
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudomanyegyetem, Kolozsvar 

1.2 Kar  Pszihologia es Nevelestudomanyok Kar 

1.3 Intézet Pedagogia es Alkalmazott Didaktika Intezet 

1.4 Szakterület Nevelestudomanyok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) - licensz 

1.6 Szak / Képesítés Ovoda es elemi oktatas pedagogiaja 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Testnevelés tanításának módszertana 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Csik Elvira Ana Maria 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Csik Elvira Ana Maria 

2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév II 2.6. Értékelés módja K 2.7 Tantárgy 

típusa 

Szaktantargy 

 

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

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

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

A tanulmányi idő elosztása:  

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 7 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 70 

3.8 A félév össz-óraszáma 126 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetito, szakkonyvek, laptop 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 Vetito, szakkonyvek, laptop 



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

nevelési programok tervezése 

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

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

folyamatának értékelése 

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

optimalizálása   
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  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

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 

 Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények érvényesítése a 

hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében és értékelésében, vagy a saját 

tervezési tevékenység önértékelésében 

 Az alkalmazott stratégiák hatékonyságának értékelése, a kisiskolásokra, 

óvodásokra gyakorolt hatásuk felmérése, valamint a curriculáris 

dokumentumokban megjelenő sztenderdekhez és követelményekhez való 

viszonyítása.  

 A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek 

felhasználása az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység 

megvalósításában 

 Az egyéni és a csoportos eredmények értékelését szolgáló eszközök 
kidolgozása, az óvodások/ kisiskolások életkori sajátosságainak megfelelően 
 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 

kivitelezésének kidolgozása  

 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. 



 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. TESTI FEJLESZTES eloadas, leiras, 

magyarazas 
 

2. A TESTI FEJLESZTES OSSZETEVOI eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

3.FONTOSABB TESTTARTASHIBAK ES 

MOZGASSZERVI BETEGSEGEK ESZLELESE 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

4. MOTRIKUS KESZSEGEK eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

5.ALAPVETO MOTRIKUS KESZSEGEK 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

6.DIDAKTIKAI TERVEZES  

  

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

7. DIDAKTIKAI TERVEZES SAJATOSSAGAI A 

TESTNEVELESI ORAN 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

8.AZ EVI TANITASI EGYSEG  OSSZEALLITASA 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

9.A LECKE DIDAKTIKUS TERVEZESE (LECKETERV) eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

  

10.ERTEKELES A TESTNEVELESBEN 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

11.ERTEKELES AZ ALTALANOS ES 

KOZEPISKOLABAN 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

12.ERTEKELESI MODSZEREK AZ OVODABAN ES 

AZ ELEMI OKTATASBAN 

 

eloadas, leiras, 
magyarazas 

 

Könyvészet 
Barta, A.; Dragomir, Şt., (1995): Deprinderi motrice la preşcolari, EdituraV&I Integral, Bucureşti.  
Dragomir, P., Scarlat, E. (2004): Repere noi, mutaţii necesare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Dragomir, Şt.; Barta, (1996): Educaţie fizică. Manual pentru clasa a IX-a, Şcoli normale, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti. 
Stănescu, M. (2002): Educaţie fizică pentru preşcolari şi şcolari mici. O abordare psihomotrică. Editura 
Semna, Bucureşti. 
*** M.Ed.C.-CNC (2001): Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică şi sport, 
învăţământ primar, Editura Aramis, Bucureşti. 



*** MEN-SNEE (1999): Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina Educaţie fizică şi sport, 
Bucureşti. 
*** M.E.C. (2005): Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii, Editura V&I 
Integral, Bucureşti.  
Badiu, T. (1998): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului (culegere de teste), Editura Evrika. 
Buruc, Maria (2000): Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului. Editura Servo-Sat, Arad.  
Cârstea, G. (1998): Educaţia fizică – teoria şi bazele metodicii. A.N.E.F.S., Bucureşti.  
Cobârzan, H., Prodea, C. (1999): Metodica educaţiei fizice şi sportive şcolare. U.B.B., Curs, Cluj-Napoca.  
Cobârzan, H., Prodea, C. (2004): Educația fizică – Bazele metodicii. UBB, Cluj-Napoca. 
Dragnea, A., Bota, A. (1999): Teoria activităţilor motrice. E.D.P., Bucureşti,.  
Dragnea, A. (1999): Teoria educaţiei fizice şi sportului. E.D.P., Bucureşti. 
Firea, Elena (1983): Metodica educaţie fizice şcolare. Bucureşti,  
Scarlat, E., Scarlat, M. B. (2002): Educaţia fizică şi sport. E.D.P., Bucureşti 
  
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1.TESTI FEJLESZTES MEGHATAROZASA eloadas, leiras, 

magyarazas 
 

2.A TEST FEJLESZTESE/A TESTI NOVEKVES eloadas, leiras, 
magyarazas,  

 

3.KIFOZIS, LORDOZIS, KIFOLORDOTIKUSHAT, 

SKOLIOZIS 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

4.MOTRIKUS KESZSEGEK ES JARTASSAGOK, 

DINAMIKUS SZTEREOTIPIAK, AUTOMATIZALT 

MOZGAS 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

5.MOTRIKUS KESZSEGEK ES JARTASSAGOK, 

DINAMIKUS SZTEREOTIPIAK, AUTOMATIZALT 

MOZGAS 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

6.A LECKE EGYSEGEINEK LEOSZTASA TANITASI 

ORAKRA 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

7.A LECKEEGYSEGEK ELHELYEZESE AZ EVI 

TERVBEN ES EZEK PAROSITASA 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

8.TANITASI ORA/TIPUSAI/FELEPITESE/TANITASI 

ESZKOZOK/A TANITASI ORA SURUSEGENEK 

NOVELESI MODSZEREI/A TANITASI ORA 

TERVEZESE 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

9.ERTEKELESI MODSZEREK eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

10.AZ ERTEKELES METODOLOGIAJA eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

11.TESZTEK/GLOBALIS PRAKTIKUS     

TEVEKENYSEGEK/OSZTAJZAS/DICSERET/KRITIKA 

eloadas, leiras, 
magyarazas, 

 

12. ÖSSZEFOGLALÁS   

Könyvészet 
Barta, A.; Dragomir, Şt. (1995): Deprinderi motrice la preşcolari, EdituraV&I Integral, Bucureşti. 
Dragomir, P., Scarlat, E. (2004): Repere noi, mutaţii necesare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
Dragomir, Şt.; Barta, A. (1996): Educaţie fizică. Manual pentru clasa a IX-a, Şcoli normale, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti. 
Stănescu, M., (2002): Educaţie fizică pentru preşcolari şi şcolari mici. O abordare psihomotrică. Editura Semna, 
Bucureşti. 



