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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Bevezetés a pedagógiába (BAI0157) (csecsemő- és kisgyermeknevelő BA) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás, ismerkedés a félév követelményeivel 

2. hét: A pedagógia alapfogalmai I. 

3. hét: A pedagógiai alapfogalmai II. 

4. hét: „Intézménylátogatás” és megbeszélése 

5. hét: Az intézményes nevelés színterei, aktorai 

6. hét: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai I. 

7. hét: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai II. 

8. hét: Pedagógiai irányzatok – reform- és alternatívpedagógia  

9. hét: Alternatív intézmény kialakításának tervei 

10. hét: Pedagógiai folyamattervezés 

11. hét: Mérés-értékelés a bölcsődében 

12. hét: Pedagógus-életpályamodell megismerése 

13. hét: Összefoglalás, felkészülés a félév végi vizsgára 

14. hét: Félévértékelés 

 

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: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel. 

- Az órákon elhangzottak és szakirodalom felhasználásával kérem egy 3-5 oldal 

terjedelmű dolgozat elkészítését az alábbi témák valamelyikében: 

o A csecsemő- és kisgyermeknevelő legfontosabb kompetenciái 

o Differenciálás a bölcsődében 

o Családi szocializáció és nevelői attitűd 

o Nevelési célok a bölcsődében 

- A dolgozatot kérem pdf-ben feltölteni a moodle kurzusba november 27-én 23:59-

ig! Ezt követően a rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: a dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és 

egy, a dokumentum tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Dolgozat. Továbbá 

kérem, hogy a dolgozat formázásához, valamint a szakirodalom-használathoz 

használják a szakdolgozati útmutatójukat. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladatukra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 
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Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai követelmények be 

nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 

   



3 

 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Bevezetés a pedagógiába (BAI0157) (óvodapedagógus BA, tanító BA) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás, ismerkedés a félév követelményeivel 

2. hét: A pedagógia alapfogalmai I. 

3. hét: A pedagógiai alapfogalmai II. 

4. hét: „Intézménylátogatás” és megbeszélése I. 

5. hét: „Intézménylátogatás” és megbeszélése II. 

6. hét: Az intézményes nevelés színterei, aktorai 

7. hét: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai I. 

8. hét: A pedagógia interdiszciplináris kapcsolatai II. 

9. hét: Pedagógiai irányzatok – reform- és alternatívpedagógia  

10. hét: Alternatív intézmény kialakításának tervei 

11. hét: Pedagógiai folyamattervezés 

12. hét: Mérés-értékelés az óvodában/az iskolában 

13. hét: Pedagógus-életpályamodell megismerése 

14. hét: Összefoglalás, felkészülés a félév végi vizsgára; félévértékelés 

 

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: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- Tanórai aktivitás, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi részvétel. 

- Az órákon elhangzottak és szakirodalom felhasználásával kérem egy 3-5 oldal 

terjedelmű dolgozat elkészítését az alábbi témák valamelyikében: 

o Az óvodapedagógus/A tanító legfontosabb kompetenciái 

o Differenciálás az óvodában/iskolában 

o Családi szocializáció és nevelői attitűd 

o Nevelési célok az óvodában/iskolában 

- A dolgozatot kérem pdf-ben feltölteni a moodle kurzusba november 27-én 23:59-

ig! Ezt követően a rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: a dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és 

egy, a dokumentum tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Dolgozat. Továbbá 

kérem, hogy a dolgozat formázásához, valamint a szakirodalom-használathoz 

használják a szakdolgozati útmutatójukat. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 
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Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladatukra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai követelmények be 

nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: A tanítás-tanulás elmélete és gyakorlata (BPD1111) – előadás 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás, ismerkedés a tankönyvekkel (NKP) 

2. hét: Ismerkedés a Köznevelési törvénnyel és a Nemzeti alaptantervvel 

3. hét: Ismerkedés a kerettantervekkel, tartalmi szabályozókkal 

4. hét: Ismerkedés a Pedagógia programmal 

5. hét: Tanóra-tervezés megismerése 

6. hét: A tanórák „működése” (a hospitáláson látottak alapján) 

7. hét: Az értékelés változatos eszközei (szóbeli, írásbeli, szöveges értékelés) 

