdekhez és 

követelményekhez való viszonyítása.  

- 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, 

valamint az óvodások/ kisiskolások fizikai, pszichikus, értelmi és 

affektív fejlődési sajátosságaival összhangban levő értékelési 

módszereknek és eszközöknek az azonosítása és alkalmazása 

- Az óvodások és kisiskolások alkalmazkodási/tanulási nehézségeinek 

felismerése, segítségnyújtás ezek kiküszöbölésében, a tanulási 

teljesítmény elérése érdekében. 

- 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  



 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A történelem mint tudomány és mint tantárgy. 

Történeti-kronológiai alapismeretek 

Előadás, megbeszélés  

2. A történelemtanítás módszertana fogalom 
megmagyarázása, könyvészet ismertetése, 
viszgafeltételek ismertetése 

Előadás, megbeszélés  

3. A történelemtanítás szerepe és általános céljai Előadás, megbeszélés  
4. A történelemóra és mozzanatai Előadás, megbeszélés  
5. A történelemtanítás módszerei Előadás, megbeszélés  
6. A történelemtanítás során alkalmazott didaktikai 
eszközök 

Előadás, megbeszélés  

7. Játékos tanitási módszerek a történelemórán 
 

Előadás, megbeszélés  

8. A különböző módszerek és didaktikai eszközök 
sikeres ötvözése a történelemórán. A lecketerv 
felépítése 

Előadás, megbeszélés  

9. A diák információismeretének és logikus 
gondolkodásmódjának a  felmérése 

Előadás, megbeszélés  

10. A történelemtanár (tanitó) órán kívüli 
tevékenysége 

Előadás, megbeszélés  

11. Az erkölcsi és polgári nevelés alapfogalmai: A 
demokrácia 

Előadás, megbeszélés  

12. Az erkölcsi és polgári nevelés alapfogalmai: A 
tolerancia 

Előadás, megbeszélés  

13. Kulcskompetenciák fejlesztése történelem- és 
polgári nevelés órán  

Előadás, megbeszélés  

14. Az erkölcsi-polgári nevelés tanításának 
módszertani kérdései óvodás és kisiskolás korban 

Előadás, megbeszélés  

Könyvészet: 
Toth Szilard: Kompetenciaorientált történelemtanítás [Dezvoltarea competențelor prin predarea istoriei], 
Egyetemi Muhely Kiadó, Cluj-Napoca, 2018, 137 pagini, ISBN 978-606-8886-30-5. 
Toth Szilard: A történelemtanítás keretei Romániában: új tantervek, de minden a régi?, in Magiszter, 2017, 
XV. évfolyam, 4. szám, 34-42. ISSN 1583-6436. 
Toth Szilard: A kompetencia-orientált oktatás Romániában – a törtenelemtanítás általános és specifikus 
kérdései, in Partiumi Egyetemi Szemle, XI. évfolyam – 2012/2, Nagyvárad, p. 37-57. 
Toth Szilard: A romániai magyar nyelvű általános- és középiskolai történelemtanítás során leggyakrabban 
felmerülő problémák a XXI. század elején [Problemele de la începutul secolului XXI. în predarea istoriei în 
învăţământul gimnazial şi liceal de limbă maghiară din România], In: Anuarul Institutului de Pregătire 
Didactică, nr. 3, 2008-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 348-353, ISSN-1843-0082 
Ion Albulescu, Mirela Albulescu: Didactica disciplinelor socio-umane, Cluj-Napoca, 1999. 
Călin Felezeu: Didactica istoriei. Cluj-Napoca, 2000. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

- a polgári nevelés és történelem tantárgyakra jellemző fogalmak 

helyének, szerepének felismerése 

- a polgári nevelés és történelem tantárgyak jellegzetes ismereteinek 

alkalmazása, a polgári nevelés és történelem tantárgyak megfelelő 

beillesztése az egész oktató munka rendszerébe 



Hermann Gusztáv Mihály: A románok története és a polgári-erkölcsi nevelés alapvető kérdései. In: 
Învăţământ de la distanţă. Suport de curs. Semestrul 5. Extensia Universitară Odorheiu Secuiesc, 2010. 103-
161.  
Kálmán Ungvári Kinga, 2008 – Bevezetés a társadalomtudományok szakmódszertanába, Ábel kiadó, 
Kolozsvár. 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Szeminárium 

A klasszikus görög művészet 

Szemléltetés, 
bemutató, 
megbeszélés 

 

2. Szeminárium 

A történelem segédtudománya, a régészet 

Előadás, megbeszélés  

3. Szeminárium 

A népszerüsitő történelmi szakirodalom 

Bemutató, 
Megbeszélés, vita 

 

4. Szeminárium 

Regény és történelem 

Bemutató, 
megbeszélés, vita 

 

5-6. Szeminárium 

Film és történelem 

Bemutató, vizionálás, 
vita 

 

7-8. Szeminárium 

Boszorkányok és boszorkányüldözés a középkori-

koraújkori Európában 

Bemutató, film-
vizionálás, 
megbeszélés, vita 

 

9. Szeminárium 

Divat, öltözködés, társadalmi szokások a 
történelem folyamán  

Bemutató, 
megbeszélés, vita 

 

10. Szeminárium 

Pillantás a fegyverek történetébe 

Bemutató, 
megbeszélés 

 

11. Szeminárium 

A kisiskolás gyerekek múzeumlátogatása 

Múzeumlátogatás, 
Mintafiglalkozás, 
megbeszélés 

 

12. Szeminárium 

Történelem és propaganda a filmiparban  

Adatgyűjtés, 
felolvasás, vita 

 

13. Szeminárium 

Szabadon választott helytörténeti téma 

Bemutató, kiértékelés  

14. Szeminárium 

Összefoglalás, kiértékelés 

Megbeszélés, vita  

Könyvészet 

Ferenczi Gyula, Fodor László: Oktatástechnológia és oktatásszervezés, Kolozsvár, 1999.  

Ferenczi Gyula, Fodor László: Oktatáselmélet és oktatásstratégia, Kolozsvár, 1996.  

Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, Budapest, 1993.  

Neacşu I.: Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti, 1990.  

Stamatescu M.: Predarea – învăţarea istoriei şi noile tehnologii de informare şi documentare, Bucureşti, 

2000.  

Tănasă Gheorghe: Metodica predării-învăţării istoriei, Iaşi, 1996.  

Tănasă Gheorghe: Istoria în şcoală. Probleme actuale, Iaşi, 1995.  

 
 
 



9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A polgári nevelés és történelem különleges szereppel bír a fiatalok életre való felkészítésében, a 

módszertana megalapozott szereppel bír az oktatásban való részvétel  szempontjából, az iskolai 
gyakorlat folyamatába való beilleszkedés érdekében. 

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

jegyben 
10.4 Előadás  Elméleti ismeretek és 

gyakorlati alkalmazás 
írásbeli 50% 

10.5 Szeminárium  Egyéni és csoportos 
tevékenységeken való 
aktív részvétel 

 50% 

 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
 

 Egy mikrotanítás megtartása, ami a végső jegyben 1 pontot ér 
 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019.10.01.             Dr. Toth Szilárd docens  Dr. Toth Szilárd docens 

 

 

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  
               2019.10.03                           dr. Péntek Imre  

                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

1.6 Szak / Képesítés Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Kézművesség, vizuális nevelés, gyakorlati készségek fejlesztése és 

módszertana 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Muhi Sándor 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Muhi Sándor 

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

módja 

vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

Kötelező szaktantárgy 

 

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

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

3.4 Tantervben szereplő 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 32 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 18 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás, irányítás, felügyelés) 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 Képességek  A hallgatók megfelelő szintű vizuális műveltsége, tudása  

 A vizuális kommunikáció alapelemeinek, jelrendszerének ismerete, 

értése, értelmezése, sokoldalú felhasználása 

 

 

 

 

 

 



5. Feltételek (ha vannak) 

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

nevelési programok tervezése 

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

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

folyamatának értékelése 
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TK2. Hatékony együttműködés a neveléstudományok területén jellemző projekteket és programokat 

fejlesztő szakmai, interdiszciplináris munkacsoportokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Az előadás 

helyszínének, 

körülményeinek feltételei 

 Az előadóterem bútorzatának változtatási lehetősége a pillanatnyi 

tevékenységek függvényében (kurzus, szeminárium, vetítés, 

időszakos tárlatok kialakítása, csoportos tevékenységek, vetélkedők, 

ismétlés) 

 Világos, pasztellszínű bútorzat 

 A hallgatók munkáiból, reprodukciókból, szemléltetőkből rendezett 

alkalmi tárlatok anyagának kicserélése, aktualizálása heti 

rendszerességgel 

 Az aktuális témákhoz kötődő, a terem ajtajának felületén rendezett 

tárlatok folyamatos felújítása 

 A kurzusokon, szemináriumokon túl is állandó kapcsolattartás a 

hallgatókkal, az eredmények népszerűsítése a tanár honlapján, 

Facebook oldalán, vagy az egyetem, évfolyam hasonló jellegű 

fórumain 

 Vetítővászon, vetítő, laptop, világhálós csatlakozás, szakmai jellegű 

CD, DVD kollekció, fényképezőgép a tevékenységek folyamatos 

népszerűsítéséhez 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 A terem műhely jellegűvé való átalakítása, vetítővászon, vetítő, 

laptop, világhálós csatlakozás, szakmai jellegű CD, DVD kollekció, 

fényképezőgép a tevékenységek folyamatos népszerűsítéséhez 



7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó képességekből adódóan) 

 
 
 
 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

A képzőművészeti nevelésre és kézművességre jellemző didaktikai 

módszerek és alapelvek következetes alkalmazása;  

01. Nem magyarázd, mutasd! 

02. Ahány tanuló, annyi megoldás! 

03. Nem rajzolni tanulunk, hanem a világot fedezzük fel a rajz 

segítségével. 

04. Nagymértékben függ minden tevékenység értéke, annak 

tantárgyakon átívelő, sokoldalúan hasznosítható tartalmától 

05. Gyakorlati jellegű tantárgy, ezért őrizkedjünk az agyonteoretizálástól. 

A hallgatóknak évente kiosztott DVD (Muhi Sándor: Szemléltetők, 

2015) több száz oldalnyi elméleti anyagot tartalmaz, a könyvészeti 

részben több mint 150 olyan címszó látható, amelyeket témakörök 

szerint csoportosítottam. Mindez gyors, és bőséges információs 

lehetőséget biztosít, még évekkel a főiskola elvégzése után is. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

A LEGFONTOSABB, HOGY A HALLGATÓK SZERESSÉK EZT A 

TEVÉKENYSÉGET, VÉGEZZÉK ÖRÖMMEL A FELADATOKAT ÉS 

MINDEN ALKALOMMAL SIKERÉLMÉNYÜK IS LEGYEN. EZ AZ 

EREDMÉNYEK SZÉLESKÖRŰ NÉPSZERŰSÍTÉSÉVEL IS 

ELÉRHETŐ, ÉS NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL A TANTÁRGY 

PRESZTIZSE NÖVEKEDÉSÉHEZ. EGY JÓ FELKÉSZÜLT, 

ELKÖTELEZETT TANÁR VISZONYLAG RÖVID IDŐ ALATT KÉPES 

MINDEZT ELÉRNI ÉS EZZEL JÓ IRÁNYBA VÁLTOZTATHATJA MEG 

NEMCSAK A TEVÉKENYSÉGEK HANGULATÁT, HANEM A 

MUNKAHELY LÉGKÖRÉT IS 

 

 A hallgatók ismerjék a vizuális nevelés jelentőségét, a jellemző 

nyelvezetet, és ezek tanításának módszertanát. 

