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Bevezetés 
 

Tisztelt Hallgató! 

 

Köszöntjük az az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, amely kar az 1869-ben alapított Budai Állami 

Tanítóképezde jogutódja. Az egységes európai felsőoktatási térségben a hallgatók az egymásra épülő 

alapképzési, mesterképzési, és doktori szinten folytathatnak felsőoktatási tanulmányokat. Az alap-

képzés (BA, BSc) pedagógusképzési területének körébe tartozik a karon folyó csecsemő- és kis-

gyermeknevelő szakos, óvodapedagógus szakos és tanító szakos képzés. Mindhárom szak önálló 

szakképzettséget ad, és folytatható mesterképzésben, a neveléstudományi mesterképzés feltétel nél-

kül fogadja be ezeket az alapszakokat. 

 

A TANTERV, A TANEGYSÉGEK FELVÉTELE  
A tanító szak 4 éves, összesen 240 kreditet kell teljesíteni, félévente átlag 30 kredit értékű tanulmányi 

munkát kell elvégezni. 

A tantervi tájékozatóban közzétett óra- és vizsgaterv táblázata mutatja a tantervben előírt tantárgyakat, 

óraszámaikat, számonkérési formáikat, itt megtalálja a tanulmányainak eredményességét segítő tan-

tervi információkat: milyen tanegységeket kell felvennie, milyen sorrendben, mit kell teljesítenie, 

hogy a szükséges krediteket megszerezze.  

Tanulmányait figyelemmel kell adminisztrálnia az elektronikus rendszerben. Egy-egy félévét akkor 

kezdhet el, ha regisztrál, és felveszi a szükséges kurzusokat, figyelve az előfeltételekre. A tantárgy-

felvétel eredményességét minden félév elején ellenőriznie kell, a felvett kurzusok listáját érdemes 

minden regisztrációs időszak végén kinyomtatni. 

A tanító szakos hallgatók – a német és a szerb nemzetiségi szakirányt végző hallgatókat kivéve –egy 

választott műveltségterületen az 1-4. és az 5-6. osztály tanítására is felkészülnek. Az angol és a né-

met műveltségterület választására a tanulmányok kezdetén kerül sor. A többi műveltségterület tan-

tárgyai, összesen 23 kredit értékben, a második félévi, végleges választást követően kötelezőek. 

További 13 kredit értékben kell kötelezően választható, valamint 12 kredit értékben szabadon választ-

ható tantárgyakat felvenni, ezek felvételének rendjére a mintaórarend nem ad útmutatást. 

A korábban végzett tanulmányok kreditjeinek beszámítását az ELTE Tanító- és Óvóképző Karára való 

felvételkor, átvételkor kell kérnie. Párhuzamos tanulmányok esetén félévente lehet kreditbeszámítást 

kérni. A szabadon választható tanegységek más karon, más intézményben is teljesíthetők, ezek be-

számítását is kérvényezni kell. 

 

A SZORGALMI IDŐSZAK ÉS A VIZSGAIDŐSZAK TANULMÁNYI MUNKÁJA 

A szorgalmi időszak szemináriumi óráin, gyakorlatain a részvétel általában kötelező, a zárás általában 

gyakorlati jegy (gyj – 5 fokú, vagy m – 3 fokú). Az előadásokon a részvétel akkor kötelező, ha azt a 

tanszék előírja, ezek zárása általában kollokvium, vagy szigorlat. A szakmai gyakorlatokon a részvé-

tel kötelező, az óvodák, bölcsődék látogatása előtt egészségügyi könyvet kell beszerezni.  

A három hónapos szorgalmi időszakot vizsgaidőszak követi, a vizsgákra az előírások szerint jelent-

kezni kell. .Kredit csak sikeresen teljesített, érdemjeggyel/minősítéssel lezárt tanegységért kapható. 

A teljesítések bejegyzését a félévek végén ellenőriznie kell. 

Tanulmányait záróvizsgával fejezi be, ha a tantervben előírt tanegységeket teljesítette, a szakdolgoza-

tát benyújtotta az előírt határnapig. Az oklevélszerzés feltétele: a sikeres záróvizsga és az előírt nyel-

vi követelményeknek való megfelelés.  

Kísérje figyelemmel a jogszabályokat, a nemzeti felsőoktatási törvényt, valamint az egyetem és a 

kar honlapján egyaránt folyamatosan frissített egyetemi szabályzatot, a HKR-t, továbbá a kari tanul-

mányi honlapot, ahonnan a szükséges dokumentumok és űrlapok is letölthetők. 

Vegye igénybe az egyetemi évek alatt kínálkozó lehetőségeket a hivatásra való felkészülés, a tudo-

mány, a művelődés, az egyetemi közélet, a nemzetközi kapcsolatok, a szórakozás terén; töltse diák-

éveit az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán tartalmasan és sikeresen. 

 

Budapest, 2015. július 20. 

A Tanító- és Óvóképző Kar vezetése 
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Képzési és kimeneti követelmények 

TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK 
1. Az alapképzési szak megnevezése: tanító (Primary School Teaching)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése:  
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA)  

szakképzettség:  

a) tanító,  

b) nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, 

szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]  

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  

a) Primary School Teacher,  

b) választható szakirány: nemzetiségi tanító (Ethnic Minority Primary School Teaching)  

Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School 

Teacher  

3. Képzési terület: pedagógusképzés  

4. Képzési ág: óvodapedagógus, tanító  

5. A képzési idő félévekben: 8 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit  

6.1. Az óvodapedagógus, tanító képzési ág közös képzési szakaszához rendelhető minimális kreditér-

ték: 10 kredit  

6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 36 kredit  

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit  

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit, nemzetiségi tanító szakirá-

nyon ebből a nemzetiségi képzés gyakorlati ismeretei legalább 6 kredit  

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 12 kredit  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, kés-

zségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban 

legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismere-

tekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  

A nemzetiségi szakirányt választó tanítók képesek az 1-6. osztályban a nemzetiségi anyanyelvi neve-

lésre, az 1-4. osztályban magyar nyelven minden műveltségi terület, valamint a nemzetiségi nyelven 

oktatott tárgyak tanítására.  

Közös kompetenciák az óvodapedagógus, tanító képzési ágban  

A hallgatók ismerik:  

 az egyetemes és a magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzőit;  

 a kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságait;  

 Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdésköreit;  

 az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárásokat, tudnivalókat.  

Az alapfokozat birtokában – a nemzetiségi szakirányt is figyelembe véve – a tanítók  

a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy  

 ismerik a társadalom működésének történelmi, eszmei, strukturális és funkcionális összefüg-

géseit;  

 ismerik a hazai közoktatás feladatait és stratégiáját, az 1-6. osztály nevelési, oktatási preferen-

ciáit, a közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumait;  

 ismerik a nevelés-oktatás elméletét, a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálá-

sának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit, a sajátos nevelési igényű és a 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének specifikumait, a családdal való együttnevelés lehe-

tőségeit; a tanulásirányítás módszereit és munkaformáit, az integrált és differenciált oktatás 

eszköztárát;  

 ismerik a személyiségfejlődés és fejlesztés pszichológiai tényezőit, a 6-12 éves gyermekek sa-

játosságait;  
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 elsajátították azokat az anyanyelvi és tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek az olvasás, 

írás alapkészségeinek a kialakításához szükségesek;  

 rendelkeznek a matematika, a természettudományok alapoktatásához szükséges korszerű is-

meretrendszerekkel, összefüggésekkel, tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;  

 elsajátították a művészeti neveléshez (ének-zene, vizuális nevelés) szükséges szakismereteket, 

a 6-10 éves gyermekek auditív és vizuális megismerő, kifejező és alkotó képességeinek fej-

lesztésével kapcsolatos metodikai eljárásokat;  

 ismerik a technika–életvitel–háztartástan oktatásához szükséges ismereteket, metodikai tudni-

valókat;  

 rendelkeznek az egészséges életmód kialakításához, a testi nevelés oktatásához szükséges tu-

dással, speciális tantárgy-pedagógiai eljárásokkal;  

 ismerik a választott műveltségterület oktatásának 1-6. osztályra vonatkozó követelményeit, 

tartalmi és metodikai összefüggéseit;  

b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak  

 az iskolai oktatás 1-4. osztályában – az idegen nyelv kivételével - valamennyi műveltségi terü-

let oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint az 1-6. osztályban legalább egy köte-

lezően választott műveltségi területen az oktató-nevelő munkára;  

 az ismeretek önálló kritikus feldolgozására;  

 a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek, adatsorok, diagramok megértésére és 