*** M.Ed.C.-CNC (2001): Ghid metodologic de aplicare a programei de educaţie fizică şi sport, învăţământ primar, 
Editura Aramis, Bucureşti. 
*** MEN-SNEE (1999): Sistemul Naţional Şcolar de Evaluare la disciplina Educaţie fizică şi sport, Bucureşti,. 
*** M.E.C. (2005): Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de copii, Editura V&I Integral, 
Bucureşti. 
 
9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
   

 
 
 
 
 

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

jegyben 
   10.4 Előadás  
   
-vizsgan elert eredmeny                                          70% 10.5 Szeminárium / Labor 

-100% jelenlet  30% 
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

             2019.10.01.                              Csik Elvira                                               Csik Elvira                                                                            

                                                                                                                        

                           

                                                                                                                       

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               2019.10.03                         Lector univ. dr. Péntek Imre  

                                          

 

 

 

 

 

 

 



  A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 

1.4 Szakterület Óvodás és Kisiskoláskor Pedagógiája 

1.5 Képzési szint Bachelor 

1.6 Szak / Képesítés Tanító, óvodapedagógus 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Osztálymenedzsment és tanulásszervezés 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Frigy Szabolcs 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Frigy Szabolcs 

2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév 6 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 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 2 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 112 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  Pedagógiai alapfogalmak adekvát használata és neveléstudományi 

alapismeretek birtoklása 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 mozgatható padok és asztalok, projektor,  laptop, hangfal, 

internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
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 Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási 
vagy nevelési programok tervezése  

 Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ 
integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 
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   Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 

folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében 

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

Menedzsment az oktatásban  előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

hagyományos és korszerű 
kivitelezéssel (vázlat 
alapján, vetítőfólia, power-
point)  
– az elméleti tételezések 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 
kivitelezésének kidolgozása  

 A tanulási tevékenységi tér és az óvodai/ kisiskolai gyermekközösség 
megszervezését szolgáló tervek kidolgozása különböző 
kontextusokban, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásokat   

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

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

 A minisztériumi/ óvodai/ kisiskolai dokumentumok használata a 
különböző nevelési helyzetekben hozott menedzseri döntésekben 

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

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 

 A nevelési tevékenység menezsdelési problematikájának makro- és 
mikroszintű elemzése 

 Alapvető motiválási, irányítási, fegyelmezési és konfliktusmegoldási 
stratégiák megismerése és használata 

 Az osztálytermi kommunikáció sajátos problematikájának elemzése 
 A vezetői magatartás deontológiai vonatkozásainak tudatosítása 



kifejtése, elmélyítése,  
heurisztikus beszélgetés 

A menedzsment funkciói  előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Menedzseri szerepek előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

A pedagógus szervezési feladatai Tanulásszervezés előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

A tanulásszervezés vetületei előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Az osztályszervezés pedagógiai kérdései előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Irányítás és fegyelmezés előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

A fegyelmi problémák menedzselése előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Megoldásközpontú szemlélet a fegyelmezésben előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

A kommunikációs kompetencia és szerepe  a 
tanulásszervezésben 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

 

A tantermi kommunikáció sajátosságai  előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Az osztálytermi kommunikáció 
eredményességének feltételei 

előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

 

A pedagógiai konfliktusok előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

A nevelési konfliktusok kezelése az 
osztályközösségen belül 

előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Könyvészet: 
Arató, F., Varga A. (2012) Együtt tanulók kézikönyve. Mozaik Kiadó 
Barabási T., Dósa Z. (2019) A különbözőség pszichológiája és differenciáló pedagógia. Presa Universitara 
Clujeana 
Bábosik, I és Mezei, Gy. (1997): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest. 
Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár. 
Boboc, I., (2002): Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional. EDP, Bucureşti. 

Bocoş, M., Gavra, R., Marcu, D., (2008): Comunicare şi managementul conflictului, Editura Paralela 45, 

Piteşti. 

Bulgaru, I., Langa, C., (2009): Managementul calsei de elevi. O abordare aplicativă. Editura Universităţii, 

Piteşti. 

Burke, R., (1993): Project Management Planning and Control, Wiley, New York. 

Chiş, V., (2002): Provocările pedagogiei contemporane. EPUC, Cluj-Napoca. 



Cucos, C. Pedagogie. Ediția a III-a revizuită și adăugată. Editura Polirom 

Benedek, I. (1995): Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája, Okker, Budapest. 
Gordon, Th. (1995): V.E.T. – a fejlett világ vezetési gyakorlata a XXI. század küszöbén, Studium Effektive, 
Pécs. 
Gordon, Th. (2002): T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat Kiadó, Budapest. 
Herman, I. R. (2016) Managementul clasei - Strategii eficiente. Editura Eikon 
Klien, S. (2016) Vezetés és szerveetpszichológia. SHL Könyvek 
Mezei, A., Sipos, I., Schmercz I. (2010): Pedagógus a szervezetben. BME, Budapest 
Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Szekszárdi, J. (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar Encore, Budapest. 
Szivák Judit (2004): Tanulásszervezés. In Falus, I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
Bush, T., Bell, L., Middlewood, D.  (2019) Principles of Educational Leadership & Management. Sage 
Publishing 
Bush, T., Middlewood D. (2013) Leading and Managing People in Education. . Sage Publishing 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

A pedagógiai intézményvezetés alapjai  

 

Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

 

Vezetői szerepek gyakorlati megjelenési formái Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

 

Az ergonómiai dimenzió mint a tanulásszervezés 

vetülete  

Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

Alkalmazási gyakorlatok 

Tanulásszervezési vetületek a gyakorlatban Gyakorlás, 
kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

A vezetői stílus hatása a tevékenység 

eredményességére  

Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

 

Oktatási problémák, fegyelezési problémák az 

iskolában 

  

Megoldásközpontú fegyelemezés a gyakorlatban Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

 

Fegyelmezési eljárások gyűjteménye Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