 Vértezzük fel a megfelelő ismeretekkel, képességekkel a 

hallgatókat, de még ennél is fontosabb egy személyes, követhető, 

pozitív minta, magatartásmód nyújtása minden alkalommal 

 Nagyon fontos a szaknyelv, a szakkifejezések helyes használata 

és ezek mellett a különböző anyagok és technikák sokoldalú 

ismerete.  

 A kreativitás, kezdeményezőkészség is kulcsszó a két tantárgy 

esetében, de lényegében nincs olyan tantárgy, tevékenység, ahol 

ezek ne lennének kiemelt jelentőségűek. 

 A munka, a csoportos tevékenységek örömének, 

hasznosságának a felfedezése is kiemelt feladat, valamint az 

eredmények sokoldalú népszerűsítése, a termek, folyosók 

feldíszítése, tárlatok rendezése, az eredmények ismertetése 

különböző világhálós oldalakon 

 A hallgató felkészítése tudományos dolgozatok írására, 

konferenciákon való részvételre, államvizsga dolgozatok, cikkek 

tanulmányok írására. 

 

 

 



8. A tantárgy tartalma 
 
Mivel a program együtt kezeli a két tantárgyat, a vizsgát (ami hiba, hiszen a párhuzamok ellenére két 
különböző tantárgyról van szó) kénytelen vagyok én is egyesített tervet készíteni. Az alábbi azért 
havi terv, mert két egyforma évfolyam nincs és ezért a különböző témák elsajátítását, az ezekre 
szánt időt rugalmasan kell kezelni. Természetesen lehet napra, órára lebontva is tanmenetet 
készíteni, de e sorok írója már elég idős ahhoz, hogy széles ívben kerülje a fiktív tevékenységeket, 
terveket. 
 
A kijelölt feladatok maradéktalan teljesítésének akadályai: 
 

01. Az ismereteink túlnyomó részét vizuális úton szerezzük, ezért érthetetlen, sőt felháborító, 
hogy tanügyi rendszerünk pont ezt a területet szorítja perifériára, hanyagolja el. 

02. Az emberiség kultúrája a világhálónak, táblagépeknek, digitális fényképezőgépeknek, fejlett 
nyomdatechnikának, ipari formatervezésnek köszönhetően, az ezredfordulótól újra 
dominánsan vizuálissá vált. Ilyen körülmények között a vizuális nevelés tanügyi rendszerünk 
alapvető feladata kellene legyen. A valóság az, hogy még a pedagógiai főiskolákon se mindig 
szakember tanítja a leendő óvó- és tanítónőket. Ez olyan alapvető hiba, amelynek a 
következményei hosszú távon fájdalmasak, helyrehozhatatlanok. 

03. A tanításra szánt idő olyan kevés, hogy így csak a kötelező feladatok töredéke valósítható 
meg. Az egyetemi hallgatóknak az a véleménye, hogy évente legalább egy szemesztert 
kellene áldozni erre a két tantárgyra, hiszen az itt tanultakat széles körben, hatékonyan 
felhasználhatják minden más tevékenységnél. 

04. A legtöbb hallgatónak nem volt képesített rajztanára, ezért elemi ismereteik sincsenek, ennél 
csak az a rosszabb, ha téves beidegződésekkel jönnek az egyetemre. Ezért kényszerülünk 
arra, hogy a módszertani ismeretek mellett tisztázzuk az alapfogalmakat, a szakkifejezéseket, 
művészettörténeti ismereteket nyújtsunk, és még sorolhatnám. 

05. A gyakorló tanítások a kurzusokkal egy időben kezdődnek, ez ahhoz a helyzethez 
hasonlítható, amikor egy orvos anatómiai ismeretek nélkül operál. 

06. Nagyon sok hallgató ingázik, emiatt komoly akadályokba ütközik a kurzusok, szemináriumok 
rendszeres látogatása, az anyagok beszerzése a szemináriumi feladatokhoz. Pedig az 
utóbbiak rendkívül fontosak, hiszen ezek nélkül aligha ismerhetőek meg az anyagok és a 
technikák. 

07. A szomorú valóság az, hogy jelenleg három hónap áll a rendelkezésre, valamint még kétszer 
négy óra ismétlésre, valamint a vizsgákra való felkészülésre. 

08. 48 éve tanítok megszakítás nélkül, 25 éve tanítok módszertant, 16 éve dolgozom egyetemi 
hallgatókkal. A gyakorlatból tudom, hogy csak nagyon rugalmasan, a pillanatnyi helyzethez, 
lehetőségekhez alkalmazkodva érdemes dolgozni, ezért ellenzem a merev tanterveket, 
tanmeneteket, lecketerveket. Ezek nemcsak megkötik a pedagógus kezét, hanem ugyanakkor 
betarthatatlanok. Nekünk jól fizetett, motivált, kreatív pedagógusokra van szükségünk, aki 
nem ilyen, attól rövidtávon meg kell szabadulni, mert több kárt okoz, mint gondolnánk. 

09. Elítélendő, veszélyes az a magatartás, amely fiktív terveket, tanmeneteket, 
megvalósíthatatlan elképzeléseket vet papirra. Értelmetlen és teljesen felesleges olyan 
lecketerveket készíteni, amelyeknek semmi közük a tantárgy jellegéhez, szerkezetéhez. A 
hallgatónak követhető példákra, szemléltetőkre, reprodukciókra, érhető magyarázatokra, jó 
bemutatókra van szükségük és nem körmönfont magyarázatokra, elvárásokra. Évente 
tesztelem a véleményeket, és a hallgatóink minden alkalommal jelzik ezt, és ugyanezt 
mondják a 15-20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, fokozati vizsgára készülő tanítónők 
is.  
Készítettem természetesen a lenti anyagnál sokkal bővebb, részletesebb terveket is az 
óvodától az egyetemig, ezek az alábbi címen láthatóak, olvashatóak: 
http://www.muhisandor.eoldal.hu/fenykepek/06.-rajztanitas--kezmuvesseg-a-tanitokepzo-
foiskolan/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
8.1 Előadás Szeminarium 

 
A kurzusok és szemináriumi tevékenységek megítélésem 
szerint szorosan kötődnek egymáshoz, tehát ezek 
párhuzamos bemutatása nemcsak indokolt, hanem 
szükségszerű. 

Megjegy
zések 

   
OKTÓBER 
 
Képzőművészeti nevelés, 
kézművesség 
 
A tantárgyak bemutatása, alapvető 
követelmények, a DVD szétosztása, 
és részletes bemutatása. 
Magyarázatok a gyors, praktikus 
használásához. Honnan 
informálódunk? A címek, 
telefonszámok, honlapok, világhálós 
oldalak ismertetése.  
Lecketerv, szerkezete, legfontosabb 
összetevői, oktatási segédanyagok, 
szemléltetők 
Módszerek: bemutatás, magyarázat, 
vetítés, témák-feladatok szerint 
csoportosított reprodukciók 
bemutatása, néhány jellemző kép 
kiállítása az előadóteremben 

 
Beszélgetés, kérdések a bemutatott anyaggal kapcsolatban. 
Néhány egyszerű papír hajtogatási eljárás elsajátítása. Az 
origami tanítási módjának gyakorlása. 
 
Az érdekesebb, eredetibb tevékenységek, eredmények 
népszerűsítése a világhálón. 
 
Minden szemináriumi tevékenységen 1-2 órás rövid tárlatokat 
improvizálunk a táblán (tapadós gyurmával rögzített 
reprodukciók, fotók), ezek alapján kérdéseket teszünk fel, a 
válaszokkal pontok szerezhetőek, és ezek a vizsgán szerzet 
végeredmény kialakításában is számítanak. 
 
A szemináriumok hangvétele vonzó, dinamikus, szórakoztató 
legyen, követhető példa a későbbi pedagógiai tevékenység 
gyakorlásához. 

 

 
NOVEMBER 
 
Képzőművészeti nevelés 
 
A képzőművészet alapelemei: a 
pont, a vonal, a folt. 
Művészettörténet: alapfogalmak, 
témák, technikák, műfajok a 
képzőművészetben. A 
szakkifejezések helyes elsajátítása, 
használata. 
 
Kézművesség 
 
Természetes anyagok, mesterséges 
anyagok, origami: alapfogalmak, 
egyszerű tárgyak készítése 
(bemutató, gyakorlatok) A témakörrel 
kapcsolatos szemléltetők, 
reprodukciók elhelyezése az 
előadóteremben 
 
Módszerek: Bemutatás, 
alkalmazások, az eredmények 
megbeszélése 
 

 
A bemutatott elemek sokoldalú alkalmazása (pl. a pont építő, 
díszítő, jelképes szerepköre), új technikák alkalmazása: 
spriccelés, szórás, pecsételés, száraz és nedves alap 
használata, a foltok futtatása. 
 
Kompozíciók, csoportos munkák készítése a hajtogatott 
egyszerű tárgyakból, ezek rögzítése a táblán, vagy 
kartonlapokon tapadós gyurma segítségével. 
 
Kompozíciók készítése mesterséges, természetes, 
újrahasznosítható anyagokból. 
 
Folyamatosan készítünk alkalmi tárlatokat a megvalósított 
tárgyakból, az eredményeket népszerűsítjük a különböző 
világhálós oldalakon. A legjobb, legeredetibb munkák 
bekerülnek a DVD anyagába. Folyamatos találékonyság, 
rugalmasság, alkalmazkodóképesség jellemzi ezeket a 
tevékenységeket, ide a tankönyvek használata már kevés, 
rég túlhaladott. 
 

 

DECEMBER 
 
Képzőművészeti nevelés 
 

 
A tanultak sokoldalú alkalmazása változatos technikákkal, a 
hallgatók magyarázattal kísért bemutatói a kollégáknak. A 
továbbiakban is rendezünk alkalmi tárlatokat, népszerűsítjük 

 



Színelmélet, ellentétek, modul, 
alakos kompozíciók, díszítő 
kompozíciók, ritmus 
 
Kézművesség 
 
Újrahasznosítható anyagok, babák, 
bábuk, álarcok, papírváros, 
üdvözlőlapok, képeslapok, borítékok, 
origami, tangram, ünnepváró díszek, 
tárgyak. 
 

az eredményeket világhálós oldalakon. 
 