értelmezésére;  

 idegen nyelven alapszintű kommunikációra;  

 nevelési helyzetek, problémák kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, problé-

mamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  

 a nevelő-oktató munka tervezésére, szervezésére, a tanulási folyamatok irányítására a tanulási 

alapkészségek, képességek fejlesztésére;  

 a 6-12 éves gyermek személyiségének sokoldalú, differenciált fejlesztésére, az alapkészségek 

és képességek kialakítására;  

 előítélet-mentesen a multikulturális és interkulturális nevelésre;  

 a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására;  

 a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre;  

 önálló továbbtanulással és szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségeik fejlesz-

tésére, és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhatnak az 

iskolán belül felelősségteljes munkakör vállalására;  

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek  

 önismerettel, együttműködési készséggel, személyi felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett 

kommunikációs képességekkel;  

 társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással;  

 a permanens művelődés igényével és képességével;  

 az egyetemes emberi és nemzeti értékekkel, az erkölcsi normák tiszteletével, az esztétikai ér-

tékek iránti fogékonysággal, környezettudatos magatartással;  

 a fenntartható fejlődés igényelte felelősségérzettel;  

 egészséges életvitellel;  

 sikerorientáltsággal, ugyanakkor saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével;  

 a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és a hatékony munkaszervezés készségével;  

 a másság elfogadásával, toleranciaképességgel.  

A nemzetiségi tanítók a fentieken túl  

a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy  

 rendelkeznek magas szintű nemzetiségi nyelvi kompetenciákkal;  

 ismerik a nemzetiség történelmét és kultúráját;  

 ismerik a 6-12 éves korosztály oktatása, nevelése során hatékonyan alkalmazható nyelvpeda-

gógiai eljárásokat, nyelvátadási és -fejlesztési stratégiákat;  

 rendelkeznek korszerű ismeretekkel a korai kétnyelvűség szakterületén;  
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 b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak  

 elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában az 1-6. osztályban a 

nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban magyar nyelven minden műveltségi terü-

let, valamint a nemzetiségi nyelven oktatott tárgyak tanítására;  

 rendelkeznek a nemzetiségi identitás kialakításához, elmélyítéséhez szükséges gyakorlati kés-

zségekkel, jártasságokkal;  

 korszerű népismereti/nemzetiségi tartalmak közvetítésére, képesek e tartalmak 6-12 éves kor-

ban történő elsajátíttatására;  

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek  

 korszerű nemzetiségi műveltséggel, társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és 

feladatvállalással;  

 az egyetemes emberi és nemzeti, illetve nemzetiségi értékek, erkölcsi normák tiszteletével.  

 

8. A törzsanyag (szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
– alapozó ismeretek: 44-55 kredit  

társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika  

– szakmai törzsanyag: 160-175 kredit, ebből  

a) szakmai elméleti modul: magyar nyelv, irodalom és tantárgy-pedagógiája, matematika és tantárgy-

pedagógiája, természetismeret és tantárgy-pedagógiája, ének-zene és tantárgy-pedagógiája, vizuális 

nevelés és tantárgy-pedagógiája, technika–életvitel–háztartástan és tantárgy-pedagógiája, testnevelés 

és tantárgy-pedagógiája – 81-96 kredit; továbbá differenciált szakmai ismeretek a felsőoktatási intéz-

mény egyedi jellegét adó ismeretkörökből (pl. idegen nyelv, gyógypedagógiai alapismeretek és gyer-

mekvédelem, műveltségterületi vagy egyéb specifikáció) – 10-14 kredit;  

b) kötelezően választható műveltségterületi modul: 36-42 kredit  

ba) tanító szakképzettség esetén kötelezően választható műveltségi területek: magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, matematika, ember és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, 

informatika, technika - életvitel - háztartástan, testnevelés és sport – 21-25 kredit;  

bb) nemzetiségi tanító szakképzettség esetén: nemzetiségi nyelv és tantárgy-pedagógia; nemzetiségi 

ismeretek és tantárgy-pedagógia; nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom – 36-42 kredit;  

c) szakmai gyakorlati modul: 40-50 kredit.  

 

9. Szakmai gyakorlat:  
A gyakorlati képzés a 6-12 éves gyermekek tanulásának irányításához, személyiségük fejlesztéséhez 

szükséges korszerű eljárások, módszerek gyakorlását iskolai környezetben, fejleszti a speciális tanítói 

képességeket, technikai jártasságokat biztosítja. A gyakorlati képzés fogalmába beleértendők a hallga-

tók hospitálásai, csoportos és egyéni iskolai gyakorlatai, valamint a pedagógiai és tantárgy-pedagógiai 

stúdiumok keretében végzett gyakorlatok is. A nemzetiségi szakirányon a szakmai gyakorlat nemzeti-

ségi nyelven, nemzetiségi iskolában folyik.  

A 8. félévben a hallgatók intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek 

időkerete 8-10 hét, az összes szakmai gyakorlaton belüli kreditértéke 12-14 kredit.  

 

10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 

komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

szükséges. 
 

A következő táblázatokban alkalmazott speciális jelek magyarázata: 

!  erős előfeltétel 

∆  csoportonként szervezett oktatás, a létszám a szervezési lehetőségektől függ  

  az előadás látogatása kötelező 

*  kontakt óra nélkül 

  a páros és páratlan félévben kapacitástól függően vehető fel 
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A tanító szak nappali tagozatának óra-, vizsga- és kreditterve 

heti óraszámokkal és előfeltételekkel 

(MINTATANTERV) 
 

A tanító szak nappali tagozatának óra-, vizsga- és kreditterve 

 

 

PSZICHOLÓGIA 

heti 12óra  

Kredit 

14 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KBN06A011 

Bevezetés a pszichológiába  
3 

2+0 

k 
       - 

TN06A011 

Fejlődéslélektan 
3  

2+2∆ 

k 
      KBN06A011 

TN06A02 

Pedagógiai pszichológia 
2   

1+1∆ 

gyj 

 

 
    TN06A011 

TN06A03 

Csoportos pedagógiai 

gyakorlat I.  

2 
0+2∆ 

m 
       - 

TN06A10 

A differenciálás pszichológiája 

és pedagógiája* 

4    
0+2∆ 

sz 
    

TN06A02 

TN06A11 

TN06A12 

 

 

PEDAGÓGIA 

heti 13óra  

Kredit 

15 
I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KBN06A02 

Neveléstörténet 
3 

2+1∆ 

k 
       - 

TN06A052 

Általános pedagógia és didak-

tika 

3  
2+1∆ 

k 
      KBN06A02 

TN06A11 

Neveléselmélet  
3   

2+1 

k 
     TN06A052 

TN06A12 

Pedagógiai tervezés az iskolá-

ban 

2   
0+1∆ 

gyj 
     TN06A052 

TN06A08 

Alkalmazott pedagógia 
2       

0+1∆ 

gyj 
 TN06A10 

TN06A091 

Csoportos pedagógiai 

gyakorlat II. 
2        

0+2∆ 

m 

Csak a 

TN00A141-
gyel 

együtt vehető fel! 
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TÁRSADALOMISMERET  

heti 11 óra 

Kredit 

11 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KBN08A011 

Filozófia és nevelés  
2 

0+2∆ 

gyj 
       - 

TN08A02 

Fejezetek Magyarország törté-

netéből, és tantárgy-

pedagógiája 

3     
1+2∆ 

k 
   - 

KBN08A02 

Magyarország a 

20-21. században  

 

4 
     

2+2∆ 

k 
  - 

TN08A031 

Etika és nevelés. 