Alkalmazási gyakorlatok 

A verbális kommunikáció sajátosságai 

osztálytermi környezetben 

Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 
gyakorlás 

 

A nonverbális kommunikáció osztálytermi 

sajátosságai, hatásrendszere 

Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

 



csoportmunka  

Nevelési viszonyok és interakciók az 

osztályközösségben  

Kiselőadás, 

beszélgetés, játék, 

csoportmunka  

 

Gordon eredményesség tréning: TET, PET  Kiselőadás, az 
aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás  

Alkalmazási gyakorlatok 

Konfliktusmegoldási eljárások gyűjteménye Kiselőadás, az 
aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás 

Alkalmazási gyakorlatok 

     Ismétlés, kérdések, rendszerező összefoglalás Beszélgetés   

Könyvészet: 
Ambrus, T., Lengyel, L. (2012) Humán controlling eszközök a gyakorlatban. CompLex Kiadó Jogi és Üzleti 
Tartalomszolgáltató Kft.” 
Bakk-Miklósi, K. (2016) Neveléslélektan – kitekintésekkel. Ábel Kiadó 
Bábosik, I és Mezei, Gy. (1997): Neveléstan, Telosz Kiadó, Budapest 
Barabási, T. (2016) Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek, második, átdolgozott kiadás. Presa 
Universitara Clujeana 
Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár 
Benedek, I. (1995): Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája, Okker, Budapest 
Bush, T. (1998): A menedzsment fontossága az oktatásban, in Balázs, E. (szerk.): Oktatásmenedzsment, 
Okker Kiadó, Budapest 
Czupák O., Kovács, G. (2017) A szervezetvezetés elmélete. A közszolgálati szervezetek vezetésének elméleti 
alapjai. Dialógus Campus Kiadó, Budapest 
Gordon, Th. (1995): V.E.T. – a fejlett világ vezetési gyakorlata a XXI. század küszöbén, Studium Effektive, 
Pécs 
Gordon, Th. (2002): T.E.T. – a tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat, Budapest. 
Gordon T., Burch N. (2012) Profesorul eficient. Programul Gordon pentru imbunatatirea relatiei cu elevi. 
Editura Trei 
Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Niculescu, M. R. (1997): Pedagogie generala, Ed. Polirom, Iasi 
Robinson, K. (2011) O lume ieșită din minți. Revoluția creativă a educației. Editura Publică 
Szekszárdi, J. (1995): Utak és módok. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar Encore, Budapest. 

Szivák Judit (2004): Tanulásszervezés. In Falus, I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
-  A bemutatott oktatási célok, tartalom, feldolgozási módszerek változatai összhangban vannak a tantárgy 

feldolgozásának más - hazai és külföldi - egyetemeken való megjelenésével. Ugyanakkor a tartalmi 
elemek meghatározásában az óvodai és kisiskolai igényeket is szem előtt tartottuk, annak érdekében, 
hogy a hallgatók szakmai tudás ne csak tudományosan aktuális, hanem gyakorlati szempontból is 
releváns legyen, így a munkaerőpiacra való beilleszkedést érdemben szolgálja. 

 

 

 



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

jegyben 
Aktív részvétel, 
bekapcsolódás a 
kezdeményezett 
heurisztikus 
beszélgetésekbe, vitába 

Folyamatos megfigyelés 10.4 Előadás  

Tartalmi tudás: iskola- és 
osztálymenedzsmenttel 
kapcsolatos alapfogalmak 
ismerete és 
kontextusfüggő adekvát 
használata, gyakorlati 
adaptálása 

Írásbeli vizsga 

 

 

 

75% 

10.5 Szeminárium / Labor Aktív részvétel: kiselőadás 
megtartása, amelyen belül 
feladatok, csoportmunka, 
játékok összeállítása és 
alkalmazása a társakkal, 
bekapcsolódás a szakmai 
beszélgetésekbe.  

Szóbeli és folyamatos 
megfigyelés 

 
 

25% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  Az alapvető iskola- és osztálymenedzsmenttel kapcsolatos fogalmak, szemléletmódok, irányzatok 
ismerete, a szaknyelvezet megfelelő használata, az elméleti ismeretek oktatási gyakorlati 
alkalmazásokban való érdemi felhasználása.  

 Szemináriumokon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás 
megtartása, társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe), a megjelölt minimális 
bibliográfia tanulmányozásának dokumentálása, a megjelölt és vállalt szemináriumi feladatok 
teljesítése 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

 01.10.2019.                           dr. Frigy Szabolcs           dr. Frigy Szabolcs 

                                                                                                                                         

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament

 01.10.2019.        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 ÓVODA- ÉS ELEMI OKTATÁS PEDAGÓGIÁJA 
 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Hermeneutikai szempontú szövegelemzés 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Lakatos-Fleisz Katalin 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve 

Lakatos-Fleisz Katalin 

2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév VI. 2.6. Értékelés 
módja 

Kollokvium 2.7 Tantárgy 
típusa 

opcionális 

 
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 24 melyből: 3.5 előadás 12 3.6 szeminárium/labor 12 

A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 28 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 14 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 9 

Vizsgák 5 

Más tevékenységek: ..................  
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 72 

3.8 A félév össz-óraszáma 96 

3.9 Kreditszám 4 

  

 
4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi  
4.2 Kompetenciabeli  
 
 
5. Feltételek (ha vannak) 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 vetítő, laptop/számítógép internethez csatlakoztatva 
 színes markerek, tábla 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

 vetítő, laptop/számítógép internethez csatlakoztatva 
 színes markerek, tábla 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

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

vagy nevelési programok tervezése 

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

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

folyamatának értékelése 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 
k

om
p

et
en

ci
ák

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

szakmai fejlődés és képzés érdekében 

 

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

 

 
 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Az irodalom személyiségfejlesztő szerepének tudatosítása. 

 Az irodalmi szövegek megközelítési módjainak megválasztása. 

 A poétikai diskurzus lehetséges recepcióinak azonosítása. 

 Az irodalmi műalkotások jellegzetességeinek azonosítása témának 

megfelelően. 

 Esztétikai és erkölcsi vonatkozások felfedezése adott irodalmi műben. 