Pl. http://www.muhisandor.eoldal.hu/fenykepek/ 
szemináriumok 
 
Szatmárnémetiben a tanár évek óta minden csoporttal 
egyszer szemináriumot tart a saját lakásán. Ekkor ismerhetik 
meg a hallgatók közelebbről a munkamódszerét, a 
szakkönyvtárát, a szemléltetői tárolási módját, a családját, a 
munkakörülményeit, felszerelését. Jó alkalom ez arra is, hogy 
tanár és hallgató közelebb kerüljön egymáshoz, kölcsönösen 
jobban ismerjék meg egymást. 
 
Minden csoport évente elkészíti kollázs technikával, több 
példányban az évfolyam csoportképét. Ez egy érdekes, 
játékos, humoros, kreativitást feltételező feladat. Az 
összeállításokat megőrizzük, és újból bemutatjuk a 10-20 
éves találkozókon. Ez egy olyan példa, gyakorlat ugyanakkor, 
amelyet végzős óvodások, illetve elemi iskolai tanulók is 
elkészíthetnek. 

 
JANUÁR 
 
Képzőművészeti nevelés 
 
Díszítő írás, irattartó, dobozok 
készítése a különböző anyagok, 
szemléltetők tárolására 
 
Ismétlés, felkészülés a vizsgára 
 
Kézművesség 
 
Az előző témák kiegészítése, 
gazdagítása új anyagok, technikák 
felhasználásával. Az elkészített 
anyagok rendszerezése, elhelyezése 
az irattartókban, dobozokban. 
 
A tanultak átismétlése vizsga előtt.  
 

A félév folyamán készített legsikerültebb munkák 
bemutatása, ezek népszerűsítése az első- és másodéves 
hallgatók körében. 
 
A bemutatott anyagok megbeszélése, a gyakorló tanítások 
kielemzése, a következtetések összegzése. 
 
Felmérő. Ez 12-14 olyan kérdést tartalmaz, amely a közös 
munkánkra vonatkozik, a kurzusokra, szemináriumokra, 
gyakorló tanításokra, a DVD anyagára, tartalmára, a hallgató-
tanár kapcsolatra, a tanított tantárgyak szerepére tanügyi 
rendszerünkben. A felmérő eredményeit közösen 
kielemezzük, megbeszéljük, a tanulságokat a tanár 
felhasználja a jövőben. 
 
Készülődés a vizsgára. Az elvárások pontos körvonalazása, 
válasz az esetleges kérdésekre, próbavizsga.  
 

 

 
A FENTIEK BŐVEBBEN 
 
 BEVEZETŐ 

 

Életem egyik nagy ajándékának tartom, hogy főiskolán is taníthattam a képzőművészeti nevelés, 

kézműves tevékenységek módszertanát. A BBTE szatmári kihelyezett tagozatán most is dolgozom. Ezt 

megelőzően tanítottam pedagógiai líceumban is, tehát nem teljesen idegen számomra ez a terület.  

Nem kérdés, hogy mivel vértezzük fel az óvó- és tanítónőket ahhoz, hogy szakértelemmel és hatékonyan 

tanítsák majd ezt a két tantárgyat. Ez kitűnően, központilag megfogalmazható, csak egy gond van vele, hogy 

általában ami onnan lejön, nincs összhangban a valósággal. A tanterv ugyanis eleve olyan érettségizett fiatalokat 

feltételez, akik rendszeresen részesültek megfelelő képzőművészeti és kézműves nevelésben. Erről természetesen 

szó sincs, hiszen olyan is akad közöttük, aki csak tévében látott képesített rajztanárt, és a leendő feladatait 

azokból az emlék- és tapasztalat foszlányokból próbálja sínre tenni, amelyeknek ilyen körülmények között 

részese lehetett.  

Néhány éve még fontos volt az, hogy a hallgatók, a jövő pedagógusai rendelkeznek-e minimális 



képességekkel a rajz, testnevelés, zene területén, ma már ez sem érdekel senkit. Aki ilyen helyen tanít, annak 

alkalmazkodnia kell az adott körülményekhez, és ezek figyelembevételével készíthet csak tanmenetet, 

munkatervet magának. Ezt minden esetben a körülményekhez, a feladathoz méretezzük, alakítjuk.  

Jelen esetben nálunk a feladat az, hogy zömmel felkészületlen, rosszabb esetben hibásan felkészített 

hallgatókkal kell egyetlen félév alatt megszerettetni ezeket a tevékenységeket. Meg kell őket tanítani a 

képzőművészeti neveléssel, kézműves tevékenységekkel kapcsolatos alapfogalmakra, alapismeretekre, 

technikákra, művészettörténeti fogalmakra, a tantárgyak közötti és a mindennapi életben való felhasználhatóság 

jelentőségére.  

Súlyosbító körülmény, hogy minderre a harmadév második félévében kapunk lehetőséget, amikor a 

hallgatók úgy tartanak gyakorló órákat, hogy még semmit, vagy alig valamit tanultak módszertanból. Ez 

természetesen nem minden, mert ismerniük kell az óvodai és elemi iskolai tanterveket, a tanmenetek, lecketervek, 

illusztrációs, szemléltető anyagok összeállítási módját. A tanártól ezen kívül még magától értetődő 

természetességgel elvárják, hogy államvizsga és fokozati dolgozatokat vezessen, tudományos konferenciákon 

vegyen részt, legyenek publikációi és segítse mindenben a szakmai problémákkal hozzá fordulókat. 

Úgy gondolom, hogy a fentiek közül a legfontosabb és a legelső feladat a tantárgyak megszerettetése. Erre 

sincsenek receptek, csak ajánlható módszerek, amelyeket e sorok írója az utóbbi 14-15 évben több-kevesebb 

sikerrel alkalmazott. Ezek pontokba szedve a következően hangzanak:  

1. Sohasem kérjünk olyan dolgokat számon a tanítványainktól, amelyeket nem volt alkalmuk 

megismerni, elsajátítani. 

2. Ajándékozzuk meg őket már a kiindulópontban forrásanyagokkal, szemléltetőkkel, reprodukciókkal. E 

sorok írójától már az első kurzuson kap minden hallgató egy DVD-t, amelyen több kötetnyi 

módszertani anyag és képek, reprodukciók tízezrei találhatóak. Hasonló anyagokat találnak a hallgatók 

a főiskola, illetve a tanár honlapján is. 

3. Már a kezdetektől szoktassuk a hallgatókat ahhoz, hogy maguk is készítsenek rajzokat, festményeket, 

vágjanak, ragasszanak, hajtogassanak, pecsételjenek, mert a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok 

elengedhetetlenek, megkerülhetetlenek a két tantárgy tanításánál. 

4. Dicsérjünk, bátorítsunk, népszerűsítsünk minden eredményt a táblán, alkalmi tárlatokon, a főiskola 

vagy a saját honlapunkon, rendszeresen fotózzuk, dokumentáljuk a tevékenységeket arra hivatkozva, 

hogy mindennek jelentősége lesz a vizsgán is. Szoktassuk a tanítványainkat a fotózáshoz, hiszen 

nevelőként szükségük lesz erre. 

5. Szervezzünk csoportos tevékenységeket és tegyünk meg mindent azért, hogy ezek minden alkalommal 

hangulatosak, felszabadultak, humorosak, mozgósítóak, kollegiális hangulatúak legyenek. Szorongva 

nem lehet dolgozni, tanulni, eredményeket elérni. 

6. Rendezzünk odahaza is szemináriumokat, mutassuk be a hallgatóknak a könyvtárunkat, 

szemléltetőinket, ismertessük meg velük a munkamódszereinket, hitessük el velük, hogy a pedagógusi 

pálya szép, hasznos, járható, élhető hivatás.  

7. Ne legyen olyan kurzus, szeminárium, amelyen ne esne szó a tanultak hasznosításáról más 

tantárgyaknál vagy a mindennapi életben. 

8. Legyen pontos kimutatásunk arról, hogy kinek milyen volt a tevékenysége a félév folyamán, és 

hangsúlyozzuk, hogy az év végi megmérettetésnél ennek a minősége és mennyisége számít igazán. 

9. Tudatosítsuk, hogy az a jó óra, szeminárium, tevékenység, amely során a tanultak mellett a tanár és 

tanuló egyaránt jól érzi magát, új ismeretekkel, élményekkel gazdagszik. Mindezt csak akkor fogadják 

majd el, ha mi is ilyen kurzusokat, szemináriumokat tartunk. 

10. A vizsga nem a számonkérés, a szorongások időszaka, hanem a termés betakarításához hasonlóan 

ünnep, tegyünk meg minden azért év közben, hogy valóban azzá válhasson. 

Már a kiindulópontban nem árt tisztázni néhány alapelvet, amelyek Szatmáron szállóigévé váltak:  

01. Ne magyarázd, mutasd! 

02. Ahány tanuló, annyi megoldás 



03. Nem rajzolni tanulunk, hanem a rajz segítségével a világot fedezzük fel 

04. „Akár egy halom hasított fa”, vagyis minden, mindennel összefügg 

A következőkben próbálom felvázolni, szemléltetni, hogy mindez, elképzelésem, tapasztalataim szerint, hogy 
mutat a gyakorlatban. Itt természetesen csak egy megközelítési mód olvasható, látható, amelyet ki-ki a saját 
ízlése, lehetőségei szerint formálhat, módosíthat, bővíthet, alakíthat.  
 
KÉPZŐMŰVÉSZETI NEVELÉS 

Február végén kezdjük a munkát és május végén már vizsgaszesszióban vagyunk. Közben államvizsga 

dolgozatok készülnek, zajlanak a búcsú, a bankett előkészületei, a javítások, elmaradt vizsgák, feladatok pótlása. 

Nagyon szűkös az idő, lássuk, mi fér ebbe a három hónapba. 

február: Bemutatkozás, alapvető elvárások, információk, a DVD, lecketervek, forrásmegjelölések 

ismertetése, kiosztása 

Minden a segítés, a bátorítás és a tájékoztatás jegyében történik, nagyon sok kép, reprodukció, segédanyag 

közvetítésével. Természetesen itt sem árt korlátokat szabni, hiszen köztudott, hogy a túlságosan sok szemléltető 

legalább olyan káros lehet, mint a hiánya.  

Már az első találkozáskor felvázoljuk a tevékenységünk szerkezetét a záróvizsgáig, és pontosan közöljük 

az elvárásainkat is, hiszen alapvető követelmény, hogy egy percig se tartsuk bizonytalanságban a hallgatókat, 

leendő munkatársainkat. Ekkor adjuk meg az együttműködésünk alaphangulatát is, amely játékos, könnyed, 

humoros, de egyúttal következetes, tartalmas és kiszámítható.  

