
Választható kurzusok a Neveléstudományi Tanszék kínálatában 

2022/2023. tavaszi félévben 
 

KB00M01 Projekt a gyakorlatban 

Oktató: Rádi Orsolya (radi.orsolya@tok.elte.hu)  

minden szakon, nappalisoknak és levelezősöknek is 

hallgatói, önszerveződő egyéni, páros vagy csoportos projektek online konzultációkkal (havi minimum 1 

alkalom) 

Projekt idei témája: KOCKA 

A kurzus teljesítésének feltétele: a projekt eredményének bemutatása a Kari napokon (május 2-4.), projekt 

anyag leadása a Kari Napok előtt 1 héttel, majd a projektnapló leadása a félév végéig. 

KB00KV07 Informális tanulás, szakmai programokon való részvétel – Kórházsuli 

Oktató: Golyán Szilvia (golyan.szilvia@tok.elte.hu)  

tanító szakosoknak 

A kurzus tartalma: a Kórházsuli önkéntes programban való részvétel https://korhazsuli.hu/  

A kurzus teljesítésének feltétele: kétnapos jelenléti képzésen való részvétel (2023.02.17. 15.00-19.00 

és 2023.02.18. 9.00-17.00) ÉS! egy gyermek tanulásának segítése a félév során (személyes egyeztetést 

követően, online formában) 

SZABV21-06-01 A beteg gyermekek oktatási rehabilitációja 

Oktató: Golyán Szilvia (golyan.szilvia@tok.elte.hu)  és Tóthné Almássy Mónika https://korhazsuli.hu/  

tanító és óvodapedagógus szakosoknak 

A tömbösített órák időpontjai:  

2023. febr. 17. és febr. 18. képzés, márc. 9., márc. 23. és ápr. 13. 14.00-19.00 – mind jelenléti alkalom 

A kurzus teljesítésének feltétele: kétnapos jelenléti képzésen való részvétel (2023.02.17. 15.00-

19.00, 2023.02.18. 9.00-17.00) ÉS! további jelenléti tömbösített órákon való részvétel (2023.03.09., 

2023.03.23., 2023.04.13. minden alkalommal 14.00-19.00) ÉS! egy gyermek tanulásának segítése a félév 

során (személyes egyeztetést követően, online formában) 

KB19-06MN06 Mentális sérülékenység a családban 

Oktató: F. Lassú Zsuzsa (f.lassu.zsuzsa@tok.elte.hu)  

tanító és óvodapedagógus szakosoknak 

Időpont: hétfő 16.00-17.30 (ELTE TÓK 129. terem)  

A tárgy a mentális sérülékenység, betegség kontextusában nevelkedő gyerekek nehézségeit tárgyalja, 

fókuszálva a gyermekeket érintő rizikó- és reziliencia tényezőkre, a pedagógus lehetőségeire a gyermekek 

támogatásában. 

SZABV21-06-03 A rogersi személyközpontú szemlélet óvodai, iskolai adaptálásának elmélete 

Oktató: Lipták Erika és Kolosai Nedda (kolosai.nedda@tok.elte.hu)  

A kurzus tartalma: A rogersi személyközpontú szemlélet óvodai, iskolai adaptálásának elmélete kurzus 
bepillantást nyújt a személyközpontú irányzat munkájába, egy alternatív oktatási intézmény szellemi 
alapjaiba és gyakorlatába. Sok játékos feladat, együtt-gondolkodás várható a kurzuson. 
Az őszi kurzus összefoglalója. 
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SZABV20-06-01 Szexuális fejlődés és nevelés gyermek- és serdülőkorban 

Oktató: Zala Márton (zmarton@student.elte.hu)  

minden szakon, nappalisoknak és levelezősöknek is 

Időpont: szerda 16.00-17.30, kéthetente, első alkalom: márc. 1. (jelenlétben: ELTE TÓK 130. terem) 

A kurzus célja a szexuális fejlődés és nevelés témaköreinek megismerése, a gyermekkori szexualitás 

természetes és pozitív jelenségeinek elfogadtatása, a természetes és problémás szexuális viselkedésformák 

elkülönítése, a szexuális abúzus megelőzésének támogatása ismeretátadás, attitűdformálás és érzékenyítés 

által pedagógus hallgatók körében. 