 Helyénvaló esztétikai és erkölcsi bírálat kialakításának fejlesztése 

 A szöveggel való párbeszéd készségének kialakítása 

 A befogadó szerepének tudatosítása a szerző-szöveg-befogadó 

kapcsolatában 

 Szakmai terminusok megismerése; előzetes tapasztalatok 

felhasználása ezek megértésében, elemzésében. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 Poétikai és irodalomelméleti fogalmak elmélyítése, kiegészítése. 

 Kortárs irodalmi művek megismerése. 

 Alapvető szakmai fogalmak használata. 

 Az irodalmi művek oktató-nevelő jellegének kihangsúlyozása. 

 Az irodalmi művek befogadási technikáinak megismerése. 



 8. A tantárgy tartalma 

 

8.1 Előadás Metode de predare Observaţii 
1. Bevezető beszélgetés, szervezési kérdések. 

Bevezetés: a hermeneutika fogalma. Szövegértési 

és szövegelemzési módszerek különböző 

nézőpontokból. 

Előadás. 
PPT-bemutató. Magyarázat 

2 ore 

2. Népköltészeti alkotások művészi és esztétiaki 
értéke. A halálba táncoltatott leány című 
népballada különböző értelmezési lehetőségei. 
Filmnézés: A halálba táncoltatott leány. 

Előadás. Megbeszélés. 
Filmnézés. 

2 ore 

3. Az előző előadás során megélt esztétikai 
élmények, tapasztalatok megbeszélése: szöveg 
és film összehasonlító elemzése, 
befogadóközpontú értelmezés. 

Előadás. Magyarázat. 
Megbeszélés. 

2 ore 

4. Befogadóközpontú szövegértelmezési 
stratégiák: dramatizálás. 

Előadás. Szemléltetés. Dramatizálás 
különböző fajtái. Megbeszélés.  
Magyarázat. 

2 ore 

5. Befogadóközpontú szövegértelmezési 
stratégiák: jóslás. 

Előadás. Felfedeztetés. 
Problematizálás. Megbeszélés. 
Magyarázat. 

2 ore 

6. Befogadóközpontú szövegértelmezési 
stratégiák: élménydoboz. 

Előadás. Ötletbörze. 
Magyarázat. Megbeszélés. 

2 ore 

7. Ismeretek összefoglalása: miért van szükség 
irodalomra; hogyan közelítsünk irodalmi 
szövegekhez; az órán szerzett ismeretek, 
tapasztalatok felhasználhatósága az oktató-nevelő 
tevékenységben. 

Előadás. Ötletbörze. 
Megbeszélés. Magyarázat. 

2 ore 

 
- Adorno, W. Theodor: A művészet és a művészetek. Helikon Kiadó, Budapest, 1998. 

- Bacsó Béla (szerk.): Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Ikon Kiadó, Budapest, 1995. 

- Barthes, Roland: A szöveg öröme. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 

- Betti, Emilio: A hermeneutika mint a szellemtudományok általános módszertana. In: Olasz filozófiai 

hermeneutika. Athenaeum. I. kötet, 2. füzet. 1992. 

- Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 

- Bultmann, Rudolf: A hermeneutika problémája. In: Filozófiai hermeneutika. (Bacsó Béla vál.) 

Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja, Budapest, 1990. 

- Camus, Albert: A művész és kora. In: Helikon Irodalomtudományi Szemle, 13. évf. (1967). 2-3. sz. 262-

263. 

- De Man, Paul: Olvasás és történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. 

- Gadamer, Hans Georg: Igazság és módszer. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

- Gadamer, Hans-Georg: Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi Kiadó, é. n. 

- Gadamer, Hans-Georg: A szép aktualitása. T-Twins Kiadó, Budapest, 1994. 

- Habermas, Jürgen: Filozófiai diskurzus a modernségről. Helikon Kiadó, Budapest, 1998 

- Jauss, Hans Robert: Recepcióelmélet, esztétikai tapasztalat, irodalmi hermeneutika. Osiris Kiadó, 

Budapest, 1999. 

- Orbán Gyöngyi: Ígéret kertje - A dialógus poétikája felé. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2003. 

 



8.2 Szeminárium Metode de predare Observaţii 

1. Különböző érzékterületek használata és 
társítása a szövegészlelésben. 
Hermeneutikai elemzés 
Láng Zsolt: Napszemüveg 

megbeszélés, felfedeztetés, csoportos 
és egyéni tevékenységek, kooperatív 
módszerek, értelmezési gyakorlatok 

 

2. A szöveg feldarabolása és összeillesztése más 
sorrendben. Értelmezési lehetőségek. 
Hermeneutikai elemzés 
Karinthy Frigyes: Én és énke 

megbeszélés, felfedeztetés, csoportos 
és egyéni tevékenységek, kooperatív 
módszerek, értelmezési gyakorlatok 

 

3. A szöveg befogadása dramatizálás 
segítségével. 
Hermeneutikai elemzés 
Mayer-Skumanz, Lene: Marci panaszkodik... 

megbeszélés, felfedeztetés, csoportos 
és egyéni tevékenységek, 
dramatizálás, kooperatív módszerek, 
értelmezési gyakorlatok 

 

4. Illusztrációk és kérdésóra felhasználásával 
történő szövegelemzés. 
Hermeneutikai elemzés 
Frații Grimm: Szamárbőrű királyfi  

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek, értelmezési 
gyakorlatok 

 

5. Egyéni élettapasztalatok felelevenítése az 
irodalmi szöveg által. Az irodalmi szöveg 
erkölcsi nevelő jellege. 
Hermeneutikai elemzés 
Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg  

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek, értelmezési 
gyakorlatok 

 

6. Érzelmek társítása irodalmi szöveghez. 
Hermeneutikai elemzés 
Örkény István: A végzet 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek, értelmezési 
gyakorlatok 

 

7. A lírai alkotás által felelevenített célok, 
vágyak, álmok. 
Hermeneutikai elemzés 
Horváth István: Tornyot raktam 

Filmrészletek megtekintése, 
felfedeztetés, megbeszélés,  
vita, csoportos és egyéni 
tevékenységek, értelmezési 
gyakorlatok 

 

8. Cím alapján készített illusztráció; ebből 
kiinduló szövegelemzés. 
Hermeneutikai elemzés 
Ernest Hemingway: Macska az esőben 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek,  
értelmezési gyakorlatok 

 