Már az első alkalommal rendezünk tárlatot, színes képekkel, szemléltetőkkel változtatjuk meg a terem 

hangulatát. A tevékenységről fotók készülnek, amelyekből egy válogatás még aznap megjelenik a tanár 

honlapján, és ezekből emlékeztetőül néhány kinyomtatott képpel kezdjük a legközelebbi tevékenységet. A 

fentiekkel követhető példát adunk arra, hogy milyennek képzeljük a rajztanítást.  

Ne feledjük, a legtöbb hallgatónak talán a mi óráink jelentik az egyetlen kapaszkodót ezen a területen, és 

úgy tanítja majd ezt a tantárgyat, úgy bíztat, úgy minősít, úgy dolgozik, ahogyan azt tőlünk látta. A példaadásnál 

máig nem találtak ki jobb — és tegyük hozzá nehezebb — pedagógiai módszert. Nincs más választásunk, 

mindvégig hitelesnek kell lennünk! 

március: Pont (01-06), vonal (07-14), folt (15-23), módszertani, művészettörténeti alapismeretek 

Az iskolai tevékenységek sikerének a záloga a rendszer. Ha a tanár pontos, kiszámítható, felkészült, akkor 

hasonló magatartásmódot várhat a hallgatóktól is. Ők egy-két óra múltán pontosan tudják, hogy a tevékenységre 

tíz perccel hamarabb érkező tanár ezt az időt a szemléltetők, segédeszközök rendezésére, alkalmi tárlatok 

kialakítására, esetleges kérdések megválaszolására használja.  

Szétnéz fényképezőgéppel a kezében természetesen a teremben is, és örömmel konstatálja, ha hozzá 

hasonlóan a hallgatók felkészülten, érdekes munkákkal érkeztek a tevékenységre. Már az első bemutatók után az 

évfolyam azt tapasztalja, hogy semmilyen erőfeszítés, megvalósítás nem megy kárba, mindennek nyoma marad.  

A szemináriumi bemutatókat, feladatokat természetesen nemcsak a tanár fotózza, hanem a hallgatók is, 

így lassan a bemutatás módja, és az öltözék is fontossá válik. Egy idő után azt tapasztaltam, hogy néhányan előre 

kitalálják a bemutatás jópofa, humoros, otthon begyakorolt módját. A témához öltöznek, pl. ha a pontokról esik 

szó, pettyes blúzban, pettyes sállal jelennek meg, ha a hideg színekről beszélünk, hasonló színű öltözékeket 

viselnek. Mindez apróságnak tűnhet, de ezeknek az összessége adja meg azt a hangulatot, amelynek köszönhetően 

egyre többen örömmel, felfokozott várakozással érkeznek a szemináriumokra, és általában sikerélménnyel, új 

ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodva távoznak onnan.  

Kialakul egyfajta egészséges versengés is, amelyet csak azok nehezményeznek, akik rutinos, másoktól 

átvett megoldásokkal szeretnék mindezt átvészelni. Ők ezzel önmagukról alkotnak véleményt, 

magatartásmódjukkal a pedagógiai munkára való alkalmasságukat kérdőjelezik meg. A szemináriumokon 

tanuljuk meg azt is, hogy ugyanannak a feladatnak ezer megoldása van: „Ahány tanuló, annyi megoldás”.  

A szemléltetések — „Ne magyarázd, mutasd!” — fontos kelléke a reprodukció, ezek bemutatásával 



párhuzamosan bővítjük tanítványaink művészettörténeti alapismereteit, állandóan utalva a honlap ilyen tartalmú 

könyvtárára is.  

Itt eshet szó a gyermekrajzok jellegzetességeiről, fejlődési folyamatáról, ezzel külön tanulmányban 

foglalkozom, a bevezetőben már utaltam erre is. 

április: Színelmélet (24-31), ellentétek (32-35), modulálható alapelem (36-39), kompozíciók, ritmus (40-45). 

Az ismeretek közlésével, a szemináriumi feladatok bemutatásával párhuzamosan folyamatosan 

megbeszéljük a gyakorló tanítások eredményeit, és előkészítjük a soron következő lecketerveket, szemléltető 

anyagokat. Ehhez minden hallgatónak bőséges választék áll rendelkezésére a DVD-n, külön értékeljük majd azt, 

ha valaki saját anyagokat gyűjt, önálló szemléltetőket készít. Minden alkalommal felhívjuk a figyelmet a 

tevékenységek hangulatának a jelentőségére is. 

május: Díszítő írás (46-51), irattartók (52-55), a szemléltetők tárolásáról, a reprodukciók szerepéről (56-

59), csoportos munkák a hallgatókról (60-64), ismétlés, összefoglaló, a vizsgára való felkészítés 

Nagyon sok bepótolni, megoldani, ismertetni, rögzíteni való marad általában erre a hónapra, a tanárt 

ebben az esetben egyetlen dolog vigasztalhatja, hogy mindent megtanítani képtelenség, de forrásanyagokat adni, 

példát, magatartásmódot nyújtani már lehet. Egy életen át tanulunk, ez alól a pedagógus sem kivétel, rá igazán 

érvényes a mondás: „Tanulj, hogy taníthass!”  

Sok feladat maradt ki, de egyhez feltétlenül érdemes ragaszkodni, ezek a kollázs technikával készített 

csoportos munkák, amelyek vicces, de jellemző módon a hallgatókat és tanáraikat ábrázolják, mutatják be. 

Amellett, hogy az összetartozás jelképei, arra is buzdítják a leendő pedagógusokat, hogy később ők is készítsenek 

hasonló munkákat a saját tanítványaikkal. 

Májusban tartunk szemináriumot odahaza és ekkor készítjük elő a vizsgát. A vizsgával kapcsolatban 

lényegében ugyanazokat az elvárásokat ismételjük meg, amelyeket már az első találkozáskor közöltünk a 

hallgatókkal. Mi Szatmárnémetiben a vizsgákat, a tanulás, az ismétlés részének tekintjük, amelyeknek a fotók 

tanulsága szerint hangsúlyosan gyakorlati jellege van. Ilyenkor a terem színessé, hangulatossá válik, megítélésem 

szerint minden ilyen alkalom a tantárgy kiemelt, örömteli ünnepe tanárnak hallgatónak egyaránt.  

 

Mit tud egy leendő óvó- és tanítónő képzőművészeti nevelésből a harmadév végén? 

01. Tisztában kell lennie a tantárgy jellegével, céljaival, lehetőségeivel, a tantárgyak közötti kapcsolatokkal, a 

mindennapi életben betöltött szerepével. 

02. Ismerje a legfontosabb szakkifejezéseket, legyenek fogalmai a képzőművészet alapelemeiről, eszközökről, 

technikákról, tudja használni, alkalmazni ezeket. 

03. Tudjon tanmenetet, lecketervet készíteni, és legyen képes ezekhez megfelelő mennyiségű és összetételű 

szemléltetőket gyűjteni 

04. Szeresse és szerettesse meg tanítványaival ezt a tevékenységet, tegyen meg mindent azért, hogy minél 

szélesebb körben népszerűsítse az eredményeket. 

05. Legyenek művészettörténeti alapismeretei, legyen tisztába a legjelentősebb helyi értékekkel, utaljon 

ezekre, valahányszor erre alkalom kínálkozik. 

06. Alkalmaztassa tanítványaival az itt tanultakat más tantárgyaknál, a mindennapi életben. 

 

A legtöbb pedagógusnak az okoz gondot, hogy nem igazán tud és emiatt nem is szeret rajzolni, festeni, mintázni. 

Az illusztrációk úgy gondolom, egyértelműen bizonyítják, hogy erre nincs is szükség. Nem csak művészek 

taníthatnak, hanem bárki, akinek van ehhez felkészültsége, szereti a művészetet, kreatív, vannak ötletei, mer 

kezdeményezni, és tudja értékelni a mások ötleteit, újításait. 

 
KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK 

 

Ha ügyesen irányítjuk az első kurzusoktól, szemináriumoktól ezt a tevékenységet, akkor nagyon hamar 

olyan közkedveltté válhat, hogy többen szívesen készítenek majd államvizsga dolgozatot is ebből a témakörből. 



Azok az alapelvek, amelyeket a képzőművészeti tevékenységek bemutatása során hangsúlyoztam, természetesen 

itt is érvényesek, akár ide is másolhattam volna őket, de nem akartam ismételni önmagamat. A történet itt sem 

egy-két technikai fogásról vagy jópofa tárgyak elkészítési módjáról szól, hanem az anyagok, technikák, eljárások 

megismeréséről, vagyis eszköz, a világ felfedezésének, megismerésének, alakításának eszköze. 

Ahogyan a képzőművészeti nevelésnél a sztereotípiák, kifestő könyvek a tevékenységeink gátjai, itt azok a 

füzetek, útmutatók azok, amelyek azonos tárgyak készítését javasolják egyszerű, fázisokként ábrázolt 

munkamenetek alapján. A „hogyan készítsünk dióhéjból egyforma katicabogarakat, WC papír gurigából 

ugyanolyan darazsakat”, meg hasonlóakra gondolok.  

Az persze már egészen más volna, ha ezek arra hívnák fel a tanulók, óvó- és tanítónők figyelmét, hogy 

hányféle katicabogár vagy darázs készíthető ugyanazokból az alapanyagokból. Ha valóban a környezetünket 

szeretnénk megismerni, akkor itt is a kreativitásra, a kísérletezésre, az egyéni ötletekre, kezdeményezésekre 

tesszük a hangsúlyt. 

Döbbenetesen, érthetetlenül, indokolatlanul kevés ez az idő egy olyan tantárgy oktatásához, amelynek 

fontos szerepe van az óvodai és elemi iskolai tevékenységek mindegyikében, ha változatosan, érdekesen, 

élményszerűen, aktivizáló módon szeretnénk tanítani.  

Sok szó esik arról, hogy miért nem beszélhetünk fő vagy melléktantárgyakról, fontos vagy kevésbé fontos 

tevékenységekről. Ki tudná megmondani, hogy egy munkás számára a kalapács, a fűrész, a harapófogó vagy a 

mérőszalag a fontosabb? Megítélésem szerint mindegyik fontos, és olyan mértékben használjuk ezeket, 

amennyire azt az elvégzendő feladat megköveteli. A fontosság nem a versengésről, hanem a közös cél 

szolgálatáról szól. Mi a tanítás segítségével a világot szeretnénk felfedezni, megismerni, birtokba venni, a 

kézművességnek, a képzőművészeti nevelésnek a szerepét, súlyát minden esetben ez határozza meg. 