Az erkölcstan tanítása 

 

2 
    

0+2∆ 

gyj 
   KBN08A011 

 

 

INFORMATIKA ÉS TAN-

TÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

heti 6 óra  

Kredit 

 6 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KBN03A011 

IKT a pedagógiában   3 
1+2∆ 

k 

 

 
      - 

TN03A02 

Az informatika tantárgy-

pedagógiája 

1      
1+1∆ 

k 
  KBN03A011 

TN03A031 

A multimédia pedagógiai al-

kalmazása 

2      
0+1∆ 

k 
  KBN03A011 

 

ÉNEK-ZENE ÉS TAN-

TÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

heti 9 óra 

Kredit 

10 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN02A01 

Ének-zene és tantárgy- peda-

gógiája I. 

2 
0+2∆ 

gyj 
       - 

TN02A02 

Ének-zene és tantárgy- peda-

gógiája II. 

2  
0+2∆ 

k 
      TN02A01 

TN02A03 

Ének-zene és tantárgy- peda-

gógiája III. 

1   
0+1∆ 

gyj 
     TN02A01 

TN02A04 

Ének-zene és tantárgy- peda-

gógiája IV. 

1    
0+1∆ 

gyj 
    TN02A02 

TN02A05  

Ének tantárgy-pedagógia 
2     

1+1∆ 

k 
   TN02A03! 

TN02A06 

Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája V. 

2      
0+1∆ 

m 
  TN02A04 
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MAGYAR NYELV, IRO-

DALOM ÉS TANTÁRGY-

PEDAGÓGIÁJA 

heti 23 óra  

Kredit 

∑ 25 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN04A01 

Magyar nyelv I. ∞ 
1 

1+0 

k 
       - 

TN04A02 

Magyar nyelv I. szeminárium 
1 

0+1∆ 

gyj 
       - 

TN04A03 

Magyar nyelv II. ∞ 
1  

1+0 

k 
      TN04A01 

TN04A04 

Magyar nyelv II. szeminárium 
1  

0+1∆ 

gyj 
      TN04A02 

TN04A05 

Magyar nyelv III. 
1   

1+0 

k 
     

TN04A03! 

TN04A06 

TN04A06 

Magyar nyelv III. szeminárium 
1   

0+1∆ 

gyj 
     TN04A04 

TN04A071 

Magyar nyelv IV. és Nyelv-

művelés 

1    
0+1 

k 
    TN04A05 

TN04A08 

Beszédművelés  2 
0+1∆

gyj 
       - 

TN04A101 

Anyanyelvi tantárgy-

pedagógia I.  

3   
1+2∆ 

k 
     - 

TN04A111 

Anyanyelvi tantárgy-

pedagógiaII.  

3    
1+2∆ 

gyj 
    

TN04A01! 

TN04A05 

TN04A101 

TN04A121 

Anyanyelvi tantárgy-

pedagógia III. ∞ 

3     
1+2∆ 

k 
   

TN04A03! 

TN04A111 

TN04A131 

Gyermekirodalom I. 
2     

0+1∆ 

m 
   TN04A101 

TN04A14 

Gyermekirodalom II.  
2      

0+2∆ 

k 
  - 

TN04A15 

Korunk irodalma I. 
1      

0+1∆ 

m 
  - 

TN04A16 

Korunk irodalma II.  
2       

0+2∆ 

k 
 TN04A15 

Minden magyar nyelv és minden ATP előadás fél évfolyam számára hirdetve. 

 

 

TECHNIKA ÉS TAN-

TÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

heti 6 óra 

Kredit 

∑ 8 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN09A01 

Technika és tantárgy-

pedagógiája I. 

3   
0+2∆ 

gyj 
     - 

TN09A02 

Technika és tantárgy-

pedagógiája II. 

3    
0+2∆ 

gyj 
    - 

TN09A03 

Technika és tantárgy-

pedagógiája III. 

2     
1+1∆ 

k 
   

TN09A01 

TN09A02 
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MATEMATIKA ÉS TAN-

TÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

13 óra 

Kredit 

∑15 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN05A01 

Bevezetés a matematikába 
2 

0+2∆ 

m 
       - 

TN05A02 

A matematikai fogalmak ala-

pozása I. 

3  
0+2∆ 

k 
      - 

TN05A03 

A matematika tantárgy-

pedagógiája I. 

2   
0+2∆ 

k 
     TN05A02 

TN05A04 

A matematika tantárgy-

pedagógiája II. 

2    
0+2∆ 

k 
    TN05A03 

TN05A05 

Geometria és tantárgy-

pedagógiája 

2     
0+2∆ 

gyj 
   TN05A01 

TN05A06 

Kombinatorika, valószínűség, 

statisztika és tantárgy-

pedagógiája 

2      
0+2∆ 

gyj 
  TN05A01 

TN05A07 

A matematikai fogalmak ala-

pozása II. 

2      
1+0 

k 
  TN05A02 

 

 

TERMÉSZETISMERET ÉS 

TANTÁRGY-

PEDAGÓGIÁJA 

heti 11 óra 

Kredit 

∑ 13 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN10A01  

Természetismeret és környe-

zetvédelem I.   
3 

2+1∆ 

k 
       - 

TN10A02  

Természetismeret és környe-

zetvédelem II.  

2  
1+1∆

gyj 
      TN10A01 

TN10A03  

Természetismeret és  

környezetvédelem III.  

1   
1+0 

 k 
     TN10A02 

TN10A04 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia I. 

2    
0+2∆ 

gyj 
    TN10A03 

TN10A05 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia II. 

1     
0+1∆

k 
   TN10A04 

TN10A06  

Az emberi test felépítése és 

működése 

2      
1+0 

k 
  - 

TN10A07  

Egészségtan 
2       

1+0 

k 
 TN10A06 
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TESTNEVELÉS ÉS TAN-

TÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

heti 8 óra 

Kredit 

∑ 10 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN11A01 
Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája I. 

3 
0+2∆ 

gyj 
       - 

TN11A02 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája II. 

2  
0+2∆ 

gyj 
      TN11A01! 

TN11A03 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája III. 

2   
0+2∆ 

gyj 
     TN11A01! 

TN11A04 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája IV. 

3    
0+2∆ 

k 
    

TN11A01! 

TN11A02 

TN11A03 

 

 

VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS 

TANTÁRGY-

PEDAGÓGIÁJA 

heti 8 óra 

Kredit 

∑ 10 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN12A01 

Alapozó vizuális stúdiumok 
2 

0+2∆ 

gyj 
       

TN12A02-vel  

együtt vehető fel 

TN12A02 

Vizuális megismerés és kom-

munikáció 

1 
 

1+0 k 
       

TN12A01-el  

együtt vehető fel 

TN12A03 

Alkotási gyakorlatok- képző-

művészet 

2  

 

0+1∆ 

gyj 

      TN12A01! 

TN12A04 

Alkotási gyakorlatok- tárgykul-

túra 

2  

 

0+1∆ 

gyj 

      TN12A01! 

TN12A05 

Esztétikai, művészeti ismeretek 
1   

1+0 

k 
     TN12A02 

TN12A06 

Vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája  

2    
0+2∆ 

k 
    TN12A05! 

 

 

 

Szakdolgozati szeminárium 

 

Kredit 

 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TSZAK 

Szakdolgozati  

szeminárium 15        
0 

m 

Az adott szak  

tanterve szerinti  

összefüggő  

gyakorlat,  

párhuzamos  

teljesítéssel 

 

Szakdolgozati témát az ötödik félév végén kell választani, erről részletes útmutató a TO honlap-

ján olvasható.  

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2015. évi módosítása érintette az ab-

szolutórium megszerzésének követelményrendszerére vonatkozó 108. § 47. pontját. Ennek értelmében 

az abszolutórium feltétele a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok megszerzése, aminek a "Szakdolgo-
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zati szeminárium" kurzus teljesítésével lehet eleget tenni. A szakdolgozat elkészítése továbbra sem 

szükséges az abszolutóriumhoz. Ez a változás a tanulmányaikat 2015/16. tanévben vagy később meg-

kezdőkre vonatkozik. 
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SZAKMAI GYAKORLAT 

630 óra 

Kredit 

∑ 40 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN00A011 

Csoportos tanítási gyakorlat I. 2    
0+3 

gyj 
    

TN04A101! vagy  

TN04M16! 