8. hét: Mérésmetodológiai követelmények 

9. hét: A feladatlap-készítés metodológiai kérdései 

10. hét: Értékelési modellek: külső értékelés 

11. hét: Értékelési modellek: belső értékelés 

12. hét: Hazai és nemzetközi mérési rendszerek megismerése 

13. hét: Pedagógus-életpályamodell 

14. hét: Félévértékelés 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- A vizsga típusa: írásbeli és szóbeli 

- A szóbeli vizsga témakörei: 

- Az előadáson elhangzott tananyag, ami az alábbi témakörökre bontható: 

▪ A tanítás-tanulási folyamathoz kapcsolódó szabályzatok, jogszabályok 

▪ A tanórák megtervezésének menete 

▪ A tanórai tanulói teljesítmény értékelése 

▪ Tanárok által végzett belső/külső értékelések, pedagógus-életpályamodell 

▪ Hazai és nemzetközi mérési rendszerek 

- A vizsgára bocsátás feltétele: 

- Aktív részvétel az előadásokon és a gyakorlatokon, az ott kialakuló 

diszkussziókban, feladatokban. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- Tanórai aktivitás, a feladatokban való érdemi részvétel, a félév szóbeli vizsgával 

zárul. Sikertelen vizsga eredménye a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint 

javítható. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: A tanítás-tanulás elmélete és gyakorlata (BPD1111) – gyakorlat 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás 

2. hét: Tankönyvek elemzése választott példa alapján 

3. hét: A Köznevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv analizálása 

4. hét: A kerettantervek, tartalmi szabályozók elemzése 

5. hét: A Pedagógia program elemzése 

6. hét: Hospitálás (megfigyelési szempont tervezés és értékelés) 

7. hét: Tanóra-tervek reflektív elemzése kooperatív tanulás formájában 

8. hét: Példák tanórai értékelési formákra és ezek rendszerezése 

9. hét: Mérésmetodológiai követelmények érvényesítésének kipróbálása 

10. hét: A feladatlap készítés kipróbálása 

11. hét: Külső értékelési rendszer „fejlesztése” 

12. hét: Belső értékelés kipróbálása 

13. hét: Az eddig tanultak szintetizálása, felkészülés a félév végi vizsgára 

14. hét: Félévértékelés 

 

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: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

- Tanórai aktivitás, a feladatokban való érdemi részvétel, a félév szóbeli vizsgával zárul. 

Sikertelen vizsga eredménye a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint javítható. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai követelmények be 

nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Pedagógiai helyezetek, reflexiók (BPD1112) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás 

2. hét: Az iskola, mint szervezet 

3. hét: A szervezeti kultúra szerepe a pedagógiai helyzetekben 

4. hét: A szervezet felépítésbeli jellemzői 

5. hét: A kultúra szerepe az intézmények működésében 

6. hét: Kultúratípusok és ezek hatásai a pedagógiai helyzetekre 

7. hét: A vezetés és/vagy menedzsment szerepe/hatása a pedagógiai helyzetekben 

8. hét: Különböző szerepek, munkakörök az iskolában 

9. hét: Kommunikáció az iskolában 

10. hét: Konfliktusok és ezek megoldása az iskolában I. 

11. hét: Konfliktusok és ezek megoldása az iskolában II. 

12. hét: Hallgatói feladatok bemutatása 

13. hét: Hallgatói feladatok bemutatása 

14. hét: Félévértékelés 

 

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 gyakorlat a kurzusokon való aktív, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi 

részvétellel félév végén bemutatott feladattal teljesíthető. 

- A hallgatóknak a félévben teljesített intézményi gyakorlataik során megélt pedagógiai 

esetekből kell egyet kiválasztaniuk, bemutatniuk, és megoldást találniuk rá/átgondolni 

az eset során történteket a konzultáción elhangzottak alapján. Az eset ismertetését, 

megoldását, valamint a hozzá kapcsolódó reflexiót kérem max. 2-3 oldalas pdf-ben 

feltölteni a bemutatást megelőző vasárnap 23:59-ig a Moodlebe! Ezt követően a 

rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: a dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és 

egy, a dokumentum tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Dolgozat. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai követelmények be 

nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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BPD1115 Intézményen kívüli szakmai gyakorlat: Szabadidő 

pedagógiai gyakorlata 
 

A gyakorlat célja, hogy a hallgató egy iskolában dolgozó pedagógus/mentor segítségével 

betekintést nyerjen a szabadidő megszervezésével kapcsolatos feladatokba. A gyakorlat 

időtartama 40 óra, ami magában foglalja a gyakorló intézmény szabadidős tevékenységeiben 

való aktív részvételt, a mentorral a feladatokkal kapcsolatos megbeszélést és a gyakorlattal 

összefüggő dokumentáció elkészítését. 