 

február: Ismerkedés tantárggyal, az elvárások, feladatok, a félévi tevékenység szerkezetének bemutatása, a 

forrásanyagok kiosztása, fellelési helyének az ismertetése 

Már a kezdetektől próbáljuk eloszlatni a tantárggyal kapcsolatos tévhiteket, amelyek alapján sokan 

gondolhatják, hogy itt egyfajta ajándék és díszeket készítő manufaktúra működik, amelynek egyetlen célja, hogy 

saját készítésű tárgyak özönével telezsúfoljuk az amúgy is elég szűkös osztálytermet, folyosót.  

A hangsúly sohasem az elkészített tárgyak mennyiségére vagy minőségére esik, hanem az elkészítés során 

szerzett tudásra, tapasztalatra, képességekre, a műveletek, feladatok során szerzett alkotói képességekre. Az iskola 

feladata nem karácsonyi díszek készítése, hanem a díszek készítése alkalmával, ürügyén talpraesett, kreatív, a 

közösségi munkában is helytálló embert formálunk. 

március: Természetes anyagok (01-08), mesterséges anyagok (09-13), origami alapfogalmak (14-19) 

Az anyagok tulajdonságainak, felhasználási módjának megismerésével párhuzamosan, megtanuljuk ezek 

gyűjtésének, tárolásának, csoportosításának, a tevékenységek dokumentálásának a módját. Természetesen az 

origami esetében sem az a döntő, hogy ki tud kisautót, békát, házat, dobozt, zongorát hajtogatni, hanem a 

tevékenység embert formáló, alakító jellege, valamint az, hogy a hajtogatott tárgyakkal mit tudunk kezdeni, 

hogyan díszítjük ezeket, hogyan használjuk őket a csoportos feladatoknál, és még sorolhatnám. Megtanuljuk a 

fázishajtogatásokat is tartalmazó szemléltetők készítésének a módját, és már a legelején kezdünk ismerkedni az 

alkalmazásokkal is. 

április: Újrahasznosítható anyagok (20-28), origami (29-39), tangram (40-46) 

Ha figyelmesen megnézzük az itt látható reprodukciókat, azt fogjuk tapasztalni, hogy néhány feladat 

kivitelezése meghaladja az óvodások és kisiskolások képességeit. Ez igaz, de ezek a szemináriumok nemcsak a 

tanítványok, hanem a leendő óvó- és tanítónők kreativitásáról, tudásáról, technikai ismereteiről is szólnak. Csak 

az értékelheti az alkotás jelentőségét, hasznát másoknál, aki maga is átélte már ennek örömét, hangulatát. Arra 

nincs szabály, hogy mi mindent kellene kötelező módon megismertetni a hallgatókkal az origami vagy a tangram 

területéről. A helyes magatartásmód kialakítása, a példaadás a fontos, a többi egy életen át bővíthető, fejleszthető.  

Nagyon fontos az is, hogy a tevékenységeink szemléltetői közül sohase hiányozzanak az iparművészeti, 

népművészeti, művészettörténeti utalások.  



május: Babák (47-50), álarcok (51-54), papírváros (55-57), képeslap (58-59), origami (60-65), ismétlés, 

felkészülés a vizsgára 

Olyan átfogó, sokrétű, hatalmas területet ölel fel ez a tevékenység, hogy ilyen rövid idő alatt mindennek 

csak a töredékét sikerül kis mértékben megismertetni. A képzőművészeti nevelés, kézművesség módszertanának, 

témáinak, technikáinak behatóbb tanulmányozására évekre lenne szükség, ez az egyik ok, ami miatt sokan 

visszasírják a pedagógiai líceumok rendszerét. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy a líceumi oktatás hatékonyabb 

a főiskolai, egyetemi oktatásnál, hanem azt, hogy mondjuk képzőművészeti nevelésből, kézművességből a 

líceumi évek alatt könnyebben pótolhatóak az általános iskolai felkészítés hiányosságai, mint az egyetlen 

egyetemi félév alatt az általános iskolai és líceumi hiányosságok.  

Amikor változó korunk tanügyi rendszerének a hibáiról beszélünk, általában hajlamosak vagyunk arra, 

hogy elvesszünk a részletekben, és meglévő dolgok előnyeiről és hátrányairól vitatkozzunk. Közben 

megfeledkezünk arról, hogy minden gond, probléma egyrészt a valóság torzításából, másrészt a felelőtlen, 

átgondolatlan, előkészítés nélküli, de kötelező igazodásokból adódik.  

Egyszer és mindenkorra fel kellene hagyni azzal a kényszerképzettel, hogy a mi országunk ipara gyenge 

színvonalú, versenyképtelen, de a tanügyi rendszerünk az csodálatos, és fantasztikus eredményekre képes. Egy 

időben az országunk ipara (mezőgazdasága, kereskedelme, történelme) is csodálatra méltó volt, utolérhetetlen 

volt, néhányan még emlékeznek erre. Az lehet, hogy egy-két tucat tanuló nemzetközi szinten is szépen teljesít, de 

az egész rendszer ettől még ugyanolyan pocsék, mint a gazdaság.  

Ezt az alacsony színvonalú rendszert részenként, erőszakoltan, felkészületlenül csatlakoztatni az európai 

normákhoz torzulások nélkül képtelenség, sőt, megítélésem szerint bűn, és minden ilyen kísérlet maradandó és 

egyre nehezebben korrigálható károkat okoz. Hogy ezeket a folyamatosan halmozódó hibákat elkerüljük, 

elegendő lenne megkérdezni a tapasztalt, lelkiismeretes, a tanítványaiért, kollégáiért aggódó pedagógusok 

véleményét, de erre valahogy senki sem kíváncsi. Illetve úgy tesz, mintha kíváncsi lenne, de a döntést minden 

esetben olyanokra bízza, akiket nem a valóság, hanem a pozíciójuk megtartása, megerősítése, vagyis a minden 

áron megfelelni akarás érdekel. Ú mondjuk Ők a kényelmes emberek, akik igazat mondanak, azok minden 

időkben és rendszerben kényelmetlenek voltak és lesznek. A kényelmes emberekkel, módszerekkel az a gond, 

hogy velük csak kapkodni és hibát hibára halmozni lehet, tartósan építkezni képtelenség. 

Jelenleg a főiskolákon még akadnak olyan hallgatók, akik a pedagógiai líceumok végzettjei, náluk 

általában van mire alapozni, de hogyan segítsük a többieket? Mire taníthatunk meg 10-12 óra alatt a távoktatáson 

egy olyan valakit, aki elméleti líceummal, képesítetlenül, rossz beidegződésekkel éveken át tanított, és azt 

gondolja, hogy ért is ahhoz, amit csinál? Jó esetben átnézi, használni fogja ezt az összeállítást, beleolvas a 

szövegrészekbe, de arra nincs semmilyen garancia, hogy alkalmazni is fogja a leírtakat. 

Mit szükséges tudnia a kézműves tevékenységekről egy végzős egyetemi hallgatónak? 

Mindenekelőtt a helyes alapállást, a célt szükséges megtanulnia, és az ehhez használható néhány eszközt, 

technikát. Ha megérti a lényeget, a tevékenység fontosságát és behelyettesíthetetlenségét, meggyőződésem, hogy 

az ismereteit folyamatosan bővíteni fogja, anélkül, hogy erre kívülről bárki is figyelmeztetné. 

 
KÖNYVÉSZET 

 
Arra hamar rájöttem, hogy az általános könyvészeti anyag mellett gyorsan praktikusan használható, a mi 

térségünk számára készített anyagokra van szükség, ezért még 2000 körül elkészítettem a Rajzoljunk 

együtt, A képzőművészet alapelemei I., II. munkáimat, de hararosan kiderült, hogy ezeknél sokkal többre, 

gazdagabb, árnyaltabb anyagokra van szükség, amelyek felkínálják a saját szakmai tapasztalatok 

beépítésének a lehetőségét is. 

 

Így született Szatmárnémetiben – tudomásom szerint a térségben, a határon túli régiókat is beleértve egyedül – 

egy hatalmas szemléltetõ anyag, gyûjtemény, amely a képzõmûvészeti neveléssel, valamint a kézmûvességgel 

kapcsolatban közel 30 ezer képet és hozzávetõlegesen 800 oldalnyi elméleti részt tartalmaz. A szemléltetőim 



gyűjteménye jelenleg két DVD-n valamint egy CD-n tekinthető meg.  

 

Az első DVD-n – Szemléltetők 2015 – közel 20 ezer kép és több kötetnyi írott anyag van hét nagyobb 

alkönyvtárba csoportosítva, ezek a következőek:  
01. Bevezetõ. Itt található az elméleti rész, a módszertani tanulmányaim, az alapelemek bemutatatásáról 

szóló összeállítások legjelentõsebb hányada, valamint vajdahunyadi barátom, kollégám, Fazakas Tibor rajzos 
összeállítása az alapelemekrõl. Ez az egyetlen anyag, amit segítségként, kiegészítésként kollégától kaptam. 
Ugyanitt láthatóak az eddig készített DVD borítók tervei is 2008-tól.  

02. Bibliográfia. A jórészt helyben is beszerezhetõ könyvészeti anyag adatait tartalmazza, a munkák 
reprodukált fedõlapjaival. Ez egy témakörök szerint csoportosított anyag, a következõ alkönyvtárakkal: 
Alapelemek, elmélet, Alkalmazások, Helytörténet, Kézmûvesség, Kultúrtörténet, Módszertan, Munkafüzetek, 
Mûvészettörténet, Népmûvészet, Tankönyvek, Tantervek. 

03. Feladatok, témák. A képzõmûvészeti neveléssel kapcsolatos javaslatokat, megvalósításokat mutatja 
be óvodától az egyetemig. Ez az egyik leggazdagabb könyvtár, amely két nagy fejezetbõl áll. Az elsõ címe: 
Alapelemek. Nagyon sok reprodukció, gyerekrajz segítségével szemléltetem itt azt, hogy különbözõ szinteken, 
hogyan tanulmányozhatjuk érdekes, aktivizáló módon a pontot, vonalat, foltot, a színeket, a térrel, annak 
ábrázolásával kapcsolatos dolgokat. Szó esik itt kompozícióról, ritmusról, szimmetriáról és még nagyon sok 
mindenrõl. Az itt bemutatott témák, feladatok, természetesen nem kötelezõ jellegûek, hanem egy olyan bõ, 
változatos kínálatról van szó, amelybõl mindenki tetszése szerint válogathat a lehetõségek, körülmények, 
elvárások függvényében. A Más címet viselõ összeállítás olyan játékos témaajánlatokkal egészíti ki a fentieket, 
amelyek segítségével a tantárgyközi kapcsolatok biztosításán túl párhuzamosan akár 2-3 alapelem is 
tanulmányozható.  