TN05A03! vagy 

TN05M07! 

TN00A021 

Csoportos tanítási gyakorlat II. 2     
0+3 

gyj 
   

TN00A011! 

TN10A04 v. 

TN10M08 

TN00A031 

Csoportos tanítási gyakorlat III. 
3      

0+3 

gyj 
  

TN00A021! 

TN06A10! 

TN00A022 

Tanító az iskolában 2     

30 ó/ 

4 nap 

gyj 

   
TN00A011! 

TN00A021 

TN00A041 

Csoportos tanítási 

gyakorlat IV. 
3       

0+3 

gyj 
 

TN00A031! 

TN04A111! 

TN04A05! v. 

TN04M051! 

TN00A052 

Műveltségterületi csoportos 

tanítási gyakorlat I. 

3      
0+3 

gyj 
  

TN00A021 

TN06A10! 

TN00A062 

Műveltségterületi csoportos 

tanítási gyakorlat II. 
3       

0+3 

gyj 
 

TN00A052 

Műveltségterületi 

szigorlatok vala-

melyike 

TN00A071 

Csoportos folyamatos megfi-

gyelés 

2   
0+2 

m 
     TN06A052! 

TN00A08 

Egyéni komplex 

pedagógiai gyakorlat I. 

1  

10ó/ 

2nap 

m 

      TN06A011 

TN00A09 

Egyéni komplex 

pedagógiai gyakorlat II. 

1   

15ó/ 

3nap 

m 

     
TN00A08 

 

TN00A10 

Egyéni komplex 

pedagógiai gyakorlat III. 

1    

10ó/ 

2nap 

m 

    
TN00A09 

 

TN00A111 

Egyéni és csoportos iskolai 

gyakorlat (differenciáló ped.) 
2    

35ó 

2nap+

1 hét 

m 

    
TN06A10-zel 

párhuzamosan 

TN00A131 

Egyéni iskolai 

gyakorlat II. (alkalmazott ped.)  

1       

30ó/ 

1 hét 

m 

 

TN06A10! 

TN06A08-cal 

párhuzamosan 

TN00A141 

Komplex szakmai gyakorlat 
13        

208ó/ 

10 hét 

gyj 

TN00A041! 

TN00A062! v. 

(TN00N06!vagy 

TN00S06!a nem-

zetiséginek) 

TN00A151 

Zárótanítás 1        
2ó/ 

gyj 

TN00A141 
TN06A10! 
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AZ ELŐÍRT, VÁLASZTHATÓ TARTALMÚ TANULMÁNYI MUNKA 

A Neptunban fel kell venni ezeket a tanegységeket is! 
MŰVELTSÉGTERÜLETI TANTÁRGYAK 

 

23 kredit 

A kötelezően választható műveltségterület tárgyai a má-

sodik félévtől kezdve összeépülnek az általánosan kötele-

ző tanulmányokkal. 

NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY ÉS IDEGEN 

NYELVI MŰVELTSÉGTERÜLETEK 

36 kredit 

A nemzetiségi szakirány és az idegen nyelvi műveltségte-

rület tartalmazza az összes előírt kötelezően választható 

36 kreditet. 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGYAK                                      13 kredit 

A kötelezően választható tantárgyak kínálatából a nyolc 

félév alatt 13 kredit értékűt kell teljesíteni. 

SZABADON VÁLASZTHATÓ 

TANTÁRGYAK 

12 kredit  

A szakon nem kötelező, a karon, az egyetemen, vagy más 

felsőoktatási intézményben meghirdetett tárgyak közül a 

8félév alatt 12 kreditet kell teljesíteni. 
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NÉMET NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZAKIRÁNY 
Német nemzetiségi szakirányon a képzés az I. félévben indul. A nemzetiségi tantárgyak mel-

lett a tanító szak általánosan előírt tanegységeit kell felvenni. 
NEMZETISÉGI 

SZAKIRÁNY        heti 34 óra 

Kredit 

∑36 
I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

ELŐFELTÉ-

TEL 

TN07N01 

Nyelvtan- rendszerező/leíró I. 
2 

0+2∆

gyj 
       - 

TN07N02 

Nyelvtan- rendszerező/leíró II. 
2  

0+2∆

gyj 
      TN07N01! 

TN07N03 

Nyelvtan- rendszerező/leíró III. 
1   

0+2∆

gyj 
     TN07N02! 

TN07N04 

Nyelvtan- rendszerező/leíró IV. 
1    

0+1∆

gyj 
    TN07N03! 

TN07N05 

Nyelvtan- rendszerező/leíró V. 
2     

0+1∆

sz 
   

TN07N04! 

TN07NAV 

TN07N06 

Nyelv-és stílusgyakorlatok I. 
1 

0+2∆ 

gyj 
       - 

TN07N07 

Nyelv-és stílusgyakorlatok II. 
1  

0+2∆ 

gyj 
      TN07N06! 

TN07NAV 

Nyelvi alapvizsga 2  av       

TN07N02-vel 

és 

TN07N07-tel 

párhuzamosan 

TN07N21 

Évfolyamdolgozat német nyel-

ven 

1    
0 

gyj 
    TN07NAV 

TN07N081 

Tantárgy-pedagógia I.  
1    

1+0∆ 

gyj 
    

TN07N03! 

TN07N07! 

TN07N091 

Tantárgy-pedagógia II.  
2     

0+2∆ 

k 
   TN07N081! 

TN07N101 

Gyermekirodalom I. 
1    

0+2∆ 

gyj 
    TN07N07 

TN07N11 

Gyermekirodalom II. 
2     

0+2∆ 

k 
   TN07N101! 

TN07N12 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2      

0+2∆ 

gyj 
  TN07N11! 

TN07N13 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2       

0+2∆ 

k 
 TN07N12! 

TN07N14 

Nemzetiségi ismeret – néprajz I. 
2  

0+2∆ 

k 
      TN07N06! 

TN07N15 

Nemzetiségi ismeret 

 – néprajz II. 

2   
0+2∆ 

k 
     TN07N14! 

TN07N16 

 Nemzetiségi irodalom 

 – gyermekirodalom I. 

2       
0+2∆ 

gyj 
 TN07N12! 

TN07N17 

Nemzetiségi irodalom 

 – gyermekirodalom II. 

1        
0+1∆ 

k 
TN07N16! 

TN07N18 

Ének–zene tantárgy-pedagógia  
2   

0+2∆ 

gyj 
     TN07N07! 

TN07N19 

Testnevelés tantárgy-pedagógia  
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN07N07! 

TN07N20 

Környezetismeret tantárgy-

pedagógia 

2     
0+2∆ 

gyj 
   TN07N07! 
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NÉMET NEMZETISÉGI 

SZAKMAI  

GYAKORLAT       heti 6 óra 

Kredit 

∑ 6 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN00N05 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat I. 

3      
0+3 

gyj 
  

TN00A021 

TN07N05! 

TN06A10! 

TN00N061 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat II. 

2       
0+3 

gyj 
 

TN00N05! 

 

TN00N16 

Zárótanítás  (nemzetiségi) 1        
2 

gyj 

TN00A141 

TN00N06! 

TN06A10! 

A nemzetiségi szakirány speciális tantárgyainak leírását lásd a 114. oldaltól. 
 

 

SZERB NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZAKIRÁNY 
Szerb nemzetiségi szakirányon a képzés az I. félévben indul. A nemzetiségi tantárgyak mellett 

a tanító szak általánosan előírt tanegységeit kell felvenni. 
NEMZETISÉGI 

SZAKIRÁNY        heti 34 óra 

Kredit 

∑36 
I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

ELŐFELTÉ-

TEL 

TN07S01 

Nyelvtan- rendszerező/leíró I. 
2 

0+2∆

gyj 
       - 

TN07S02 

Nyelvtan- rendszerező/leíró II. 
2  

0+2∆

gyj 
      TN07S01! 