Információk a gyakorlattal kapcsolatban: 

- A gyakorlat időtartama: 2022. október 3. – 2022. november 25. 

- A hallgató a gyakorlati helyét önmaga keresi, amivel a Nyíregyházi Egyetem 

együttműködési megállapodást köt a gyakorlatra vonatkozóan, amennyiben még nincs 

ilyen megállapodás az érintett intézménnyel. 

- A gyakorlat kezdetén a mentor és a hallgató megbeszélik a szabadidő szervezésével 

kapcsolatos feladatokat, és időbeosztást készítenek az egész gyakorlatra vonatkozóan. 

- A gyakorlat időbeosztása: 

o Gyakorlatspecifikusan az intézmény bejárása, a kollégák megismerése (1 óra) 

o A gyakorlattal összefüggő dokumentumok, adminisztráció megismerése (2 óra) 

o Az intézmény szabadidő szervezéssel kapcsolatos feladataiban való részvétel 

(pl. művészeti-, tudományos-, sportrendezvények) (25 óra) 

o Konzultáció a mentorral (5 óra) 

o A gyakorlatot igazoló dokumentáció elkészítése (7 óra) 

- A gyakorlat során végzett feladatokról a hallgatónak 5 oldalas dokumentációt kell 

készítenie, ami a következő részekből áll: 

o Az intézmény Pedagógiai Programjának áttekintése, és egy, a gyakorlat 

szempontjából lényeges részének összefoglalása (1 oldal) 

o A gyakorlat során az intézményben végzett tevékenységek közül egy 

kiválasztása és dokumentálása (2 oldal) 

o Az intézményben töltött gyakorlat egészéről reflexió készítése (1 oldal) 

o A hallgató saját kompetenciáinak (erősségek, gyengeségek, fejlesztendő 

területek) reflektív értékelése (1 oldal) 

- Az alábbi gyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat legkésőbb 2022. november 30-ig 

fel kell tölteni 1 db pdf-ben a Nyíregyházi Egyetem moodle rendszerébe: 

o A hallgató által készített 5 oldalas dokumentáció 

o A gyakorlat igazolása a mentor aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva 

o A mentor értékelése a hallgató gyakorlati munkájáról szintén aláírással, 

pecséttel ellátva 

- A dokumentációt és a gyakorlat igazolását papír alapon a hallgatónak meg kell őriznie, 

és a tanulmányai során teljesített további gyakorlatok dokumentációival együtt egy 

portfólióba kell összegyűjtenie. 

- A gyakorlatra kapott érdemjegyet a félév végén a Nyíregyházi Egyetemen a gyakorlatért 

felelős kolléga írja be a Neptun rendszerbe. 

- A gyakorlatra kapott érdemjegy két részjegy átlaga: az egyiket a gyakorlatvezető adja 

az intézményben töltött gyakorlati munkára, a másik pedig a dokumentáció értékelése, 

amit a Nyíregyházi Egyetemen a gyakorlatért felelős kolléga ad. 
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BPD1116 Nyári gyakorlat: évkezdési feladatok köznevelési 

intézményekben 
 

A gyakorlat célja, hogy a hallgató egy iskolában dolgozó pedagógus/mentor segítségével 

betekintést nyerjen az évkezdési feladatokba. A gyakorlat időtartama 40 óra, ami magában 

foglalja a gyakorló intézmény évkezdési feladataiban való aktív részvételt, a mentorral a 

feladatokkal kapcsolatos megbeszélést és a gyakorlattal összefüggő dokumentáció elkészítését. 

Információk a gyakorlattal kapcsolatban: 

- A gyakorlat időtartama: 2022. augusztus 22. – 2022. szeptember 2. 

- A hallgató a gyakorlati helyét önmaga keresi, amivel a Nyíregyházi Egyetem 

együttműködési megállapodást köt a gyakorlatra vonatkozóan, amennyiben még nincs 

ilyen megállapodás az érintett intézménnyel. 