04. Kézmûvesség. Itt négy kisebb könyvtárat találunk. Az elsõ az Anyagok címet viseli, a természetes, 
mesterséges, újrahasznosítható anyagokról, az ezekkel kapcsolatos elméleti részrõl esik szó nagyon sok kép, 
reprodukció és a különbözõ tevékenységek alkalmával is felhasználható személtetõk segítségével. Az Eljárások, 
alkalmazások címszó alatt a tangram, origami kínálta lehetõségeket mutatom be, de szövésrõl, fonásról, 
korongozásról, sodrásról, álarcokról, bábukról, papírvárosról is láthatóak képek itt. A Más címszó alatt 
iparmûvészettel és a témakörhöz kapcsolódó képes összeállításokkal (PowerPoint) szeretném segíteni a kollégák 
munkáját. Van egy utolsó, negyedik összeállítás is, amely a Témaajánlatok címet viseli és azoknak a dolgát 
szeretné megkönnyíteni, akiknek nincs a mindennapi feladatokhoz elegendõ ötlete.   

05. Óvoda. Több fejezetbõl áll, az elsõ címe: Óvodás, és a 3-6 éves kisgyerekek rajzainak, festményeinek 
a világát ismerteti, valamint azt, hogy mi várható el tõlük képzõmûvészeti nevelésbõl, kézmûvességbõl. A 
második fejezetben (Óvoda) a folyosók, termek díszítésével foglalkozom, alkalmi tárlatok rendezésérõl, 
ünnepvárókról és ünnepekrõl esik szó. A harmadik fejezet a gyakorló tanítások hangulatát, jellegét, tartalmát 
ismerteti azokkal, akiknek kevesebb lehetõségük nyílik arra, hogy különbözõ, falusi és városi, központi és 
negyedekben mûködõ óvodákat látogassanak. Látható itt még számos kép, különbözõ helyszíneken végzett 
szakfelügyeletekrõl is. Nem árt egy ilyen összeállításban szót ejteni a leggyakrabban elõforduló hibákról, amelyek 
legtöbbje a másolásokról, a kifestõkönyvszerû megoldásokról, sztereotip kivitelezésekrõl szól. 

06. Mûvészettörténet. Bár a leendõ óvónõknek, tanítónõknek nem tanítunk mûvészettörténetet, de 
néhány ilyen jellegû alapismeretre, feltétlenül szükségük van, hiszen gyakran szemléltetnek képzõmûvészeti 
reprodukciók segítségével, ezeknek fontos szerep juthat a termek, folyosók díszítésében is, arról nem is beszélve, 
hogy az elemi iskolai tankönyvekben számos közismert mûalkotás reprodukciója is megtalálható. Az összeállítás 
nem csupán néhány alapismeret elsajátítására, szemléltetõk válogatására alkalmas, hanem olyan fogalmakat is 
megismertet, mint a giccs, a mûfajok és témák, az eurós bankjegyek mûvészettörténeti vonatkozásai, a múzeumok 
világa, a restaurálás.  

07. Módszertan. Kiállításokról, gyakorló tanításokról, szemináriumi bemutatókról készült fotók láthatóak 
itt, valamint néhány államvizsga és fokozati dolgozat teljes anyaga. Itt kiemelt szerepet szántam a szemináriumi 
bemutatók ismertetésének. Szerintem embert próbáló feladat olyan leendõ pedagógusokkal megszerettetni 
egyetlen félév alatt ezeket a tantárgyakat, akik közül sokan semmilyen használható elõképzettséggel nem 
rendelkeznek, illetve ami még ennél is rosszabb, eleve helytelen beidegzõdésekkel kezdik egyetemi éveiket. 
Megítélésem szerint Szatmáron sikerült megszerettetni ezeket a tevékenységeket, az itt látható képekkel, 
utalásokkal ezt a pozitív tapasztalatot szeretném minél több kollégával, érdeklõdõvel megosztani. A bemutatott 
képek a vizsgáinkról is egy, a megszokottól alaposan eltérõ szemléletmódot illusztrálnak ugyanúgy, mint a tanár 
lakásán tartott, immár évek óta hagyománnyá vált szemináriumok. Itt ismerhetõ meg 30 gazdagon illusztrált 
szakdolgozat is. Ez csak kis hányada az eddig Szatmár megyében készített tudományos munkáknak, de ezek is 



nyújtanak némi ízelítõt azokból az erõfeszítésekbõl, amelyek megítélésem szerint még hosszú ideig hatnak majd a 
térség tanügyi rendszerében.  
 
Szemléltetők, Reform. Ez a második DVD címe, amely közel 10 ezer képet tartalmaz a megfelelő magyarázó, 
útba igazító szöveggel. Itt több alkönyvtár található, ezek közül egy, a Helytörténet, iskola címû, amelynek 
anyagát a távoktatás, illetve a kiegészítõ év hallgatóival szemináriumi feladatként kezdtük gyûjteni. Arról szól, 
hogy minden pedagógusnak kötelessége ismernie az iskoláját, a környék helytörténeti adatait, építészeti, 
mûvészeti, etnográfiai, egyházi értékeit. Úgy gondoltam, hogy több okból sem szabad kihagyni azt a lehetõséget, 
hogy a megye és a szomszédos megyék gyakorló óvó és tanítónõivel dolgozhatunk, akik szakmai tapasztalatai 
nagyon sok segítséget nyújthatnak a kezdõ pedagógusoknak és a nappali tagozatos fõiskolai hallgatóknak is. Itt 
találhatunk még szemléltetõket a legkülönfélébb tantárgyakhoz, tevékenységekhez. Szó esik még iskolai 
bútorokról, táskákról, egyházmûvészetrõl.  

 
Témaajánlatok óvodától az egyetemig. Ez a harmadik összeállítás, 61 fejezetet és több mint 1500 reprodukciót, 
illusztrációt, szemléltetõt tartalmaz. Lényegében egy könnyen áttekinthetõ útbaigazítás arról, amirõl megítélésem 
szerint napjainkban a képzõmûvészeti nevelésnek és a kézmûves tevékenységeknek szólnia kellene. Ez létezik 
CD-n is, de a teljes anyag látható a honlapomon. 2013-ban tettem fel, és a visszajelzések alapján úgy tûnik, nem 
teljesen feleslegesen.  
 
NÉHÁNY SAJÁT ÍRÁS, TANULMÁNY EBBEN A TÉMAKÖRBEN 

 
Magiszter 2007 (tavasz) Egy kis segítség (módszertani írás, 60-66 o.) Tanulj, hogy taníthass (módszertan, 84-87 
o.) 

Magiszter 2008 (tavasz) Tanulásról, átélésről, kötődésről egy Dsida-kötet és egy mesekönyv illusztrációi kapcsán 
(módszertan, 71-75 o.) 

Magiszter 2009 (tavasz) Vannak magyar reformpedagógiai műhelyeink I. (módszertani tanulmány, 41-56 o.) 

Magiszter 2009 (nyár) Vannak reformpedagógiai műhelyeink II. (módszertani tanulmány, 34-46 o.) 

Magiszter 2009 (ősz, tél) Vizsgázunk (módszertani tanulmány, 93-102 o.) 

Magiszter 2010 (tavasz) A rajztanítás mérföldkövei I (oktatástörténet, 83-93 o.) 

Magiszter 2010 (ősz) A rajztanítás mérföldkövei II (rajztanítás a kommunizmus idején, oktatástörténet, 94-104 o.) 

Magiszter 2010 (tél) Gondolatok a gyermekrajzok olvasatairól (tanulmány, 65-77 o.) 
Magiszter 2011 (nyár) Az óvodai környezetről és díszítésről (tanulmány, 5-18 o.) 

 Magiszter 2011 (ősz), Pénz, pénz, pénz (módszertani tanulmány, 61-71 o.) 

Magiszter 2011, tél, A szövetség 20 éve, Pedagógusok tudományos munkája (52-55 o.) 

Magiszter 2012. Nyár, Készítsük el a saját címerünket! (43-53 o) 

Demény Piroska, Fóris-Ferenczi Rita (szerkesztők): Új utak és módok az oktatásban (2011, Kolozsvár) Muhi 
Sándor: Ne magyarázd, mutasd! (279-286 o.) 

ÚTKERESÉS (2010, Státus Kiadó, Csíkszereda, a BBTE szatmári tagozatának kiadványa) Muhi Sándor: Vannak 
reformpedagógiai műhelyeink (133-175 o.) 

Gyakorlatközelben (Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2012.) Muhi Sándor: Képzőművészeti nevelés, kézművesség az 
előkészítő osztályokban (153-162 o.) 

MAGYAROKTATÁS. RO (2010. ősz-2011) 

Néhány gondolat a rajztanítás jelenéről és jövőjéről (tanulmány). 
Reform (tanulmány). 
Dobozok  versenye (tanulmány). 
Rendezzünk minél több kiállítást az osztályteremben (tanulmány) 

  
Honlap 

http: www.muhisandor.eoldal.hu 

CD, DVD 

Rajztanítás, kézművesség (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 



Rajztanítás, kézművesség, reform (2012, 2013) 

Ne magyarázd, mutasd! (tanulmányok, 2013): http://www.muhisandor.eoldal.hu/cikkek/modszertan--rajztanitas--

kezmuvesseg/ 

Témaajánlatok óvodától az egyetemig (2014): http://www.muhisandor.eoldal.hu/ 

 

ÁLTALÁNOS KÖNYVÉSZET 
 

A képzőművészet alapelemei 

 

 C. D. Bollenbach: Desenul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964 

 Camelian Dumitrescu: Culoarea, suflet şi retină, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966. 

 XXX: A képzőművészet iskolája I, II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976. 

 Rudolf Arnheim: Arta şi percepţia vizuală, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979. 

 Nagy Pál: Barangolás a képzőművészetben, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 

 Cornel Ailincăi: Întroducere în gramatica limbajului vizual, Editura Dacia, 1982 

 Tóthné Sándor Zsuzsa: Ábrázolás és művészet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 

 V. R. Iacobescu, V. V. Iacobescu: Tehnica scrierii artistice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989. 

 Szabó László: Kortársunk a grafika, Debrecen, 1992 

 

 Alison Cole: A szín, Park Kiadó, Budapest, 1994. 

 

 Sarah Carr-Gomm: Szimbólumok a művészetben, Holnap Kiadó, Szeged, 2001. 

 

Alkalmazások 

 

Le Corbusier: Új építészet felé, Corvina Kiadó, 1966 

 

Adina Nanu: Artă, stil, costum, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976. 

 

N. Braun-Feldwig: Ipar és forma, Corvina Kiadó, 1978. 

 

Paul Constantin: Culoare, artă, ambient, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979. 

 

C. Tsicura: Cartea zugravului şi vopsitorului, Editura tehnică, Bucureşti, 1981. 

 

Vasarely: Színes város, Gondolat, Budapest, 1983 

 

XXX: Otthon, Budapest, 2004. szeptember. 

Kézművesség 

 



 Kratzer József: Sicc, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1957. 

 Elena Dumitriu Tomozei: Lucru de mână şi gospodărie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1971. 