TN07S03 

Nyelvtan- rendszerező/leíró III. 
1   

0+2∆

gyj 
     TN07S02! 

TN07S04 

Nyelvtan- rendszerező/leíró IV. 
1    

0+1∆

gyj 
    TN07S03! 

TN07S05 

Nyelvtan- rendszerező/leíró V. 
2     

0+1∆

sz 
   

TN07S04! 

TN07SAV 

TN07S06 

Nyelv-és stílusgyakorlatok I. 
1 

0+2∆ 

gyj 
       - 

TN07S07 

Nyelv-és stílusgyakorlatok II. 
1  

0+2∆ 

gyj 
      TN07S06! 

TN07SAV 

Nyelvi alapvizsga 2  av       

TN07S02-vel és 

TN07S07-tel 

párhuzamosan 

TN07S08 

Tantárgy-pedagógia I.  
1    

1+0∆ 

k 
    

TN07S03! 

TN07S07! 

TN07S09 

Tantárgy-pedagógia II.  
2     

0+2∆ 

gyj 
   TN07S08! 

TN07S10 

Gyermekirodalom I. 
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN07S07 

TN07S11 

Gyermekirodalom II. 
2     

0+2∆ 

k 
   TN07S10! 

TN07S12 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2      

0+2∆ 

gyj 
  TN07S11! 

TN07S13 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2       

0+2∆ 

k 
 TN07S12! 

TN07S14 

Nemzetiségi ismeret – néprajz I. 
2  

0+2∆ 

k 
      TN07S06! 

TN07S15 

Nemzetiségi ismeret 

 – néprajz II. 

2   
0+2∆ 

k 
     TN07S14! 
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TN07S16 

 Nemzetiségi irodalom 

 – gyermekirodalom I. 

2       
0+2∆ 

gyj 
 TN07S12! 

TN07S17 

Nemzetiségi irodalom 

 – gyermekirodalom II. 

1        
0+1∆ 

k 
TN07S16! 

TN07S18 

Ének–zene tantárgy-pedagógia  
2   

0+2∆ 

gyj 
     TN07S07! 

TN07S19 

Testnevelés tantárgy-pedagógia  
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN07S07! 

TN07S20 

Környezetismeret tantárgy-

pedagógia 

2     
0+2∆ 

gyj 
   TN07S07! 

 
 

SZERB NEMZETISÉGI 

SZAKMAI  

GYAKORLAT       heti 6 óra 

Kredit 

∑ 6 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN00N05 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat I. 

3      
0+3 

gyj 
  

TN00A021 

TN07S05! 

TN06A10! 

TN00N061 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat II. 

2       
0+3 

gyj 
 

TN00N05! 

 

TN00N16 

Zárótanítás (nemzetiségi) 1        
2 

gyj 

TN00A141 

TN00N061! 

TN06A10 

A nemzetiségi szakirány speciális tantárgyainak leírását lásd a 121. oldaltól. 
 

„KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ GYAKORLATI TÁRGYAK KARI KÍNÁLATA” 
 

Kötelezően választható gyakor-

lati tárgyak kari kínálata Kredit 
∑24 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KB06KV05 
A pedagógiai projekt I.* 

5  50 óra 

m 

    
- 

KB00KV01 
Táboroztatás I.* 

5   50 óra 

m 

   
- 

KB00KV03 

Konferenciák, szakmai prog-

ramok, kirándulások I.* 

2       

- 

KB00KV04 

Konferenciák, szakmai prog-

ramok, kirándulások II.* 

2       

KB00KV03 
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Kötelezően választható neve-

léstudományi mesterképzési 

előtanulmányok kari kínálata 

Kredit 

 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KB06KV01 
Összehasonlító pedagógia 4   

 

 
 

0+2∆ 

gyj 

 
 - 

KB06KV02 
Kvalitatív pedagógiai kutatások 5     

1+2∆ 

k 
 - 

KB06KV03 
Interkulturális nevelés 5     

2+1∆ 

k 
 - 

KB06KV04 
Gyógypedagógiai alapismeretek 4      

2+0∆ 

k 
- 

KB06KV06 
Gyermekvédelem 4      

1+1∆ 

gyj 
- 

 

 

„AZ  ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE” tantárgycsoport 

 

ÓVODA-ISKOLA ÁTMNET 

 8 óra Kredit 

∑13 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

 

VI. 

félév 

VII. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KB06KV14 
Az átmenet modelljei és prob-

lémái 
4   

 

 
0+2∆ 

gyj 
 

 

 

 TN06A052 

KB04KV01 
Átmenet és az anyanyelvi felké-

szültség 
3     

0+2∆ 

gyj 

 

 KB06KV14 

KB06KV15 
Játék az iskolában 3      

 

0+2∆ 

m 
 KB06KV14 

KB06KV16 
Részképességek fejlesztése 3      

 
0+2∆ 

gyj 
KB06KV15 

 

 

 

AZ ANGOL-MAGYAR KÉT TANNYELVŰ OKTATÁSRA FELKÉSZÍTŐ MODUL 

 

 

AZ ANGOL-MAGYAR 

KÉT TANNYELVŰ 

OKTATÁSRA FELKÉ-

SZÍTŐ MODUL 
kötelezően választható Θ 10 

óra 

Kredit 

 13 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN01KS01 

Angol nyelvi előkészítés 

az angol-magyar két taní-

tási nyelvű oktatás-

ra/nevelésre I. 

4 
0+3 

gyj 
       

Nyelvi szintfel-

mérés 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 19 

TN01KS02 

Angol nyelvi előkészítés 

az angol-magyar két taní-

tási nyelvű oktatás-

ra/nevelésre II. 

2  
0+2 

gyj 
      TN01KS01 

TN01KS03  

A kétnyelvűség elmélete 

és gyakorlata 

1     
0+1 

k 
   TN01KS02! 

TN01KS04 

A két-tannyelvű oktatás 

módszertana.   

Testnevelés 

1     
0+1 

gyj 
   TN01KS03 

TN01KS05 

A két-tannyelvű oktatás 

módszertana. 

Ének-zene és vizuális ne-

velés 

3      
0+2 

gyj 
  TN01KS03! 

TN01KS06  

A két-tannyelvű oktatás 

módszertana.   

Környezetismeret 

2       
0+1 

gyj 
 TN01KS03! 

 

 

 

 

A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVI TÁRGYAK KARI KÍNÁLATA 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltétel 

KBN01KV01 (angol) 

KBN07KV01 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek I.  

4 
0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV02 (angol) 

KBN07KV02 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek II.  

4 
0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV03 (angol) 

KBN07KV03 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek III.  

4 
0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV04 (angol) 

KBN07KV04 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek IV.  

4 
0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

 
 

 

 

„TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS” tantárgycsoport 

 

TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS  

6 óra 
Kredit 

∑ 10 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

KB06KV11 

Bevezetés a pedagógiai kutatás mód-

szereibe  

2   
0+2∆ 

m 
   KBN06A011 

KB06KV12 

Kvalitatív kutatási módszerek 
3    

0+2∆ 

m 
  

KB06KV11 

 

KB06KV13 

Tudományos publikáció  5     

0+2*

∆ 

m 

 
KB06KV11 
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MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS 
 

ANGOL IDEGEN NYELVI  

MŰVELTSÉGI TERÜLET 
heti 30 óra  

Kredit 

 36 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN01M01 

Rendszerező/leíró nyelvtan I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
    

 

 
  

TN01M07-tel pár-

huzamosan 

TN01M02 

Rendszerező/leíró nyelvtan II. 
2  

2+0∆ 

gyj 
      TN01M01! 

TN01M03 

Rendszerező/leíró nyelvtan III. 
2   

0+1∆ 

gyj 
     TN01M02! 

TN01M04 

Rendszerező/leíró nyelvtan IV. 
2    

0+2∆ 

k 
    TN01M03! 

TN01M20 

Évfolyamdolgozat angol nyel-

ven 

1    
 

m 
    

TN01M04 

TN01M101 

TN01M051 

Rendszerező/leíró nyelvtan V. 
3     

0+1∆ 

sz 
   

TN01M04! 

