Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
UPX 1213L Egészségnevelés, prevenció, iskolapszichológia
2020/2021. II. félév
Óraszám: 10
Kreditpont: 2
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: A mentálhigiéné fogalma, tárgya, paradigmái. A lelki egészségvédelem
lépcsői. A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei
a közoktatási intézményekben. Az egészségnevelés főbb feladatai.
2. konzultáció: A közösség pszichológiai jelentősége. A közösség gyógyító ereje. Az
emberi kapcsolatok jelentősége a lelkiegészség-védelemben. Iskolapszichológusi
rendszer működése Magyarországon. Iskolapszichológia a gyakorlatban.A burn-out
szindróma tünetei. Pedagógusok lelki egészségének védelme.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: aktív részvétel
A félévközi ellenőrzések követelményei: Egy zárthelyi dolgozat megírása.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat határozza
meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
UPX 1214L Agresszió, erőszak, zaklatás
2020/2021. II. félév
Óraszám: 10
Kreditpont: 2
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Oktató:

Vassné dr. habil Figula Erika

főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: Agresszió fogalma, definíciók, megközelítések. Az agresszói elméletei,
modellek. Családon belüli erőszak.
2. konzultáció: Iskolai agresszió, tradicionális és cyberbullying. Temperamentum, karakter
és iskolai erőszak. Az iskolai erőszak családi szocializációs háttértényezői.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: aktív részvétel
A félévközi ellenőrzések követelményei: Egy zárthelyi dolgozat megírása.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat határozza
meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
BCG 2134L Esetelemzés

2020/2021. II. félév
Óraszám:
9 óra
Kredit:
2
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika

főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: A foglalkozás kereteinek és szervezési kérdéseinek megbeszélése. Az
esetelemzési szempontok megbeszélés. Esetek bemutatása és megbeszélése. A
kompetenciák tisztázása.
2. konzultáció: Esetek bemutatása és megbeszélése. A személyes érintettség
feltárása. Szerepelemzés. Problémák meghatározása, feltárása. Elvárások,
érzelmek feltárása. Nehézségek, felmerülő problémák, dilemmák feltárása.
Összegzés, a félév zárása.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt
óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: A félévközi ellenőrzések követelményei: Egy komplex esettanulmányt kell elkészíteni a
megadott szempontok alapján és bemutatni szóban.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet az esettanulmány
kidolgozottsága határozza meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és
vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

MH 1210L Egyéni és csoportos tanácsadás
2020/2021. II. félév
Óraszám: 13
Kreditpont: 5
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Margitics Ferenc főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: A foglalkozás kereteinek és szervezési kérdéseinek megbeszélése. A
klienssel való kapcsolatteremtés. Az exploráció szempontjai, kérdéskörei, elméleti keretei.
Az exploráció során megfigyelendő reakciók, a kliens és a kérdező ellenállásának
felismerése. Az explorációs anyag feldolgozása. Az empátia jelentősége a segítő
kapcsolatban. Az empátia szintjei.
2. konzultáció: A tanácsadás elméleti és módszertani kérdései. A tanácsadás rendszerei. A
segítő lelki egészségének ártó tényezők. A kiégés. A segítő segítése. A pszichés egészség
kritériumai. A tanácsadó személyes alkalmassága.
3. konzultáció Egyéni és csoportos tanácsadás. Irányítás és tanácsadás. Beavatkozási
lehetőségek a segítő kapcsolatban. Célzott beszélgetés a tanácsadásban. Célzott
gyakorlatok.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: aktív részvétel
A félévközi ellenőrzések követelményei: Egy zárthelyi dolgozat megírása.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat határozza
meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
BCG 1227 Mentálhigiéné

2020/2021. II. félév
Óraszám: 0+2
Kreditpont: 2
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika

főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. hét A mentálhigiéné fogalma, tárgya, paradigmái.
2. hét A mentálhigiéné történeti előzményei az Egyesült Államokban és Magyarországon.
3. hét A lelki egészségvédelem lépcsői.
4. hét A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei.
5. hét A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére.
6. hét A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére.
7. hét Kell-e reformálni a családot? A család lélektani rendszerének fejlődése és
változása a segítő szempontjából.
8. hét Az emberi kapcsolatok jelentősége a lelkiegészség-védelemben.
9. hét A család segítésének és erősítésének irányelvei.
10. hét Munkahelyi mentálhigiéné. A burn-out szindróma tünetei.
11. hét Szakemberek lelki egészségének védelme.
12. hét Mentálhigiéné az intézményben. A rendszerszemlélet. Közös nyelv az intézményi
kommunikációban. Az intézmény és a család kapcsolata.
13. hét Szakemberek lelki egészségének védelme.
14. hét Összegzés, a félév zárása.
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: kiselőadás és zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során a 6. és 13. héten zárthelyi dolgozat
lesz. A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A
megjelölt idői tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. Elégtelen
gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.