 Laura Sigarteu Petrina: Ikebana-arta aranjării florilor, Editura Cereş, 1972 

 Májercsik Krisztina: Régi, érdekes játékok, Móra Könyvkiadó, 1985 
 
Tömöry Márta: Itt a bábszínház, Móra Könyvkiadó, 1985 
 

 Robert Hardy: Geometriai játékok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

 Robert Harbin: Origami, Lap-Ics Könyvkiadó, 1992 

 

 Pataki Tibor: Hajtogatni jó, Gyorsjelentés Kiadó Kft, Budapest, 1993 

 XXX: Kézművesség, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest, 1993. 

  XXX: Kreatív lakásdíszítés, Újhold Könyvkiadó, Kisújszállás,1994 

 

 Zsigmond Márton: Papírmesék, Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 1997 
 

Deák Istvánné - Kiresné Vincze Ilona- Zámbó Béláné: Nagy barkácssuli könyv, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 

2007  

 

 Kricskovics Zsuzsanna: Az origami varázsa, Szalay Könyvkiadó, Kisújszállás, 2007  

  Maros Edit: Mesék origamival, Totem Kiadó, Budapest, 2008  

 
Módszertan 

 

 Holló Károly: Öt világrész rajzoktatása, Attila-Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1929 

   

Alexandru Tohăneanu, Maria Ilioaie: Metodica predării desenului în clasele V-X, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti, 1971. 

 

 Nagy Erzsébet, Péter Anna: Óvónők kézikönyve, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981. 

 

 Maria Ilioaia: Metodica predării desenului la clasele I-IV, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981. 

 

 Kárpáti Andrea: Vizuális nevelés- Képolvasás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985  

   

Sándor Éva: Rajz kézikönyv gyógypedagógusoknak, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 

 

 Báron László - Juhász Antal - Zsáky István: Rajz és kézimunka az óvónői szakközépiskola I-IV. osztálya 

számára, Tankönyvkiadó, Budapest,1990  

  

Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban, Okker Kiadó, 1997 

 

Muhi Sándor: Rajzoljunk együtt (Módszertani útmutató az óvodai és elemi iskolai képzőművészeti neveléshez), 



Szatmárnémeti, 2000. 

 Ion. N. Şuşală: Culoarea cea de toate zilele, Editura Albatros, Bucureşti, 2000. 
 

  Feuer Mária: A gyermekrajzok fejlődéslélektana, Akadémiai Kiadó, 2000. 

  Alkotni jó I. osztály számára, Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2001  

  Dialógus és retorika, Erdélyi Tudományos Füzetek, Kolozsvár, 2001 
 

Tankönyvek 

Florenta Pretorian: Desenul liber, Bucuresti, Tipografia Bucovina, 1934. 

 

Bíró Béla, Galla Endre: A rajz könyve I, A Szent István-Társulat kiadása, Budapest, 1940 

 

Xantus Gyula: Rajz, Tankönyvkiadó, Budapest, 1958. 

 

A. Haiduc: Rajz (V), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962. 

 

C. Lepădatu, A. Haiduc: A vetületi rajz, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962. 

 

Ariton Petrescu: Rajz, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968. 

 

A. Colin, C. Tsicura: Desen de construcţii şi instalaţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1974. 

 
C. Radinschi, M. Radinschi: Desen artistic în industria uşoară, Editura didactică şi pedagogică, 1975 
 

Környeiné Gere Zsuzsa, Reegnné Kuntler Teréz: Tér-forma-szín, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 

 

XXX: Noţiuni de creaţie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1978. 

 

Th. Niţulescu, P. Precupeţiu: Album de reprezentări axonometrice în desenul industrial, Editura tehnică, 

Bucureşti, 1978. 

 

Mihail Tudose, Gheorghe Husein: Desen tehnic (IX), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980. 

 

Delia Prudeanu, Pompilica Baciu, Mariana Gheorghiu: Arhitectură şi sistematizare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1980 

Ion N. Şuşală, Tudora Gavrilă: Caiet de arte plastice, Coresi SRL, Bucureşti, 1992. 

 

V. Pavel: Educaţia artistică plastică (V-VIII), Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1996. 

 

Victor Dima: Képzőművészeti nevelés (VI), Teora, Bukarest, 1999. 

 

N. Filoteanu, Doina Marian: Képzőművészeti nevelés V. All Educaţional, Bucureşti, 1999. 

 

N. Filoteanu, Doina Marian: Képzőművészeti nevelés (VII) All Educaţional, Bucureşti, 1999. 

 

Ana-Maria Panaitescu, Florin Voicu: Educaţia plastică (IX) Teora, Bucureşti, 1999. 

 

Graţia Ionescu, Vladimir Lazăr: Manual, VII, Nemira, 1999, Bucureşti 

 



Rita Bădulescu: Educaţia plastică (VIII), Humanitas, Bucureşti, 2000. 

 

Rita Bădulescu, Ecaterina Morar: Educaţia plastică (VII), Corint, Bucureşti, 2000. 

 

Adrian Brăiescu, Graţia Ionescu: Educaţia plastică, Editura Sigma, Bucureşti, 2000. 

 

Viorica Băran, Virgil Neagu, Ileana Vasilescu: Educaţia plastică (VIII) Corint, Bucureşti, 2000. 

 

 https://oradeapipp.files.wordpress.com/2014/06/educatie-plastica-si-metodica-libre.pdf 

https://iteach.ro/experientedidactice/modalitati-de-realizare-a-educatiei-estetice-in-cadrul-orelor-de-arte-vizuale-si-abilitati-

practice 

https://carturesti.ro/carte/metodica-predarii-educatiei-plastice-in-invatamantul-primar-si-prescolar-65020 

htts://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/pipp17-328.pdf 

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/735/Fise%20Pedagogia%20artelor%20plastice.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_plastica_ro-_2016-2017_final.pdf 

https://timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2016-2017/diverse/Articole/97.pdf 

https://timtim-timy.ro/sites/all/themes/timtimtimy/pdf/Simpozion_2016-2017/diverse/Articole/97.pdf 

http://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/gradinita/ROLUL-ACTIVITTILOR-ARTISTICOPL65.php 

https://pdfslide.net/documents/arte-vizuale-6602.html 

https://waldorfcluj.ro/wp-content/uploads/2017/01/Programe-1-2-08-Educatie-plastica-CP-I-II-OMEN.pdf 

http://www.artabm.ro/uploads/32Exemplar_tipar.pdf 

 

9. A tantárgy és a mindennapi élet elvárásai 
 

 Olyan esztétikai értékrend, normák megalapozására van szükség, amelyek lehetővé teszik a 
tanultak sokoldalú felhasználását a mindennapi életben.  

 Állandó, folyamatos együttműködésre van szükség minden olyan tényezővel, szakemberrel, 
intézménnyel, amely elősegítheti a fentiek megvalósítását. 

 Olyan feladatokat kell választani, amelyek eleve feltételezik a mindennapi élettel való szoros 
kapcsolatot 

 

10. Értékelés 
 

Tevékenység 
típusa 

10.1 Értékelési szempontok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 
Aránya a 
végső 
jegyben 



10.4 Előadás  A vizuális nevelés céljainak, 
módszereinek, az alapelemek és ezek 
felhasználási lehetőségeinek alapos 
ismerete. 
 
A DVD anyagának ismerete, gyors, 
megbízható tájékozódási képesség 
ebben az anyagban.  
 
A vizsga az előadóteremben zajlik, 
azoknak a példáknak, szemléltetőknek 
az alapján, amelyeket a hallgatók, 
illetve a tanár hoznak erre az 
alkalomra. 
 
Alapelv: Minden vizsga a termés 
betakarításához hasonló ünnep. 
 

Szóbeli vizsga 
 
Szatmárnémetiben így zajlanak a 
vizsgák: 
http://www.muhisandor.eoldal.hu/cikk
ek/modszertan--rajztanitas--
kezmuvesseg/14.-vizsgazunk.html 
 
 

 

50% 
Ötösnél 
kisebb 
jegy 

esetében, 
nem 

adódnak 
össze a 
jegyek, 
hanem 
köteles 

újravizsgá
zni a 

hallgató 

Mi számít? A szemináriumi munkák 
minősége, eredetisége, a munkák 
bemutatásának a színvonala. 
Beszámít a vetélkedők alkalmával 
szerzett pontszám. 
Fontos a gyakorló órák, az ezekhez 
készített szemléltetők minősége, a 
tudományos dolgozatok, előadások, 
önkéntes részvételek különböző, a 
tantárgyhoz is kapcsolódó közösségi 
tevékenységekben. 

Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  

10.5 
Szeminárium / 
Labor 

  

 
 
 

50% 
 

 
10.6 Alapvető követelmények 

 
 Szemináriumon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás megtartása, 

társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe)  
 Tárgyi tudás 

 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019. 09. 15    Muhi Sándor                                        Muhi Sándor 

                                                                                    

 

 

           Az intézeti jóváhagyás dátuma                                      Intézetigazgató:  

           2019.10.03.                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 



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 Konfliktuskezelés a nevelési folyamatban 

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 3 2.5 Félév 1 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

szaktantárgy 

(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 16 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 24 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi - 

4.2 Kompetenciabeli - 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop., flipchart, 

filcek 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop, a tréning 

megtartásához szükséges eszközök: flipchart, filcek, tárgyak, 

feladatlapok, nevelési helyzetek szöveggyűjteménye. 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

 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
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  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása. 

 

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
 

1. A konfliktus fogalma. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
ötletbörze. 

 

2. Konfliktuskezelési stratégiák (Thomas-
Kilmann modell) 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, előadás. 

3. Kié a probléma? – Thomas Gordon elmélete Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat. 

4. Kommunikációs gátak.  Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, egyéni 
munka. 

5. Aktív hallgatás. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
gyakorlás. 
 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Az óvodában és iskolában jelentkező konfliktusos nevelési helyzetek 
hátterének megismerése. 

 Hatékony konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása. 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 A konfliktus fogalmának és típusainak tisztázása. 
 A konfliktusok mögött álló okok és érzelmek feltérképezése. 
 Konfliktushelyzetekben alkalmazható technikák kialakítása és 

fejlesztése. 
 A különböző konfliktuskezelési stratégiák megismerése, alkalmazásuk 

következményeinek tudatosítása. 
 Konfliktusos nevelési helyzetek elemzése. 
 Az erőszakmentes konfliktuskezelési stratégia alkalmazása konkrét 

nevelési helyzetekben. 



6. Kommunikációs stílusok 
problémahelyzetekben. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

7. Az asszertív viselkedés nonverbális és verbális 
jellemzői. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

8. A passzív és az agresszív kommunikációs 
stílus jellemzői. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

9. Konfliktusok elemzése: konfliktust kiváltó 
okok, szükségletek, érzelmek. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

10. A problémamegoldás folyamata (Gordon 
alapján) 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

11. Problémamegoldást elősegítő készségek és 
képességek. A jéghegy alapelv. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék. 