TN01M20 

TN01M06 

Fonetika / fonológia 
1 

0+1∆ 

gyj 
       

TN01M07-tel pár-

huzamosan 

TN01M07 

Nyelv- és stílusgyakorlat I.  
1 

0+2∆ 

gyj 
       - 

TN01M08 

Nyelv- és stílusgyakorlat II 
1  

0+2∆ 

gyj 
      TN01M07! 

TN01MAV1 

Alapvizsga 
1  av       

TN01M02 

TN01M08 

TN01M09 

Nyelv- és stílusgyakorlat  III. 
2   

0+2∆ 

gyj 
     

TN01M02! 

TN01M08! 

TN01M101 

Tantárgy-pedagógia I. 1. 
1    

0+1∆ 

m  
   TN01M02! 

TN01M102 

Tantárgy-pedagógia I. 2. 
1     

0+1∆ 

gyj 
   

TN01M101! 

TN01M20 

TN01M111 

Tantárgy-pedagógia II.  
2      

0+2∆ 

gyj 
  TN01M102! 

TN01M12 

Tantárgy-pedagógia III.  
1     

 

 
 

0+1∆ 

k 
 TN01M111 

TN01M131 

Tantárgy-pedagógia IV.  1        
0+1∆ 

gyj 

TN01M12 

TN00A141 
(a 10 hetessel együtt) 

TN01M14 

Gyermekirodalom I. 
2    

0+1∆ 

gyj 
    

TN01M02! 

TN01M08! 

TN01M15 

Gyermekirodalom II. 
2     

0+2∆ 

k 
   

TN01M02! 

TN01M08! 

TN01M16 

Gyermekirodalom III. 
2      

0+1∆ 

k 
  

TN01M02! 

TN01M08! 

TN01M17 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2     

 

0+2∆ 

gyj 
  

TN01M02! 

TN01M08! 

TN01M181 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2      

 

0+2∆ 

k 
 TN01M17! 

TN01M19 

Országismereti beszédgyakorlat 
2    

0+1∆ 

gyj 
    

TN01M02! 

TN01M08! 
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EMBER ÉS TÁRSADALOM 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 

heti 28 óra 

Kredit 

 32 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

ELŐFELTÉ-

TEL 

TN08M01   

Társadalom- és művelődéstörténet, 

tp. I. 

3  
0+3∆ 

gyj 
      - 

TN08M02 

Társadalom- és művelődéstörténet, 

tp. II. 

2   
0+2∆ 

k 
     TN08M01 

TN08M03 

Társadalom- és művelődéstörténet, 

tp. III. 
3    

0+2∆ 

gyj 
    TN08M02 

TN08M04 

Társadalom és művelődéstörténet, 

tp. IV. 

2     
0+2∆ 

k 
   

TN08M03! 

 

TN08M05 

Tantárgy-pedagógiai ismeretek 2     
0+2∆ 

gyj 
   TN08M03! 

TN08M061 

Fejezetek a filozófiai és az etikai 

gondolkodás történetéből  

3   
0+2∆

k 
     - 

TN08M07 

Mo. társadalom- és művelődés- 

története a 20-21.sz.ban I. 
3  

 

 

 

 

0+3∆

gyj 
    - 

TN08M08 

Mo. társadalom- és művelődés- 

története a 20-21.sz.ban II. 

4     
0+3∆ 

k 
   TN08M07 

TN08M09 

Tanítóképzők, tanítók a 20. szá-

zadi Magyarországon és művelt-

ségterületi szigorlat 

3      
0+2∆ 

sz 
  

TN08M07 

továbbiak a 

tantárgyleírás-

nál 

TN08M101 

Az erkölcstan tanítása. A gyermek-

filozófia   

3    
0+3∆ 

gyj 
    TN08M061 

TN08M11 

Magyarország az EU-ban 
2       

0+2∆ 

gyj 
 TN08M08 

Műv. ter. köt. vál. 1. 

TN08M131 

Művelődésfilozófia   

2 

       

0+2∆ 

m 
KBN08A011 Műv. ter. köt. vál.2. 

TN08M141 
Bevezetés az internet   

szociológiájába 
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INFORMATIKA MŰ-

VELTSÉGI TERÜLET 

heti 23 óra 

Kredit 

 23 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII. 

félév 

ELŐFELTÉ-

TEL 

TN03M01 

Informatikai eszközök 
3  

0+2∆ 

gyj 
      KBN03A011 

TN03M021 

Alkalmazói rendszerek I.  
2   

0+2∆ 

gyj 
     KBN03A011 

TN03M03 

Alkalmazói rendszerek II. 
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN03M021 

TN03M12 

Algoritmusok szerepe a kisis-

kolások gondolkodási tevé-

kenységeiben 

2   
0+3∆ 

gyj 
     KBN03A011 

TN03M13 

Digitális tananyagok alkalma-

zása és fejlesztése 

2     
0+2∆ 

gyj 
   

TN03M021 
 

TN03M14 

Digitális képszerkesztés 
2     

0+2∆ 

gyj 
   TN03M03 

TN03M15 

Az információs társadalom és 

az oktatás 

1      
0+2∆

gyj 
  TN03A02 

TN03M081 

IKT alkalmazása a gyakorlat-

ban 

2      
0+2∆ 

sz 
  TN03A02 

TN03M16 

Stíluslapok használata a 

webszerkesztésben 

2       
0+2∆

gyj 
 TN03M03 

TN03M10 

Multimédiás projekt 
3       

0+2∆

gyj 
 TN03M081 

TN03M11 

Informatika tanításának terve-

zése 

2        
0+2∆ 

gyj 
TN03M081 

 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 23 

 

ÉNEK-ZENE MŰVELTSÉ-

GI TERÜLET 

heti 25 óra 

Kredit 

 31 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

ELŐFELTÉTEL 

TN02M01 

Ének, szolfézs zeneelmélet I.  
3  

0+3∆ 

k 
      TN02A01 

TN02M02 

Ének, szolfézs, zeneelmélet II.  
3   

0+3∆ 

k 
     TN02M01 

TN02M03 

Ének, szolfézs, zeneelmélet III.  
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN02M02! 

TN02M04 

Ének, szolfézs, zeneelmélet IV.  
2     

0+2∆ 

gyj 
   TN02M03! 

TN02M05 

Ének, szolfézs, zeneelmélet V.  
3      

0+3∆ 

sz 
  

TN02M04! 

TN02M06! 

TN02M08! 

továbbiak a tan-

tárgyleírásnál 

TN02M06  

Ének-zene tp. I.   
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN02M02! 

TN02M07  

Ének-zene tp. II. 
2     

0+1∆  

k 
   TN02M06! 

TN02M08 

Karvezetés, 

kórushangképzés I.  

1     
0+1∆ 

m 
   

TN02M03! 

TN02M12 

TN02M15 

TN02M09 

Karvezetés, 

kórushangképzés II. 

1      
0+1∆ 

gyj 
  TN02M08 

TN02M10 

Karvezetés, 

kórushangképzés III.  

2       
0+1∆  

k 
 TN02M09 

TN02M11 

Zongora, partitúraolvasás I. 
1  

0,5∆ 

gyj  
      TN02A01 

TN02M12 

Zongora, partitúraolvasás II. 
1   

0,5∆ 

 gyj 
     TN02A01 

TN02M13 

Zongora, partitúraolvasás III. 
1    

0,5∆ 

gyj 
    TN02M11 

TN02M14 

Zongora, partitúraolvasás IV. 
1     

0,5∆ 

gyj 
   TN02M12 

TN02M15 

Hangképzés I.  
1  

0,5∆ 

gyj  
      TN02A01 

TN02M16 

Hangképzés II. 
1   

0,5∆ 

gyj 
     TN02A01 

TN02M17 

Zeneirodalom I. 
1      

1+0∆  

gyj 
  TN02M02 

TN02M18 

Zeneirodalom II. 
1       

1+0∆  

gyj 
 TN02M17 

TN02M19 

Zeneirodalom III. 
2        

1+0∆  

k 
TN02M18 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

MŰVELTSÉGI TERÜLET 

heti 39 óra 

Kredit 

 44 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN04M01 

Beszédművelés II. 
2  

0+2 

gyj 
      TN04A08 

TN04M031 

Magyar nyelv II. 2  
1+0 

k 
      TN04A01 

TN04M041 

Magyar nyelv II. szeminárium 
2  

0+2 

gyj 
      TN04A02 

TN04M051 

Magyar nyelv III. 
2   

1+0 

k 
     TN04M031 

TN04M061 

Magyar nyelv III. szeminárium 
2   

0+1 

gyj 
     

 

TN04M041! 