- A gyakorlat a Neptun rendszerben a 3. félévben teljesítendő tárgyakkal vehető fel. 

- A gyakorlat kezdetén a mentor és a hallgató megbeszélik a félévkezdési feladatokat és 

időbeosztást készítenek a gyakorlat egész menetére vonatkozóan. 

- A gyakorlat időbeosztása: 

o Az intézmény bejárása, a kollégák megismerése (3 óra) 

o Az intézményi dokumentumok és adminisztráció megismerése (5 óra) 

o Intézményi évkezdési feladatokban való részvétel (pl. segítség évnyitó ünnepség 

megszervezésében, tankönyvek kiosztásában) (20 óra) 

o Konzultáció a mentorral (5 óra) 

o A gyakorlatot igazoló dokumentáció elkészítése (7 óra) 

- A gyakorlat során végzett feladatokról a hallgatónak 5 oldalas dokumentációt kell 

készítenie, ami a következő részekből áll: 

o Az intézmény bemutatása (1 oldal) 

o Az intézmény Pedagógiai Programjának áttekintése, és egy, a gyakorlat 

szempontjából lényeges részének összefoglalása (1 oldal) 

o A gyakorlat során az intézményben végzett tevékenységek közül egy 

kiválasztása és dokumentálása (1 oldal) 

o Az intézményben töltött gyakorlat egészéről reflexió készítése (1 oldal) 

o A hallgató saját kompetenciáinak (erősségek, gyengeségek, fejlesztendő 

területek) reflektív értékelése (1 oldal) 

- Az alábbi gyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat legkésőbb 2022. szeptember 30-ig 

fel kell tölteni 1 db pdf-ben a Nyíregyházi Egyetem moodle rendszerébe: 

o A hallgató által készített 5 oldalas dokumentáció 

o A gyakorlat igazolása a mentor aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva 

o A mentor értékelése a hallgató gyakorlati munkájáról szintén aláírással, 

pecséttel ellátva 

- A dokumentáció és a gyakorlat igazolását papír alapon a hallgatónak meg kell őriznie, 

és a tanulmányai során teljesített további gyakorlatok dokumentációival együtt egy 

portfólióba kell összegyűjtenie. 

- A gyakorlatra kapott érdemjegyet a félév végén a Nyíregyházi Egyetemen a gyakorlatért 

felelős kolléga írja be a Neptun rendszerbe. 

- A gyakorlatra kapott érdemjegy két részjegy átlaga: az egyiket a gyakorlatvezető adja 

az intézményben töltött gyakorlati munkára, a másik pedig a dokumentáció értékelése, 

amit a Nyíregyházi Egyetemen a gyakorlatért felelős kolléga ad. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Közösségi pedagógiai gyakorlat (TKO1114) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika 

1. hét: Félévindítás: ismerkedés a kurzus követelményeivel 

2. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

3. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

4. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

5. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

6. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

7. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

8. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

9. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

10. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

11. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

12. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

13. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

14. hét: Hallgatói prezentációk bemutatása, félévértékelés 

 

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: 

- Tanórai aktivitás, a feladatokban, megbeszélésekben való érdemi részvétel. 

- A Közösségi pedagógia gyakorlatukon tapasztaltak bemutatása 15 percben. A 

bemutatóhoz készített PPT-t és a 2-3 oldalas leírást kérem feltölteni a moodle 

kurzusba legkésőbb az órát megelőző vasárnap 23:59-ig! Ezt követően a rendszer 

nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: 

A dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és egy, a dokumentum 

tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_PPT. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív órai részvételükre, valamint az elkészített 

feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai követelmények be 

nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Bevezetés a pedagógiába (BAI0157L) (csecsemő- és kisgyermeknevelő BA) – 

Mátészalka  

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

- A pedagógia alapfogalmai 

- A pedagógiai interdiszciplináris kapcsolatai 

 

2. konzultáció: 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – reformpedagógia 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – alternatív pedagógia 

- Az intézményes nevelés színterei, aktorai 

- Pedagógiai folyamattervezés 

- Mérés-értékelés az intézményben 

 

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: 