9. Ötletbörze – irodalmi mű művészi 
előadásának meghallgatása, ennek következtében 
felmerülő színek, gondolatok, érzelmek. 
Hermeneutikai elemzés 
Sohonyai Attila: Édesanya, Várva rád 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek,  
vershallgatás művészi előadásban 

 

10. Vita egy irodalmi műben megjelenő 
gondolatokról.  
Hermeneutikai elemzés 
Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek, vita, 
értelmezési gyakorlatok, 
megzenésített vers meghallgatása 

 

11. Jóslás módszerével történő szövegelemzés 
Hermeneutikai elemzés 
Rényi Ádám: A látogató 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek,  
értelmezési gyakorlatok 

 

12. Irodalmi művek műfaji átszerkesztése. Az 
átírási gyakorlat következtetései.. 
Hermeneutikai elemzés 
Örkény István: Egy meghasonlott tulipán 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek, átszerkesztés, 
értelmezési gyakorlatok 

 



13. Intertextualitás a kortárs irodalomban 
Hermeneutikai elemzés 
Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. 
Születésnapomra. Plágium! 

megbeszélés, felfedeztetés,  
csoportos és egyéni tevékenységek, 
kooperatív módszerek,  
értelmezési gyakorlatok 

 

14. Olvasási módszerek, olvasmányok 
megválasztása, olvasásra szánt idő, az olvasás 
hatása a mindennapi életben. 
 Megbeszélés 

megbeszélés,  
vita,  
bizonyítás (kötetbemutatás) 

 

Könyvészet: 
  

1. Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene. Az olvasás grammatikai, pragmatikai és retorikai 
megközelítésben. Trezor Kiadó, Budapest, 2006.  

2. Antal Margit – Márton Kalapáti Jolán – Orbán Enikő: Az irodalomtanítás öröméért. (Tulit Ilona 
szerk.). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2005. 

3. Antal Margit – Misztrik Jolán – Orbán Enikő – Patek Mária – Szilveszter László Szilárd: Az 
irodalomtanítás öröméért. (Tulit Ilona szerk.). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2006. 

4. Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2004. 

5. Fóris-Ferenczi Rita – Orbán Gyöngyi – Székely Melinda – Vincze Kata Zsófia – Zágoni Melinda: 
Beszélgetőkönyv a megértő irodalomoktatásról. (Fóris-Ferenczi Rita szerk.). T3 Kiadó, 
Sepsiszentgyörgy, 2003. 

6. Orbán Gyöngyi: A nem-értés tapasztalatának jelentősége az irodalomértésben. Könyv és Nevelés. 
2007. 3. 

7. Ricoeur, Paul: Mi a szöveg? In: uő: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. (Szegedy-Maszák 
Mihály szerk.). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 

8. Ritoók Zsigmond: Vágy, költészet, megismerés. A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata. 
Holmi. 1992. 5. 

 

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

 Irodalmi művek hermeneutikai szempontú elemzése – komplex tantárgyként célja az alapkompetenciák és –
készségek fejlesztése (pl. szövegértés és szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás), amely 
teljes összhangban áll a munkaerőpiac elvásáraival, követelményeivel. 

 

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

a végső 
jegyben 

10.4 Előadás  Az alapfogalmak ismerete.  Írásbeli vizsga 
 

70% 

10.5 Szeminárium / Labor Szövegértelmezési, szövegalkotási 

és –befogadási készségek 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szemináriumi dolgozat 

elkészítése 

 

Folyamatos megfigyelés 
A szeminárium mappája 

30 % 



10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
–  a szemináriumokon – a beszédtechnikai, szövegértési és szövegalkotási gyakorlatokban – való aktív 
részvétel 
– a szemináriumi követelmények teljesítése –  a kommunikáció alapfogalmainak, valamint  a verbális  
kommunikáció jellemzőinek az ismerete,  
–  az  alapfogalmak alapos ismerete 
– írásbeli vizsga 
 

 

Kitöltés dátuma  Előadás felelőse Szeminárium felelőse 

2019. 10.01.    . Lakatos-Fleisz Katalin Lakatos-Fleisz Katalin 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (BA) – licensz  

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Alternatív pedagógiák   
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. 

év  

2.5 

Félév 

6. 

félév  

2.6. Értékelés 

módja 

Vizsga  2.7 Tantárgy 

típusa 

Választható 

tárgy  

 

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 36 melyből: 3.5 előadás 12 3.6 szeminárium/labor 24 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 18 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 15 

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

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: .................. 6 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 60 

3.8 A félév össz-óraszáma 96 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -  

4.2 Kompetenciabeli  A klasszikus pedagógia alapvető gondolkodóinak, elméleteinek és 

irányzatainak ismerete, alapvető tájékozottság kialakítása.  

 

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
p

et
en

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) 

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

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  K3 Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a folyamatos 

szakmai fejlődés és képzés érdekében.  

 

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

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A reformpedagógia és az alternatív 
pedagógia. Az alternatív iskolák általános 
jellemzői  

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka  

 

2. A reformpedagógia elindulása, új 
pedagógiai és pszichológiai törekvések a XX. 
század elején. A pragmatizmus 
nevelésfelfogása: J. Dewey pedagógiája   
 

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
kooperatív tanulás  

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 A tanulási tevékenységi tér és az óvodai/ kisiskolai gyermekközösség 
megszervezését szolgáló tervek kidolgozása különböző 
kontextusokban, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásokat.    

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

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 A reformpedagógiai irányzatok kiemelkedő alakjainak megismerése, 
munkásságuk szakszerű, reflektív értelmezése és értékelése; 

 A klasszikus pedagógia és a reformpedagógiai irányzatok nevelési 
rendszerének/rendszereinek és sajátosságainak szakszerű, különböző 
szempontrendszer szerinti összehasonlítása;  

 A különböző alternatív pedagógiai irányzatok intézményrendszerében, 
oktatási-nevelési sajátosságaiban való alapvető tájékozottság;  

 A pedagógiai alapfogalmak megfelelő, szakszerű alkalmazása az 
alternatív pedagógiai irányzatok nevelési-oktatási sajátosságainak a 
bemutatására;  

 A napjainkban legelterjedtebb alternatív pedagógiai irányzatok (Step 
by step, Waldorf, Montessori, és egyebek) oktatási-nevelési 
intézményeinek, gyermekképének, nevelési elveinek, a tanítás-tanulás 
feltételeinek és követelményeinek, értékelési módjainak 
összehasonlító, reflektív elemzése.   