A kurzus teljesítésének feltétele: az órákon való aktív részvétel és a feladatok (modulzáró kvízek és reflexiók) 

teljesítése. 

KB19-06MN05 Gyógypedagógiai alapismeretek 

Oktató: Svraka Bernadett (svraka.bernadett@tok.elte.hu)  

harmad- és negyedéves tanítós, másod- és harmadéves óvodapedagógus hallgatóknak 

Időpont: hétfő 17:45-19:15 – szinkron online előadás, Teams 

A kurzus tartalma: A gyógypedagógiai alapismeretek kurzus során betekintést nyerhetnek a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek társadalmi integrációs folyamataiba, miközben megismerkedhetnek 

speciális szükségleteikkel és azokat támogató segítő módszerekkel. 

KB06TL04 Részképességek fejlesztése 

Oktató: Biró Rita (biro.rita.zsofia@tok.elte.hu)  

harmad- és negyedéves, levelezős, tanító szakos hallgatóknak 

Időpont: március 11. 9.00-12.00 és április 1. 9.00-12.00 (ELTE TÓK fszt. 15.) 

KB00KV07 Informális tanulás, szakmai programokon való részvétel - Együttélés nap 

további kapcsolt kurzuskód: KB19-06ML01 A neveléstudomány aktuális kérdései, ) Konferenciák, szakmai 

programok, kirándulások I. 

Oktató: Serfőző Mónika (serfozo.monika@tok.elte.hu) és Kerekes Valéria  

minden szakon, nappalisoknak és levelezősöknek is 

Rendezvény időpontja: 2023. május 12. (péntek, oktatás nélküli Pázmány nap) 9.00-14.00 

A kurzus tartalma: Részvétel és közös tanulás a 2023. május 12-i Együttélés nap jelenléti rendezvényen. A 

szokásos éves szakmai nap célja a nyitottság és társadalmi érzékenység fejlesztése, a sokszínűség elismerése 

és elfogadása. Az egyetemi képzésen túli szakmai programok, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

megismerésével a felelősségvállalás ösztönzése. 

A kurzus teljesítésének feltétele: részvétel a május 12-i Együttélés napon, tevékeny közreműködés, majd 
összegző reflexió készítése 

SZABV20-06-03 Vállalkozói szemléletre nevelés kihívás-alapú tanulással - Social 

entrepreneurship education in childhood (angol nyelvű kurzus) 

Oktató: Hercz Mária (hercz.maria@tok.elte.hu)  

Időpont: febr. 27., márc. 6., márc. 13., márc. 20., márc. 27., ápr. 3., ápr. 24. 9.00-11.45 - TÓK 

A kurzus tartalma: A kurzuson a szociális képességek, kiemelten a szociális vállalkozóképesség kisgyermekkori 

megalapozásának elméletét és módszertanát ismerhetik meg a hallgatók. A kihívás-alapú tanulás, a projekt-

alapú, játékokon és kreatív alkotásokon keresztüli nevelés megismerése a kurzus célja. A résztvevők 16 

választható altéma módszertani anyagát (tanári kézikönyvek, tanulói munkafüzetek) ismerhetik meg a 

hozzájuk tartozó animációkkal. A kurzus hátterében az erőszakmentes kommunikáció és a gyermek 

mindfulness is megjelenik. Aktív tanulásra, együttműködésre nyitott hallgatókat várunk.  
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KB19-06MN01 A neveléstudomány aktuális kérdései – téma: digitális gyermekvédelem 