12. Ön- és társismeret. Az előítéletek. Beszélgetés, megbeszélés, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

13. Kommunikációs és együttműködés. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

14. Problémamegoldás nevelési helyzetekben. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

  
Könyvészet 
Faber, Adele – Mazlish, Elaine, Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje, Reneszánsz Könyvkiadó 

Kft, Budapest, 2006 
Frigy Szabolcs – Szabó Thalmeiner Noémi, Konfliktuskezelés a nevelés során. In. Segítő foglalkozásúak kézikönyve. 

Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület, Nyíregyháza, 2013 
Gordon, Thomas, T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Studium Effektive, 1996 
Horváth-Szabó Katalin, Az iskolai konfliktusokról, in: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága – egyetemi és 

főiskolai tankönyv, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997 
Sallai Éva, Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére. Educatio Társadalmi 

Szolgáltató és Közhasznú Társaság, 2008  
Stoica-Constantin, Ana – Neculau, Adrian, Psihosociologia rezolvării conflictului, Polirom, Iaşi, 1998 
Szekszárdi Júlia, Új utak és módok – Gyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és tanulásához, Dinasztia 

Tankönyvkiadó, 2008 
Walker, Jamie, Feszültségoldás az iskolában – Játékok és gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997 
***Szöveggyűjtemény az Integrációs pedagógiai helyzetek című tantárgyhoz (1). – în format electronic 
***Szöveggyűjtemény az Integrációs pedagógiai helyzetek című tantárgyhoz (2). Összeállította: Sallai Éva – în format 
electronic 
 
Ajánlott könyvészet 
Bagdy Emőke, Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994 
Bagdy Emőke – Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

1995 



Buda Béla, A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 
Gordon, Thomas, Tanítsd a gyermeked önfegyelemre! – A „kézi vezérlés” helyett otthon és az iskolában, Studium 

Effektive, Budapest, 1994 
Így is lehet! – problémamegoldást elősegítő játékok és gyakorlatok kézikönyve, Szolnok, 1995 
Ranschburg Jenő, Félelem, harag, agresszió, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995 
Rudas János, Delfi örökösei, Kairosz Kiadó, 1997 
Sallai Éva, A pedagógus mesterség tartalma és tanulhatósága, különös tekintettel a pedagógusszemélyiség 

kialakulásásra, Bölcsészdoktori disszertáció, 1994 
Szekszárdi Júlia, Utak és módok – Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről, Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar 

Encore, 1995 
Székely György, Győzelem vesztesek nélkül, 3K Alapítvány, 1995 
Zuschlag, Berndt – Thielke Wolfgang, Mindennapjaink konfliktushelyzetei. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 
2009 
  

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A tantárgy tartalma és kivitelezésének módja összhangban áll a nemzetközi törekvésekkel és a 

társadalmi igényekkel: korunk társadalmában olyan szakképzett pedagógusokra van szükség, akik 
erőszakmentesen, mély szakértelemmel kezelik munkahelyi konfliktusaikat, megfelelően 
kommunikálnak a gyermek nevelésében érdekelt személyekkel. A tartalom feldolgozása során 
nemcsak ismereteket közlünk, hanem attitűdöket, készségeket, képességeket is formálunk, s ehhez 
interaktív, a tapasztalati tanuláson alapuló módszereket alkalmazunk. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység 
típusa 

10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési 
módszerek 

10.3 Aránya a 
végső jegyben 

A szöveggyűjteményben található 5 nevelési 
helyzet elemzése, illetve 5 nevelési helyzet 
megoldása. 
Az elemzés a tanult minta alapján történik, a 
helyzetekre adott megoldások 
erőszakmentesek. 
A konfliktuskezelés tantárgyhoz kapcsolódó 
fogalom illetve jelenség plakát formájában 
való bemutatása. 
A szemináriumokon kitöltött feladatlapok és 
segédanyagok bemutatása. 

Portfólió 
bemutatása és 
megvédése 

70% 10.4 Előadás  

   
   10.5 Szeminárium / 

Labor 
 
 
 

Aktívan részt vesz a tréningen, tiszteletben 
tartja társait, megfelelőn kommunikál, 
nyitott a tréning tartalma iránt. 

Szemináriumokon 
való jelenlét. 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Legalább 80%-os részvétel az órákon. 
 Helyesen elemzi a nevelési helyzeteket, feltüntetve a konfliktust kiváltó okokat, a 

konfliktusban résztvevő szereplőket, a szereplők szükségleteit, félelmeit, elvárásait, illetve 
érzelmeit az adott konfliktushelyzetben. 

 Erőszakmentes megoldást javasol az adott konfliktushelyzetekre, figyelembe véve a 
konfliktust kiváltó okokat és a konfliktusban résztvevő szereplők szükségleteit. 

 A plakát esztétikusan összeállított, áttekinthető és szemléletesen tükrözi a megjelentetni 
kívánt fogalom vagy jelenség lényegét.  

 



Data 
completării 

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

2019.10.01. dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
 

dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
 

 
 
 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

2019.10.03. 
 

dr. Péntek Imre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok 

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 Nevelési tanácsadás 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Stark Gabriela Maria 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Dr. Stark Gabriela Maria 

2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév 1 2.6. Értékelés módja Kollokvium 2.7 Tantárgy 

típusa 

szaktantárgy 

(DS) 

 

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 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 19 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák 3 

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 

-- 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Mozgatható berendezéssel ellátott tanterem, kivetítő, laptop, a 

gyakorlati foglalkozások megtartásához szükséges eszközök: flipchart, 

filctollak, feladatlapok. 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
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ci
ák

 

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

nevelési programok tervezése 

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. 

 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  - 

 

 

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

 

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

szervezési formák 
Megjegyzések 

1. A tanácsadás mint segítő foglalkozás Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

2. A tanácsadás formái Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
előadás, feladatlapos 
munka. 

3. A problémakezelés szintjei Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
feladatlapos munka. 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 A nevelési tanácsadó hálózattal való együttműködés lehetőségeinek 
megismerése 

 A pedagógus, mint tanácsadó szerepkörének tudatosítása 
 A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható alapvető tanácsadási 

technikák elsajátítása. 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 

 A nevelési tanácsadás fogalmának tisztázása. 
 A nevelési tanácsadó hálózat megismerése 
 Az óvodai és elemi iskolai gyakorlatban alkalmazható alapvető 

tanácsadási technikák kialakítása és fejlesztése. 
 



4. Tanácsadási technikák 1.  Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, egyéni 
munka. 

5. Tanácsadási technikák 2. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, páros munka, 
gyakorlás. 

6. Az óvodapedagógus/tanító együttműködése a 
nevelési tanácsadóval. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, páros munka, 
gyakorlás. 

7. Nevelési Tanácsadó Központ szolgáltatásai 
 

Látogatás  

8. A pedagógus tanácsadói szerepköre. Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

9. Nevelési tanácsadás mint tantárgy. A nevelési 
tanácsadás tantárgyi programja. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

10. Nevelési tanácsadás tantárgyi programja: 
Önismeret és személyiségfejlesztés tömb. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

11. Nevelési tanácsadás tantárgyi programja: 
Hatékony kommunikáció tömb. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

12. Nevelési tanácsadás tantárgyi programja: 
Hatékony tanulási technikák tömb. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék. 

13. Nevelési tanácsadás tantárgyi programja: 
Pályaválasztás tömb. 

Beszélgetés, megbeszélés, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

14. Nevelési tanácsadás tantárgyi programja: 
Egészséges életvezetés tömb. 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

Könyvészet: 

Albert-Lőrincz Enikő (2004). A csoportokkal való munka módszertani kérdései. Scientia Kiadó, 

Kolozsvár. 

Albert-Lőrincz Enikő (2005): Szociális munka és tanácsadás az iskolában. Ábel Kiadó, Kolozsvár 

Bagdy Emőke – Telkes József (1995): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti 
Tankönyvkiadó,Budapest. 

Băban Adriana – Petrovai Domnica – Lemeni Gabriela (2002): Consiliere şi orientare. Ghidul 

profesorului. Editura.Humanitas Educaţional, Bucureşti. 

Băban Adriana (2001): Consiliere educaţională – ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere. Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca. 

Gordon, Thomas (1996), T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Studium Effektive, 1996 



Jigău, Mihai (2000, coord.): Consiliere și orientare. ISE, București. 

Jigău, Mihai (2001): Consilierea carierei. Editura Sigma, București. 

Jigău, Mihai (2007): Consilierea carierei. Compendiu de metode și tehnici. Editura Sigma, 

București. 

Lemeni Gabriela – Mihalca Loredana – Mih Codruţa (coord., 2005). Consiliere și orientare. Ghid de 

educaţie pentru carieră. Activități pentru clasele I-IV. Editura ASCR, Cluj Napoca. 

Roth – Szamosközi Mária (2004): Válassz okosan. Készségfejlesztő program az agresszivitás csökkentésére. 
Scientia Kiadó, Kolozsvár. 
Stark Gabriella (2007): Nevelési tanácsadás. In: Birta-Székely – Fóris-Ferenczi (szerk.): Pedagógiai kézikönyv. Ábel 
Kiadó, Kolozsvár.Programa Școlară Dezvoltare personală. 

http://programe.ise.ro/Portals/1/2013_CP_I_II/55_Dezvoltare%20personala_CP_II_OMEN.pdf 
9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

  A tantárgy tartalma és kivitelezésének módja összhangban áll a nemzetközi törekvésekkel és a 
társadalmi igényekkel: korunk társadalmában olyan szakképzett pedagógusokra van szükség, akik a 
tanácsadói szerepkört is képesek betölteni. A tartalom feldolgozása során nemcsak ismereteket 
közlünk, hanem attitűdöket, készségeket, képességeket is formálunk, s ehhez interaktív, a tapasztalati 
tanuláson alapuló módszereket alkalmazunk. 

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

jegyben 
10.4 Előadás     

- munkanapló készítése 
min. 6 óra szakmai 
gyakorlat alapján egy 
nevelési tanácsadó 
kabinetben 
- interjú készítése egy 
nevelési tanácsadóval a 
munkája 
jellegzetességeiről 
- tanácsadási játék- és 
gyakorlatgyűjtemény 
összeállítása 

Portfólió bemutatása és 
megvédése 

70% 10.5 Szeminárium / Labor 

Aktívan részt vesz a 
tanácsadási 
foglalkozásokon, 
tiszteletben tartja társait, 
megfelelő „tanácsadói” 
attitűdöt tanusít. 

Szemináriumokon való 
jelenlét. 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Legalább 80%-os részvétel az órákon. 
 A nevelési tanácsadó szerep- és feladatkörének ismerete 
 Megfelelően alkalmazott alapvető tanácsadási technikák   

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019.10.01.          

                                                                                                      

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               2019.10.01                         Lector univ. dr. Péntek Imre 