3. A gyermektanulmány és kísérleti 
pedagógia: E. Claparede nevelési 
munkássága  

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

4. A reformpedagógia kialakulása és 
fejlődése. A hagyományos iskola radikális 
kritikája. Ellen Key pedagógiai munkássága  

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
pedagógiai játék  

 

5. M. Montessori élete, munkássága és 
pedagógiája  

Filmnézés és -elemzés  „Egy élet a gyerekekért” 

6. M. Montessori pedagógiája: módszertani 
alapelvei, a Montessori-eszközök, a fejlesztő- 
és nevelőkörnyezet. A Montessori óvodák és 
iskolák napjainkban  

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

7. R. Steiner munkássága és a Waldorf-
pedagógia  

előadás, , szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

8. A Waldorf-pedagógia sajátos vonásai, 
Waldorf iskolák és óvodák napjainkban  

előadás, szemléltetés, 
magyarázat, oktatófilm, 
csoportmunka, játék  

http://www.youtube.com/w
atch?v=-3_KDLWKE-U 
 

9. H. Parkhurst és a Dalton-Plan, ill. P. 
Petersen és a Jena-Plan 

előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

11. A. S. Neill munkássága, a Summerhill 
Iskola és a szabad, tekintélymentes 
(antiautoriter) nevelés  

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

13. A Lépésről lépésre (Step by step) 
alternatív oktatási irányzat sajátosságai     

előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

14. A Lépésről lépésre (Step by step) 
alternatív oktatási irányzat sajátos vonásai, 
Step by step óvodák és iskolák napjainkban     

előadás, szemléltetés, 
oktatófilm, magyarázat, 
csoportmunka, játék  

 

Könyvészet 
*** (2003): Szabadságra nevelés Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor Waldorf-
pedagógiai Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ, Pilisborosjenő. 
***Süss fel nap (1999): Alternatív óvodák, iskolák Magyaroszágon. I-II. Soros Alapítvány,. 
***Szemelvények a nevelés történetéből (2000): Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza. 
Albulescu, I. (2014): Pedagogii alternative. Editura All, Bucureşti. 
B. Méhes Vera (é.n): Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. 
Joiţa, E. (2006): Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. Editura  Aramis, Bucureşti. 
Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B. (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 
Budapest, 183-336.  
Montessori, M. (1991): Copilul. Editura Cartea Românească, Bucureşti. 
Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
Oroszné Deák Judit (1996, szerk.): Szemelvények az „Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok” című 
munkafüzethez. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
Peter Petersen (1998): A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest. 
Pukánszky B.- Németh A. (1997): Neveléstörténet.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Letölthető a http://mek.oszk.hu honlapról 

 Steiner, R. (1994): Arta educaţiei. Vol. I-II, Editura Triade, Cluj – Napoca. 

 Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A klasszikus és reformpedagógiák 
összehasonlító elemzése. Mi igényelte a 
különböző reformpedagógiák megjelenését?  

beszélgetés, 
csoportmunka, játék  

2. J. Dewey pedagógiája. Pedagógiai 
hitvallásom, ill. Az iskola és a társadalom 
elemzése 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, beszélgetőkör   

3. E. Claparede pedagógiája. 
Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia 
elemzése  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör   

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



4. Ellen Key és A gyermek évszázada 
elemzése. A hagyományos iskola radikális 
kritikája  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

5. A „New School”, a reformpedagógia első 
iskolamodellje 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

6. M. Montessori pedagógiája és A gyermek 
felfedezése és a Módszerem kézikönyve  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

7. C. Freinet és A modern iskola technikája  kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka  

8. R. Steiner pedagógiája és A Waldorf-iskola 
pedagógiai alapja I.  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

9. R. Steiner pedagógiája és A Waldorf-iskola 
pedagógiai alapja II.  

kiselőadás, szemléltetés, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka, 
beszélgetőkör 

10. A. S. Neill munkássága, a Summerhill 
Iskola és a szabad, tekintélymentes 
(antiautoriter) nevelés  

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

11. A Lépésről lépésre (Step by step) 
alternatív oktatási irányzat sajátosságai     

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

12. A Lépésről lépésre (Step by step) 
alternatív oktatási irányzat sajátos vonásai, 
Step by step óvodák és iskolák napjainkban     

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

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

Könyvészet:  
 Pukánszky B.- Németh A. (1997): Neveléstörténet.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
 Mészáros I. – Németh A. – Pukánszky B. (2003): Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, 

Budapest, 183-336.  
 Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.  
 B. Méhes Vera (é.n): Montessori pedagógiai rendszere és alkalmazása az óvodában. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
 Peter Petersen (1998): A kis Jéna Plan. Osiris Kiadó, Budapest. 
 Szabadságra nevelés (2003):. Rudolf Steiner pedagógiája. Waldorf Könyvek II., Török Sándor 

Waldorf-pedagógiai Alapítvány, Solymár – Pedagógus-Továbbképzési Módszertani és Információs 
Központ, Pilisborosjenő. 

 Winkler Márta (2003): Iskolapélda. Kinek kaloda, kinek fészek. EDGE 2000 Kft., Budapest.  
 Oroszné Deák Judit(1996, szerk.): Szemelvények az „Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok” 

című munkafüzethez. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
 Bodoni Ágnes (2012): Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív 

pedagógiai módszerek segítségével. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  
 ***Süss fel nap (1999): Alternatív óvodák, iskolák Magyaroszágon. I-II. Soros Alapítvány,. 
 ***Szemelvények a nevelés történetéből (2000): Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza. 

 

 

 



9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  Napjainkban is érvényes alternatív irányzatokkal kapcsolatos tájékozottság kialakítása, amelyet majd 

a nevelési gyakorlatban is fel tudnak használni.  
 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 
10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 
Az alternatív 
pedagógiához kapcsolódó 
alapfogalmak ismerete 

Írásbeli vizsga 10.4 Előadás  

Aktív részvétel a 
beszélgetéseken, vitákban. 

Folyamatos megfigyelés 

 

60% 

Kiselőadás megtartása, 
amelyen belül alternatív 
pedagógiai feladatok, 
kvízjátékok összeállítása 
és alkalmazása.  

Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  

10.5 Szeminárium / Labor 

Aktív részvétel a 
szemináriumokon 

Folyamatos megfigyelés 

 
 

 
40% 

 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 A szemináriumon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás megtartása, 
társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe, saját szemináriumi tevékenység szakszerű, 
reflektív elemzése)  

 A reformpedagógiai irányzatok kiemelkedő alakjainak megismerése, munkásságuk szakszerű, 
reflektív értelmezése és értékelése – írásbeli vizsga  

 

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 

 

2019.10.01. 

 

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 Szabadidős tevékenységek metervezése (6.3. opcionális csomag) 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Stark Gabriella Mária 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Dr. Stark Gabriella Mária 

2.4 Tanulmányi év 3 2.5 Félév 2 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 

24 melyből: 3.5 előadás 12 3.6 szeminárium/labor 12 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

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

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 23 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása 29 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 72 

3.8 A félév össz-óraszáma 96 

3.9 Kreditszám 4 

 

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
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

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

nevelési programok tervezése 

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

integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése). 

. 

 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  - 

 

 

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

2. A szabadidő funkciói Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
előadás, feladatlapos 
munka. 

3. A szabadidős tevékenységek 
intézményrendszere  

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
feladatlapos munka. 

4. A szabadidős tevékenységek fajtái 1: a 
szabadidős tevékenységek fajtái a szabadság 
mértéke szerint 

Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, egyéni 
munka. 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Az Iskola Másként program tervezési és szervezési sajátosságainak 
megismerése 

 Az iskolán kívüli tevékenységek jelentőségének tudatosítása 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 

 A tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek fogalmának tisztázása. 
 Az Iskola Másként progrma lebonyolításának megismerése 
 Tábor- és kirándulásszervezés gyakorlati feladatainak elsajátítása 

 



5. A szabadidős tevékenységek fajtái 2: a 
szabadidős tevékenységek fajtái a pedagógiai 
irányítás szemszögéből 

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

6. A kirándulás módszertani kérdései Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, páros munka, 
gyakorlás. 

7. A táborszervezés módszertani kérdései 
 

Látogatás  

8. A szakkörök módszertani kérdései Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

9. A komplex szabadidős programok módszertani 
kérdései 

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

10. Iskola másként program – törvényes keretek Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék, csoportmunka, 
ötletbörze. 

11. Iskola Másként program szervezése,tervezése, 
lebonyolítása és kiértékelése 

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

12. A pedagógus szabadidőszervezői feladatköre Beszélgetés, szemléltetés, 
megbeszélés, magyarázat, 
játék. 

Könyvészet: 
 Birta-Székely Noémi, Demény Piroska (2016, szerk.): Iskola? Másként! Tanári kézikönyv. Egyetemi 

Műhely kiadó, Kolozsvár. 

 Baranyai Tünde – Stark Gabriella (2013): Mennyi pedagógia…In: Segítő foglalkozásúak kézikönyve. 
Fiatalok Kulturális Szövetsége Egyesület, Nyíregyháza. 9–39. 

 Bodor Tamás: Táborszervezés, táborvezetés ifjúságsegítőknek és érdeklődőknek. Logo füzetek 3. 
Szombathely, 2006.  

 Cozărescu, Mihaela (2005(: Pedagogia timpului liber. Editura Cartea Universitaria, Bucureşti.  

 Covey, Stephen R (2000): Managementul timpului sau Cum ne stabilim priorităţile, Ed.: Alfa, 
Bucureşti. 

 Hagymási Éva (2005): A szabadidő pedagógia kérdései. Nyíregyháza.  

 Kispéter Andrea – Sövényházi Edit (2008): Élménypedagógia. Csapatépítő játékok. Bába és Társai 
Kiadó. Gaál Gabriella, Jászi Éva (é. n.) Nevelési feladatok a tanórán és tanítási órán kívül. In: 
Pedagógusmesterség. Online tananyag. 
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/16_pedagogus_mesterseg/index.html 

 Kovácsné Dr. Bakosi Éva (2012): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. HURO-1001/268/2.3.1., 
2012. http://socprof.partium.ro/Documents/Training%20material%201.pdf 

 Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Comenius Bt., Pécs, 2002. 

 Lazar V. , Carasel A. (2007): Psihopedagogia activităţilor extracurriculare. Editura Arves, Craiova. 

 Liddle, Mathew (2008): Tanítani a taníthatatlant: Élménypedagógiai Kézikönyv. Pressley Ridge.   

 Lovász Cecilia – Sőregi Viktor (coord., 2009): Több mint játék. Szabadtéri játékok gyermekeknek és  



fiataloknak. Természetjáró fiatalok szövetsége, Budapest.  

 Lovász Károly (2005): Élménypedagógia. A teljességre nevelés művészete.Lectum kiadó. 

 Hoffman Judit (2006, szerk.): A szabadidő pedagógiai és gyógypedagógiai kérdése. Comenius Bt. 
Pécs. 

 Mihály Ildikó (2003): Iskolások, iskolák és szabadidő. Új Pedagógiai Szemle, április.  

 Muskovits István (szerk., 2005). Szabadidő-kalauz. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. 

 Szállassy Noémi, Iuga-Gombos Márta (2017, szerk): Gyertek velünk múzeumba! Múzeumpedagógiai 
kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  

 Szucsik Ágnes (2010): A szabadidő-szervezés pedagógiai vonatkozásai. 
http://www.szake.suli.hu/2010/10/a-szabadido-szervezes-pedagogiai-vonatkozasai/ 

 Plenkovic, Juraj (2010). Szabadidő a kommunikációs – pedagógiai folyamatban. Katolikus 
Pedagógia. 1. 240–243. 

Voiculescu, Elena (2002): Dimensiuni ale timpului liber al elevilor din învăţământul liceal, Buletin Ştiinţific 
Seria A, Fascicula Pedagogie-Psihologie-Metodică, Vol. XII, Universitatea de Nord Baia Mare. 

  

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 
szabadidőszervezői 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  

   
- Iskola Másként hét 

részletes tervének 

kidolgozása 

- Bekapcsolódás valamelyik 

oktatási intézmény Iskola 

másként hetének 

programjába 

- 1 hetes tábor tervének 

részletes kidolgozása 

- 1 komplex 

élménypedagógiai 

foglalkozás megtervezése 

 

Portfólió bemutatása és 
megvédése 

70% 10.5 Szeminárium / Labor 

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

Szemináriumokon való 
jelenlét. 