BCG 1227L Mentálhigiéné
2020/2021. II. félév
Óraszám:
9 óra

Kredit:
2
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika

főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: A mentálhigiéné fogalma, tárgya, paradigmái. A lelki egészségvédelem
lépcsői. A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei.
2. konzultáció: A család lélektani rendszerének fejlődése és változása a segítő
szempontjából. Mentálhigiéné az intézményben.
3. konzultáció: A rendszerszemlélet. Közös nyelv az intézményi kommunikációban. Az
intézmény és a család kapcsolata.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs
óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.).
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz.
A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen a félév elégtelen
gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat
szerint lehetséges.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

BAI 0118 Az inkluzív nevelés elmélete és attitűdformálás
2020/2021. II. félév
Óraszám:
1+2 óra
Kredit:
5
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Vassné Dr. habil Figula Erika főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. hét Sajátos nevelési igény fogalma, törvényi meghatározása.
2. hét Az integrált nevelés fogalma, tartalma, története.
3. hét Az inkluzió fogalma, tartalma, története.
4. hét Testi és mozgásfogyatékosság, látásfogyatékosság.
5. hét Hallásfogyatékosság, beszédfogyatékosság.
6. hét Diszlexika, diszgráfia, diszkalkulia.
7. hét Tanulásban és értelmileg akadályozottak.
8. hét Tanulásban és értelmileg akadályozottak.
9. hét Viselkedési és magatartási zavarok – regresszió, szorongás, agresszió.
10. hét Viselkedési és magatartási zavarok – regresszió, szorongás, agresszió.
11. hét Autizmus.
12. hét Hiperkinetikusok.
13. hét Együttműködő intézmények a sajátos nevelési igényű gyerekek megismerésében.
14. hét . Összegzés, a félév zárása
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során a 6. és 13. héten zárthelyi dolgozat
lesz. A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A
megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

BAI 0118L Az inkluzív nevelés elmélete és attitűdformálás
2020/2021. II. félév
Óraszám:
5+2 8 óra
Kredit:
5
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Vassné Dr. habil Figula Erika főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: Sajátos nevelési igényű fogalma, törvényi meghatározása. Az integrált és
inkluzív nevelés fogalma, tartalma, története. Testi és mozgásfogyatékosság,
látásfogyatékosság. Hallásfogyatékosság, beszédfogyatékosság. Diszlexika, diszgráfia,
diszkalkulia. Tanulásban és értelmileg akadályozottak. Viselkedési és magatartási zavarok –
regresszió, szorongás, agresszió.. Autizmus. Hiperkinetikusok. Együttműködő intézmények a
sajátos nevelési igényű gyerekek megismerésében
1. konzultáció: A tréning kereteinek és szervezési kérdéseinek megbeszélése. Elvárások és
félelmek feltárása. Tömbösített tréning foglalkozás. Önismereti tesztek, kérdőívek, az önés társak elfogadása céljából. fejlesztése céljából. Össszegzés, zárás.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs
óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.).
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz.
A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen, a félév elégtelen
gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat
szerint lehetséges. A tréningen való részvétel kötelező, más módon nem pótolható. A tréningen
való részvétel előfeltétele a zárthelyi dolgozat megírásának.

BCG 1227L Közösségi mentálhigiéné
2020/2021. II. félév
Óraszám:
9 óra
Kredit:
5
Számonkérés: kollokvium
Tantárgyfelelős:
Oktató:

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika

főiskolai tanár

Dr. habil Pauwlik Zsuzsa Orsika

főiskolai tanár

Féléves tematika:
4. konzultáció: A mentálhigiéné fogalma, tárgya, paradigmái. A lelki egészségvédelem
lépcsői. A prevenció szintjei. Az elsődleges megelőzés szintjei, lehetőségei és módszerei.
5. konzultáció: A család lélektani rendszerének fejlődése és változása a segítő
szempontjából. Mentálhigiéné az intézményben.
6. konzultáció: A rendszerszemlélet. Közös nyelv az intézményi kommunikációban. Az
intézmény és a család kapcsolata.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs
óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.).
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz.
A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen a félév elégtelen
gyakorlati jeggyel zárul. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat
szerint lehetséges.