- A gyakorlat a konzultáción való aktív, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi 

részvétellel teljesíthető. Aki nem tud részt venni a tömbösített gyakorlati konzultáción, 

mindenképpen vizsgát kell, tegyen. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a jegyet a konzultáción való aktív részvételre, az elkészített feladatokra 

kapják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív konzultációs részvételükre, valamint az 

elkészített és bemutatott feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Bevezetés a pedagógiába (BAI0157L) (csecsemő- és kisgyermeknevelő BA) – 

Nyíregyháza 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

- A pedagógia alapfogalmai 

- A pedagógiai interdiszciplináris kapcsolatai 

 

2. konzultáció: 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – reformpedagógia 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – alternatív pedagógia 

- Az intézményes nevelés színterei, aktorai 

- Pedagógiai folyamattervezés 

- Mérés-értékelés az intézményben 

 

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: 

- A gyakorlat a két konzultáción való aktív, a páros és kiscsoportos feladatokban való 

érdemi részvétellel teljesíthető. Aki nem tud részt venni egyik konzultáción sem, 

mindenképpen vizsgát kell, tegyen. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a jegyet a konzultáción való aktív részvételre, az elkészített feladatokra 

kapják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív konzultációs részvételükre, valamint az 

elkészített és bemutatott feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Bevezetés a pedagógiába (BAI0157L) (óvodapedagógus BA, tanító BA) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

- A pedagógia alapfogalmai 

- A pedagógiai interdiszciplináris kapcsolatai 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – reformpedagógia 

- Pedagógiai irányzatok a 20. században – alternatív pedagógia 

 

2. konzultáció: 

- Az intézményes nevelés színterei, aktorai 

- Pedagógiai folyamattervezés 

- Mérés-értékelés az iskolában 

 

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: 

- A gyakorlat az két konzultáción való aktív, a páros és kiscsoportos feladatokban való 

érdemi részvétellel teljesíthető. Aki nem tud részt venni egyik konzultáción sem, 

mindenképpen vizsgát kell, tegyen. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a jegyet a konzultáción való aktív részvételre, az elkészített feladatokra 

kapják. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív konzultációs részvételükre, valamint az 

elkészített és bemutatott feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Tanulásmódszertan (FP1337L) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

- Ráhangolódás a tanulásra 

- Hatékony tanulási szokások kialakítása 

- A figyelmi képességek fejlesztése 

- Az emlékezet fejlesztésének trükkjei 

 

2. konzultáció: 

- A helyes beszéd elsajátítása 

- A szókincs bővítésének lehetséges módjai 

- A szövegértés fejlesztése 

- A gondolkodás fejlesztése 

 

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: 

- A konzultáción való aktív részvétel, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi 

részvétel. 

- A feladat az elhangzott információk, tananyag ismeretében és inspirálásával 5 

különböző típusú, maximum 10 perces tanulásmódszertani blokk készítése, amit 

„észrevétlenül” be tudnak illeszteni a foglalkozásokba/tanórákba. Kérem, hogy minden 

egyes blokkal kapcsolatban írják le a következőket: 

o A feladat(ok) ismertetése 

o Milyen eszköz/feladatlap/stb. szükséges hozzá? (Ez(eke)t is kérem elkészíteni 

és csatolni!) 

o Mit fejleszt az adott feladat(blokk)? 

o Milyen korosztály számára alkalmazható? 

- A leírásokat és a szükséges eszközöket kérem feltölteni a moodle kurzusba legkésőbb 

december 10-én 23:59-ig! Ezt követően a rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: 

1. A dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és egy, a dokumentum 

tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Tanulásmódszertan. 

2. Ha szöveget írnak, az legyen sorkizárt, Times New Roman betűtípus, 12 nagyság, 1,5 

pt. 

3. Az összes feltöltött dokumentum formátuma pdf legyen. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a jegyet a konzultáción való aktív részvételre és az elkészített feladatra 

kapják. 
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Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív konzultációs részvételükre, valamint az 

elkészített és bemutatott feladatukra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a 

formai követelmények be nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! Elégtelen 

gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: A tanári mesterség IKT alapjai (TKO1113L) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika: 

 

Egy tömbösített konzultáció: 

- Információs társadalom, média, kultúra, digitális műveltség 

- Facebook, telefon, appok, web 2.0 

- Online tartalmak, segédletek keresése, használata 

- PowerPoint készítése és használata a tanórán 

- Vizualitás, tanóraszerkesztés fortélyai 

- Az interaktív tábla kezelésének alapjai 

- LEGO® elemek az oktatásban 

 

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: 

- Aktív részvétel a konzultációkon, a feladatokban való érdemi munka. 