30% 



10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Legalább 80%-os részvétel az órákon. 
 A szabadidőszervező szerep- és feladatkörének ismerete 
 Megfelelően alkalmazott módszertani lépések   

 

Data 
completării 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

2019-09-25.   

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 

 
 

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 Az óvodai és elemi oktatásban pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Múzeumpedagógia az óvodai és elemi oktatásban 

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 

Speciális 

szaktantárgy 

 

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 36 melyből: 3.5 előadás 12 3.6 szeminárium/labor 24 

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 14 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák 3 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 60 

3.8 A félév össz-óraszáma 96 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, tábla 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

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

nevelési programok tervezése 

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

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

folyamatának értékelése 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  

A múzeumpedagógiai módszerek és technikák alkalmazása az egész életen át való tanulás és 

tanitás keretén belül.  

 

 

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

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

tantárgy 

Előadás, megbeszélés  

2. A múzeumpedagógia jellemzői. A múzeum és a 
pedagógia kapcsolódása 

Előadás, megbeszélés  

3. A múzeumpedagógia szerepe és általános céljai Előadás, megbeszélés  
4. A múzeumpedagógia helye az oktatásban Előadás, megbeszélés  
5. A múzeumpedagógia módszerei  Előadás, megbeszélés  
6. A múzeumpedagógia során alkalmazott didaktikai 
eszközök 

Előadás, megbeszélés  

7. Játékos tanitási módszerek a múzeumpedagógiában Előadás, megbeszélés  
8. A különböző módszerek és didaktikai eszközök 
sikeres ötvözése a múzeumpedagógia. Egy 
múzeumpedagógiai tevékenység felépítése 

Előadás, megbeszélés  

9. A múzeumpedagógia során elsajátitott ismeretek  
felmérése 

Előadás, megbeszélés  

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

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 

a múzeumpedagógia keretén belül. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

- a múzeumpedagógia módszereinek az ismerése 

- a múzeumpedagógia és a klasszikus pedagógia sajátosságainak az 

elemzése és összehasonlitása 

- a múzeumpedagógia fogalmi tárának a helyes alkalmazása 



10. A történelemtanár felkészülése egy 
múzeumpedagógiai tevékenységre 

Előadás, megbeszélés  

11. Kulcskompetenciák fejlesztése a 
múzeumpedagógia segitségével 

Előadás, megbeszélés  

12. A múzeumpedagógia előnyei és korlátai – végső 
következtetések 

Előadás, megbeszélés  

Könyvészet: 
1.Toth Szilard: Kompetenciaorientált történelemtanítás [Dezvoltarea competențelor prin predarea istoriei], 
Egyetemi Muhely Kiadó, Cluj-Napoca, 2018, 137 pagini, ISBN 978-606-8886-30-5. 
2.Toth Szilard: A történelemtanítás keretei Romániában: új tantervek, de minden a régi?, in Magiszter, 2017, 
XV. évfolyam, 4. szám, 34-42. ISSN 1583-6436. 
3.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. 
4.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 
5.Didactică, nr. 3, 2008-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 348-353, ISSN-1843-0082 
Cucoș, Constantin (2013) Pedagogia muzeală – statut, obiective, valențe practice 
http://www.constantincucos.ro/2013/11/pedagogia-muzeala-statut obiective-valente-practice 
6.Bodóczky I.: Kortárs művészet és múzeumpedagógia, Élet és Irodalom, 2001 
7.Foghtűy K. - Szepesházyné Kurimay Á. (szerk.) (2003) Múzeumpedagógiai 
tanulmányok I., ELTE PPK Oktatásmódszertani Központ, Budapest, 
8.Juhász L.: Mi van az asztalon? (2000) In: Hársas É.: Múzeum az iskolában, Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület 
9.Vásárhelyi T. (szerk.) (1995) Környezeti nevelés a múzeumban, Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest 
10. Szállassy N. (szerk), Iuga Gombos M. (szerk) (2017) Gyertek velünk múzeumba! 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Szeminárium 

A múzeumpedagógia céljai 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

2. Szeminárium 

Tanulási lehetőségek a múzeumban 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

3. Szeminárium 

A múzeumpedagógia célközönsége 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

4. Szeminárium 

Egy múzeumpedagógiai tevékenység 

megtervezése 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

5. Szeminárium 

Kompetenciák fejlesztése 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

6. Szeminárium 

A múzeumpedagógia módszerei 

Szemléltetés, előadás, 
megbeszélés 

 

7. Szeminárium 

Verbális kommunikáció  

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

8. Szeminárium 

A szerepjáték 

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

9. Szeminárium 

A felfedezés 

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

 



10. Szeminárium 

A demonstráció módszere  

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

11. Szeminárium 

Szabadon választott múzeumpedagógiai téma 

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

12. Szeminárium 

Szabadon választott múzeumpedagógiai téma 

Gyakorlati 
foglalkozások 

 

Könyvészet 
1.Toth Szilard: Kompetenciaorientált történelemtanítás [Dezvoltarea competențelor prin predarea istoriei], 
Egyetemi Muhely Kiadó, Cluj-Napoca, 2018, 137 pagini, ISBN 978-606-8886-30-5. 
2.Toth Szilard: A történelemtanítás keretei Romániában: új tantervek, de minden a régi?, in Magiszter, 2017, 
XV. évfolyam, 4. szám, 34-42. ISSN 1583-6436. 
3.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. 
4.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 
5.Didactică, nr. 3, 2008-2009, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, p. 348-353, ISSN-1843-0082 
Cucoș, Constantin (2013) Pedagogia muzeală – statut, obiective, valențe practice 
http://www.constantincucos.ro/2013/11/pedagogia-muzeala-statut obiective-valente-practice 
6.Bodóczky I.: Kortárs művészet és múzeumpedagógia, Élet és Irodalom, 2001 
7.Foghtűy K. - Szepesházyné Kurimay Á. (szerk.) (2003) Múzeumpedagógiai 
tanulmányok I., ELTE PPK Oktatásmódszertani Központ, Budapest, 
8.Juhász L.: Mi van az asztalon? (2000) In: Hársas É.: Múzeum az iskolában, Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület 
9.Vásárhelyi T. (szerk.) (1995) Környezeti nevelés a múzeumban, Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest 
10. Szállassy N. (szerk), Iuga Gombos M. (szerk) (2017) Gyertek velünk múzeumba! 
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 
 
 

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                                                       
  
 