TN04M071 

Magyar nyelv IV. 2    
1+0 

k 
    TN04M051 

TN04M081 

Magyar nyelv IV. szeminárium 2    
0+1 

gyj 
    

 

TN04M061 

 

TN04M091 

Magyar nyelv V. és Nyelvművelés 3     
1+1 

sz 
   

TN04M071 

TN04M081 

TN04M101 

Poétika 3   
 

 
 

0+2 

k 
   - 

TN04M15 

ATP  I. 
3  

1+2 

k 
      TN04A01 

TN04M16 

ATP II. 
3   

1+2 

gyj 
     

 

TN04M15 

TN04M171 

ATP  III. 
3    

1+1 

k 
    TN04M16 

TN04M181 

ATP  IV.  
3     

1+1 

gyj 
   TN04M171 

TN04M19 

ATP  V. 2      
1+1 

k 
  TN04M181 

TN04M20 

Gyermekirodalom I. 2     
1+1 

gyj 
   - 

TN04M211 

Gyermekirodalom II. 3      
1+2 

k 
  TN04M20 

TN04M22 

Korunk irodalma I. 2      
1+1 

m 

 

 
 - 

TN04M231 

Korunk irodalma II. 3       
1+2 

k 

 

 
TN04M22 
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MATEMATIKA  

MŰVELTSÉGTERÜLET 

30 óra 

Kredit 

 36 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN05M01 

A matematika alapjai I. 
2  

0+2∆ 

k 
      - 

TN05M02 

Elemi algebra I. 
4  

0+3∆ 

k 
      - 

TN05M03 

Elemi algebra II. 
3   

0+3∆ 

k 
     TN05M02 

TN05M04 

Elemi matematika  
2   

0+2∆ 

gyj 
     - 

TN05M05 

Geometria I. 
2    

0+1∆ 

gyj 
    TN05A01 

TN05M06 

Geometria II. 
2     

0+2∆ 

k 
   TN05M05 

TN05M07 

Matematika és tantárgy-

pedagógia I. 

2   
0+2∆ 

k 
     

TN05A01 

TN05M01 

TN05M02 

TN05M08 

Matematika és tantárgy-

pedagógia II. 

2    
0+2∆ 

k 
    TN05M07 

TN05M09 

Matematika és tantárgy-

pedagógia  III. 

3     
0+2∆ 

gyj 
   TN05M08 

TN05M10 

Matematika és tantárgy-

pedagógia  IV.  

3      
0+2∆ 

k 
  

TN05M06 

TN05M09 

TN05M11 

Kombinatorika 
2     

0+2∆ 

gyj 
   TN05A01 

TN05M12 

A matematika alapjai II. 
2      

0+2∆ 

k 
  TN05M01 

TN05M13 

Függvények 
4      

0+3∆ 

sz 
  

TN05M03 

TN05M10 

TN05M12 

továbbiak a tan-

tárgyleírásnál 

TN05M14 

Valószínűség, statisztika 
3       

0+2∆ 

gyj 
 TN05M11 
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NÉMET NYELV 

MŰVELTSÉGTERÜLET 

heti 31 óra 

Kredit 

 36 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

ELŐFELTÉ-

TEL 

TN07M01 

Fonetika / fonológia  
1 

0+1∆ 

gyj 
       - 

TN07M02 

Rendszerező/leíró nyelvtan I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
       

TN07M07-tel 

párhuzamosan 

TN07M03 

Rendszerező/leíró nyelvtan II. 
2  

0+2∆ 

gyj 
      TN07M02! 

TN07M04 

Rendszerző/leíró nyelvtan III. 
1   

0+2∆ 

gyj 
     TN07M03! 

TN07M05 

Rendszerező/leíró nyelvtan IV. 
2    

0+2∆ 

k 
    TN07M04! 

TN07M06 

Rendszerező/leíró nyelvtan V. 
2     

0+1∆ 

sz 
   TN07M05! 

TN07M07 

Nyelv- és stílusgyakorlat I. 
2 

0+3∆ 

gyj 
       - 

TN07M08 

Nyelv- és stílusgyakorlat II.  
2  

0+3∆ 

gyj 
      TN07M07! 

TN07MAV 

Alapvizsga 
2  av       

TN07M03 

TN07M08 

TN07M091 

Német nyelv tp. I. 
2     

1+0∆ 

gyj 
   

TN07M05! 

TN07M08 

TN07M101 

Német nyelv tp. II. 
2      

0+2∆ 

k 
  TN07M091! 

TN07M11 

Német nyelv tp. III. 
1       

0+1∆ 

gyj 
 TN07M101! 

TN07M12 

Német nyelv tp. IV. 
1        

0+1∆ 

gyj 
TN07M11! 

TN07M131 

Gyermekirodalom I 
1    

0+2∆ 

gyj 
    

TN07M03 

TN07M08! 

TN07M22 

Évfolyamdolgozat 
1    

0 

gyj 
    TN07MAV 

TN07M14 

Gyermekirodalom II. 
2     

0+2∆ 

k 
   TN07M131! 

TN07M15 

Gyermekirodalom III. 
2      

0+1∆ 

gyj 
  TN07M14! 

TN07M17 

Irodalmi beszédgyakorlat. I. 
2      

0+1∆ 

gyj 
  TN07M08! 

TN07M18 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 3       
0+1∆ 

gyj 
 TN07M17! 

TN07M20 

Országismereti beszédgyak. 
2   

0+2∆ 

gyj 
     TN07M08! 

TN07M21 

Kultúrtörténeti beszédgyak. 
1        

0+1∆ 

gyj 
TN07M18 
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TERMÉSZETISMERET 

MŰVELTSÉGTERÜLET 

heti  28óra 

Kredit 

 33 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 

 

ELŐFELTÉTEL 

TN10M01 

Fizikai, kémiai ismeretek és 

gyakorlatok 

4  
1+2∆ 

gyj 
      - 

TN10M02 

Általános természetföldrajz 2  
1+1∆ 

k 
      

a gyakorlat teljesítése 

a kollokviumra jelent-

kezés előfeltétele 

TN10M03 

Magyarország természeti és 

gazdasági földrajza 

2   
1+0∆ 

k 
     TN10M02 

TN10M04 

Növénytani ismeretek és gya-

korlatok  

2   
1+1∆ 

k 
     TN10M01 

TN10M05 

Állattani ismeretek és 

gyakorlatok 

2    
1+1∆ 

k 
    TN10M04 

TN10M06 

Általános biológia 
2     

2+0∆ 

k 
   - 

TN10M07 

Funkcionális anatómia 
2     

2+0∆ 

k 
   - 

TN10M08 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia I. 

2    
0+2∆ 

gyj 
    

TN10M03 

TN10M04 

TN10M09 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia II. 

3     
0+2∆ 

k 
   

TN10M05 

TN10M08 

TN10M10 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia III. 

2      
0+1∆ 

gyj 
  

TN10M06 

TN10M09 

TN10M11 

Egészségtan 
1      

0+1∆ 

gyj 
  TN10M07 

TN10M12 

Ökológia, környezetkultúra 
3      

2+0∆ 

sz 
  

TN10M06 továbbiak 

a tantárgyleírásnál 

TN10M13 

Komplex terepgyakorlat 

(tömbösítve) 

2      
0+2∆ 

gyj 
  - 

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANEGYSÉGEK ∑ 4 KREDIT 

TN10M14 

Egészségfejlesztés I. 
2       

2+0∆ 

gyj 
 TN10M12 

TN10M15 
Egészségfejlesztés II. 