Oktató: Vetési Erika (vetesi.erika@tok.elte.hu) 
minden szakon, nappalisoknak és levelezősöknek is 
ÚJ Időpont: 6 alkalommal, kedd 15-18 óra  - online, Teams 

2023.03.07.    A médiatudatosság, médiaszocializáció fogalmi alapjai, témakörök 
2023.04.11.    Online kommunikáció buktatói 
2023.04.18.    Online zaklatás, cyberbullying 
2023.04.25.    Digitális biztonság, személyes adatok védelme 
2023.05.09.    Digitális kompetencia 
2023.05.16.    Mesterséges intelligencia az oktatásban 

A kurzus tartalma: A kurzus során a hallgatók megismerkednek a digitális térben értelmezett család- és 
gyermekvédelem elméleti kereteivel és gyakorlati lehetőségeivel, a médiaműveltségi és médiatudatossági 
kérdéskörök interaktív feldolgozásán keresztül. 
A kurzus teljesítésének feltétele: az órákon való aktív részvétel és a feladatok (modulzáró kvízek és reflexiók) 
teljesítése. 

KB00KV07 Informális tanulás, szakmai programokon való részvétel – Óvó-Tanító Klub 

további kapcsolt kurzuskód: KB19-06ML01 A neveléstudomány aktuális kérdései, KB00KV03 Konferenciák, 

szakmai programok, kirándulások I. 

Oktató: Kerekes Valéria (kerekes.valeria@tok.elte.hu)  és Serfőző Mónika 

minden szakon, nappalisoknak és levelezősöknek is 

Órák időpontjai: 

február.28. (kedd) 18.00-19.30 online 

március 30. (csütörtök) 17.00-18.30 TÓK Könyvtár 

április 27. (csütörtök) 17.00-18.30 TÓK Könyvtár 

május 11. (csütörtök) 17.00-18.30 TÓK Könyvtár 

A kurzus tartalma: Folytatódik az ELTE TÓK és a Felelős Szülők Iskolája Óvó-Tanító Klubja. Az őszi klubról 

összefoglaló itt olvasható.  

A kurzus teljesítésének feltétele: részvétel az Óvó-Tanító Klub mind a 4 programján, majd összegző reflexió 
készítése 
Részletes program: 

Február 28. 18.00, online: A Digitális Szülői és Tanári Felelősség - FSZI #agyermekekkornemapplikáció 

tematikus februári hónapjához kapcsolódóan: 

• Fegyverneki Gergő, tanár, digitális tartalomfejlesztő, NMHH, Bűvösvölgy – Digitális Tanári Felelősség 
– mikortól, mire használjuk pedagógusként az internetet? Keretek, szabályok, jógyakorlatok 

• Vörös Zsuzsa, https://www.kideaweb.com/  – Az intézmények közösségi média használatáról, a 
fotómegosztási gyakorlatokról 

• dr. Gaskóné Nagy Erika, digitális gyermekvédelmi szakértő – Digitális Jóllét Program 
Március 30. 17.00 (TÓK Könyvtár): Balatoni József, Jocó bácsi, történelemtanár, pályaorientációs konzulens, 

tréner, író – Tanár vagyok!És? című könyve alapján pedagóguslét erőforrásai és gyenge pontjai – Embertanár, 

tanárember. 

Április 27. 17.00 (TÓK Könyvtár): Szigeti Mónika, klinikai szakpszichológus, kiégés megelőzés, pályagondozás 

Május 11. 17.00 (TÓK Könyvtár): Kádár Annamária, pszichológus és Kerekes Valéria, játékkutató és 

mesteroktató – Érzelmi intelligencia fejlesztés, - játék, önismeret, önbecsülés megalapozása gyermekkorban 

egy friss kutatás alapján 
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KB00KV03 Konferenciák, szakmai programok I. 