- A/Valamelyik szakhoz kapcsolódóan egy tanórán használható PPT elkészítése 

szabadon választott tanórai témához, amit kérek feltölteni a moodle kurzusba 

december 10-én 23:59-ig! Ezt követően a rendszer nem ad lehetőséget a feltöltésre! 

- A/Valamelyik szakhoz kapcsolódóan egy tanórán használható, saját készítésű interaktív 

táblás feladat összeállítása szabadon választott tanórai témához, amit kérek feltölteni a 

moodle kurzusba december 10-én 23:59-ig! Ezt követően a rendszer nem ad 

lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: a dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és 

egy, a dokumentum tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_PPT. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet a konzultáción való aktív részvételükre, valamint az 

elkészített feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet a konzultáción való aktív részvételükre, valamint az 

elkészített feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai 

követelmények be nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Közösségi pedagógiai gyakorlat (TKO1114L) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 

 

Féléves tematika: 

 

Egy tömbösített konzultáció: 

- Hallgatói prezentációk bemutatása, helyzetgyakorlatok 

 

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: 

- Aktív részvétel a konzultációkon, a feladatokban való érdemi munka. 

- A Közösségi pedagógia gyakorlatukon tapasztaltak bemutatása 15 percben. A 

bemutatóhoz készített PPT-t kérem feltölteni a moodle kurzusba legkésőbb október 

16-án 23:59-ig! Az előadáshoz tartozó 2-3 oldalas leírást kérem december 10-én 

23:59-ig feltölteni szintén a moodle kurzusba! Ezt követően a rendszer nem ad 

lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: 

- A dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és egy, a dokumentum 

tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_PPT. 

-  

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet a konzultáción való aktív részvételükre, valamint az 

elkészített feladataikra kapják. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és 

vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet a konzultáción való aktív részvételükre, valamint az 

elkészített feladataikra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai 

követelmények be nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 
Tantárgy: Szabadon választható tantárgy: szakmai fejlődés a pedagógus pályán 

(UPX1109L) 

Oktató: Dr. Sebestyén Krisztina, főiskolai tanársegéd (AHI) 
 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: 

- Csoportalakítás 

- Pedagógus életpálya modell lehetséges további állomásainak megismerése 

- Szakmai ismeretek megszerzésének és bemutatásának módjai 

 

2. konzultáció: 

- Jó gyakorlatok megosztása egymással 

- A LEGO módszer megismerése 

- Feladatok, problémák hatékony megoldási módjai 

- A pedagógus minősítés nehézségeinek megbeszélése 

 

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: 

- A konzultáción való aktív részvétel, a páros és kiscsoportos feladatokban való érdemi 

részvétel. 

- A feladat egy reflexió megírásával zárul, aminek a témája a hallgató saját pedagógus 

pályájára. Ebben röviden felvázolja, hogy hol tart most a pedagógus pályáján, mik a 

továbblépési tervei és melyek a fejlesztendő területek. A reflexiót kérem feltölteni a 

moodle kurzusba legkésőbb december 10-én 23:59-ig! Ezt követően a rendszer nem 

ad lehetőséget a feltöltésre! 

- Formai követelmények: 

1. A dokumentum elnevezésében szerepeljen a hallgató neve, és egy, a dokumentum 

tartalmára utaló elnevezés. Példa: Kiss József_Szakmai fejlődés. 

2. A szöveget legyen sorkizárt, Times New Roman betűtípus, 12 nagyság, 1,5 pt és 

maximum 2 oldal terjedelmű. 

3. A feltöltött dokumentum formátuma pdf legyen. 

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: 

- A hallgatók a jegyet a konzultáción való aktív részvételre és az elkészített feladatra 

kapják. 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

- A hallgatók a gyakorlati jegyet az aktív konzultációs részvételükre, valamint az 

elkészített feladatukra kapják. A késedelmes feladatelkészítés és/vagy a formai 

követelmények be nem tartása az érdemjegybe negatívan számít bele! Elégtelen 

gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. 

 

 