PSG 1220L A kreativitás pedagógiai alkalmazásai
2020/2021. II. félév
Óraszám:
10 óra
Kredit:
3
Számonkérés: kollokvium
Tantárgyfelelős:

Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd

Oktató:

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
7. konzultáció: Kreativitás és közösség. A kreativitáskutatás története: Guilford, Torrance,
Landau, Ritoók, Kalmár kutatásai. A kreatív gondolkodás: konvergens és divergens
gondolkodás összehasonlítása.
8. konzultáció: divergens gondolkodás elemzése: problémalátás, átstrukturálás, fluencia,
flexibilitás, originalitás, elaboráció. A kreatív személyiség jellemzői, tulajdonságai. A
kreativitás folyamat-jellege, a kreativitás fejleszthetősége.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs
óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.).
Félévi követelmény: kollokvium
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz.
A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi kollokvium jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen a félév elégtelen
jeggyel zárul.

PSG 1224L Gazdagító programok metodikája
2020/2021. II. félév
Óraszám:
10 óra
Kredit:
3
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Harsányiné Petneházi Ágnes főiskolai adjunktus

Oktató:

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1. konzultáció: Kreativitás és közösség. A kreativitáskutatás története: Guilford, Torrance,
Landau, Ritoók, Kalmár kutatásai. A kreatív gondolkodás: konvergens és divergens
gondolkodás összehasonlítása.
2. konzultáció: divergens gondolkodás elemzése: problémalátás, átstrukturálás, fluencia,
flexibilitás, originalitás, elaboráció. A kreatív személyiség jellemzői, tulajdonságai. A
kreativitás folyamat-jellege, a kreativitás fejleszthetősége.
A foglalkozásokon történő részvétel: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A
félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs
óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§
1.).
Félévi követelmény: Gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során, annak végén zárthelyi dolgozat lesz.
A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen a félév elégtelen
jeggyel zárul.

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer
TKO 1007 Tanulói személyiség megismerése
2020/2021. II. félév
Óraszám:
0+2 óra
Kredit:
2
Számonkérés: gyakorlati jegy
Tantárgyfelelős:

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Oktató:

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár

Féléves tematika:
1.hét A tanulói személyiség megismerése hétköznapi és tudományos szinten
2. hét A személyiségvizsgáló módszerek általános megfontolásai
3. hét Az analitikus és fenomenológiai vizsgálati módszerek
4. hét A konzisztencia paradoxon.
5. hét A vizsgálati eljárásokkal kapott adatok matematikai statisztikai feldolgozása: átlag, relatív
gyakoriság, szórás, statisztikai próbák.
6.hét A kísérleti és korrelációs módszer.
7. hét A mentális képességek mérése. A tesztek jellemzői: megbízhatóság, érvényesség, az
eljárások egységessége.
8.hét Az intellektuális képességeket mérő tesztek. A tesztek előrejelző szerepe.
9. hét Személyiségtesztek. Projektív tesztek.
10. hét Az introspekció, a közvetlen megfigyelés és a laboratóriumi megfigyelés.
11. hét A kérdőíves eljárások, az esettanulmányok.
12. hét A személypercepció sajátosságai és jellemzői.
13. hét A személypercepció törvényszerűségei.
14.hét Félév zárása
A foglalkozásokon történő részvétel:
- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető
mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek
túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.)
Félévi követelmény: gyakorlati jegy
Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.
A félévközi ellenőrzések követelményei: Három vizsgálatot kell elkészíteni és bemutatni a
tanulói személyiség megismerésére vonatkozóan. A félév során, annak végén zárthelyi
dolgozat lesz. A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja
maga után.
Az érdemjegy kialakításának módja: A félévi gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat
érdemjegye határozza meg. Amennyiben a zárthelyi dolgozat elégtelen a félév elégtelen
jeggyel zárul.