Oktató: Kolosai Nedda (kolosai.nedda@tok.elte.hu)  

Időpont: 2023. június 14-15-16. Művészetpedagógia Konferencia http://mpk.elte.hu/  

A kurzus tartalma: Érdekel a művészetpedagógia és a szervezés? Gyere segítőnek a 6. Művészetpedagógiai 

Konferenciára, így részt vehetsz az izgalmas programokon is. Angolul beszélő segítők jelentkezését várjuk! 

→ Kolosai Nedda (kolosai.nedda@tok.elte.hu)  

SZABV20-06-04 Gyermekkultúra aktuális kérdései – múzeum a legkisebbeknek 

Oktató: Kolosai Nedda (kolosai.nedda@tok.elte.hu)  

Időpont: 2023. április 28. – Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár) 

A kurzus tartalma: Célunk, hogy olyan pozitív élményekkel távozzanak az óvodások a múzeumból, amelyek 

arra sarkallják őket, hogy visszajöjjenek a családjukkal, a barátaikkal. Célunk Réber László képein keresztül 

megmutatni, hogy az illusztráció nem csak egy-egy könyvben, hanem a múzeum tereiben is megjeleníthető 

művészeti alkotás. Pedagógusok és óvodások együtt lesznek egy térben, aktívan a múzeumban. 

A kurzus teljesítésének feltétele: részvétel az április 28-i programon 

SZABV20-06-04 Gyermekkultúra aktuális kérdései – Játékmentor program 

Oktató: Kolosai Nedda (kolosai.nedda@tok.elte.hu)  

Időpont: 2023. április 21. és május 28. – Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár) 

https://fehervariprogram.hu/event/hetedhet-jatekfesztival-2023/?instance_id=1127  

A kurzus tartalma: Nagyon szeretett programja az ELTE TÓK hallgatóinak. Kétszer leutazunk (25 perces 

vonatút) a Hetedhét Játékmúzeumba és ott 2023. április 21-én egész napos játékos felkészítő programon 

veszünk részt, ahol gyakorlati és elméleti ismeretekkel is gazdagodunk. 2023. május 28-án a Játékfesztiválon 

játékmentori feladatok, meleg ebéd és egy fesztivál póló várja a hallgatókat. 

A kurzus teljesítésének feltétele: részvétel az április 21-i felkészítő programon és játékmentori feladatok a 

május 28-i Játékfesztiválon 

SZABV223 Önkéntes munka (gyakorlat) a képzéshez kapcsolódó intézményekben  

Megfigyelő munka egy óvodai, pedagógiai kutatásban. 

Oktató: Kiss Szilvia Piroska (kiszipi@gmail.com) – a kutatás vezetője 

Szeretnéd kipróbálni, hogy milyen egy kutató munkája? Szeretnéd elmélyíteni a tudásodat az óvodás 

gyermekek problémamegoldásával és annak fejlesztésével kapcsolatban? Szeretnél a befektetett munkádért 

kreditet szerezni a félév során stresszes vizsga nélkül? 

A kurzus tartalma: A kurzus keretében a hallgatók megfigyelőként vesznek részt egy kutatásban, mely óvodás 

gyermekek problémamegoldó stratégiáit vizsgálja. Videófelvételeket tekintenek meg gyerekek által 

megoldandó problémahelyzetekről, melyeket megadott szempontok szerint részletesen elemezniük kell. A 

kurzus betekintést nyújt a pedagógiai kutatások működésébe, emellett rengeteg új ismeretet adhat az 

óvodások viselkedéséről életszerű problémahelyzetben. 

A kurzus időpontjait a résztvevő hallgatókkal közösen fogjuk kijelölni, nagyjából 40 óra elfoglaltsággal 

érdemes számolni (5x8 óra plusz szünetek ez igény szerint 3 vagy 4 napba is tömöríthető). 

Minimum 6 hallgatóra van szükség, előny, ha van saját LAPTOP. 

Első megbeszélés: Március 21. 17.00 ONLINE 

Megfigyelések helyszíne: XV. kerület Aulich Lajos utca 46-64.  

A kurzus teljesítésének feltétele: aktív elemzői munka a helyszínen 
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