2        
2+0∆ 

gyj 
TN10M12 

TN10M16 

Fenntarthatóságra nevelés I. 
2       

2+0∆ 

gyj 
 TN10M12 

TN10M17 

Fenntarthatóságra nevelés II. 
2        

2+0∆ 

gyj 
TN10M12 

TN10M18 

Elsősegélynyújtás I. 
3       

2+0∆ 

gyj 
 TN10M12 

TN10M19 

Elsősegélynyújtás II. 
1        

2+0∆ 

gyj 
TN10M12 
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TESTNEVELÉS ÉS 

SPORT MŰVELTSÉGTE-

RÜLET 

heti 26 óra 

Kredit 

 33 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN11M01 

Iskolai játékok 
2  

0+2∆ 

gyj 
      - 

TN11M02 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia II. 

2  
0+2∆ 

gyj 

 

 
     TN11A01 

TN11M031 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia III. 

2   
0+2∆ 

gyj 
     

 

TN11A01 

TN11M041 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia IV. 

3    
0+2∆ 

k 
    

TN11M02 

TN11M031 

TN11M05 

Testnevelés elmélet és mód-

szertan  
2      

1+0∆ 

sz 
  

TN11M041! 

továbbiak a 

tantárgyleírás-

nál 

TN11M06 

Anatómia, élettan 
3   

2+0∆ 

k 
     - 

TN11M07 

Sportjátékok I. 
2     

0+2∆ 

gyj 
   - 

TN11M08 

Sportjátékok II. 
2      

0+2∆ 

gyj 
  - 

TN11M09 

Gimnasztika, torna I. 
2   

0+2∆ 

gyj 
     - 

TN11M101 

Gimnasztika, torna II. 
2  

0+2∆ 

gyj 
      - 

TN11M11 

Atlétika I. 
2  

0+2∆ 

gyj 
      - 

TN11M121 

Atlétika II. 
2   

0+2∆ 

gyj 
     - 

TN11M13 

Sportágismeret, rekreáció I. 
2       

0+2∆ 

m 
 TN11M05 

TN11M141 

Sportágismeret, rekreáció II. 
2        

0+1∆ 

gyj 
- 
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VIZUÁLIS NEVELÉS  

MŰVELTSÉGI TERÜLET 

heti 23 óra 

Kredit 

 30 

I. 

félév 

II. 

félév 

III. 

félév 

IV. 

félév 

V. 

félév 

VI. 

félév 

VII. 

félév 

VIII 

félév 
ELŐFELTÉTEL 

TN12M01 

Kommunikációs és szemlélte-

tési stúdium 

2  
0+1∆ 

gyj 
      TN12A02 

TN12M02 

Vizuális közlésformák 
2  

0+2∆ 

gyj 
      TN12A02 

TN12M03 

Művészettörténet 
2  

1+0∆ 

k 
      TN12A02 

TN12M04 

Alkotási gyakorlat 
2   

0+2∆ 

gyj 
     TN12A01! 

TN12M05 

Műelemzés,  

Esztétikai alapismeretek   
2   

1+1∆ 

k 
     TN12A02! 

TN12M06 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája I. 
2   

1+1∆ 

k 
     TN12A02! 

TN12M07 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája II. 
2    

1+0∆ 

k 
    TN12M06 

TN12M08 

Képzőművészeti gyakorlat 
2    

0+2∆ 

gyj 
    TN12M04 

TN12M09 

Tárgy- és környezetkultúra 
2     

0+2∆ 

gyj 
   TN12M04 

TN12M10 

Népművészet. Design 
2     

0+1∆ 

gyj 
   - 

TN12M11 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája III. 

2     
1+0∆ 

k 
   TN12M07 

TN12M12 

Fotózás 
2      

0+2∆ 

gyj 
  TN12M05 

TN12M13 

Mozgókép és módszertana 
2      

0+2∆ 

gyj 
  TN12M05 

TN12M14 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája IV. 
2      

1+0∆ 

sz 
  

TN12M11! to-

vábbiak a tan-

tárgyleírásnál 

 

TN12M15 

Alternatív vizuális nevelés. 

Művészetszociológia 

2       
1+0∆ 

m 
 TN12M14 
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A TANÍTÓ SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI 
 

PSZICHOLÓGIA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

KBN06A011 

Bevezetés a pszichológiába 
3 

2+0 

k 
K I. - 

 

CÉL: a hallgatók megismertetése a pszichológia különböző nézőpontjaival, alapfogalmaival és elmé-

leteivel, melyek a további tantárgyak tudásalapját képezik; a pszichológiai érdeklődés, az ön és társis-

meret igényének felkeltése, a hétköznapi és a tudományos ismeretek ütköztetése, szemléletformálás. 

TANANYAG: az általános pszichikus folyamatok működése, a személyiség fogalma, személyiségel-

méletek; az interakciók és a kommunikáció alapjai, a társas megismerés folyamata, a csoportok jel-

lemzői és működése, a társas hatások. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen tisztában a pszichológia 

jelentőségével a pedagógiai munkában. Ismerje a pszichológia főbb nézőpontjait, az általános-, szemé-

lyiség- és szociálpszichológiai alap-fogalmakat, elméleteket. Ismerje és használja a pszichológiai 

szakkifejezéseket. Értse a „hétköznapi pszichológia” és a tudományos pszichológia különbségét. Le-

gyen tisztában az emberi természet sokféleségével. 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A011 

Fejlődéslélektan 
3 

2+2∆ 

k 
K II. KBN06A011 

 

CÉL: Ismertesse a fejlődést meghatározó belső és külső folyamatokat és hatásokat, a személyiséget 

alkotó pszichés funkciók fejlődésének és integrálódásának folyamatát, segítse elő a megfelelő pedagó-

giai attitűd, empátia és tolerancia kialakítását, a gyermekek optimális fejlesztésének megalapozását, az 

általános és egyedi vonások értelmezését, a különbségek elfogadását.. TANANYAG: A fejlődés mint 

egész életen át tartó folyamat, a fejlődés alapkérdései, elméletei. A szocializáció folyamatai. A méhen 

belüli fejlődés és az újszülöttkor. Korai kötődés és szeretetkapcsolat. Mozgás- és kognitív fejlődés 0-3 

éves korban. Az anyanyelv elsajátítása. Társas- érzelmi és ösztönfejlődés csecsemőkortól kisiskolás 

korig. Óvodáskori kognitív fejlődés és az iskolakészültség. Kisiskoláskori kognitív fejlődési sajátossá-

gok. Társas- és érzelmi fejlődés, énkép és önszabályozás kisiskolás korban. Serdülő- és felnőttkor. 

KÖVETELMÉNY: A hallgatók rendelkezzenek pontos pszichológiai fogalmakkal, alapvető ismere-

tekkel a gyermek fejlődéséről és a fejlődést meghatározó alapfolyamatokról, legyenek jártasak az élet-

kori és egyéni sajátosságok felismerésében. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A02 

Pedagógiai pszichológia 
2 

1+1∆ 

gyj 
K III. TN06A011 

 

CÉL: képessé tenni a hallgatókat a pedagógiai munka pszichológiai összetevőinek, jelenségeinek, 

felismerésére és megértésére, a problémák több szempontú értelmezésére. TANANYAG: a társas 

megismerés, benyomásalakulás folyamata, szerepe a nevelésben; az osztálytermi interakciók jelentő-

sége a tanulási folyamatban; csoportdinamika az osztályban. Az iskolai tanulást befolyásoló tényezők: 

énkép, önértékelés, motiváció, tanulási stílus. A pedagógus személyisége és hatékonysága. A családi 

nevelés szerepe a szocializációban. A mentális egészség, a stresszel való megküzdés lehetőségei. 

KÖVETELMÉNY: A hallgató értse meg a nevelés-oktatás folyamatát, a pedagógus-gyermek kapcso-

lat alakulását befolyásoló pszichológiai tényezőket. Képes legyen segíteni és támogatni a gyermekek 

tanulását, személyiségének fejlődését, társas beilleszkedését, a gyerekcsoport együttműködését. Képes 

legyen nevelési helyzeteket, problémákat felismerni, több szempontúan értelmezni és konstruktívan 

alakítani. Értse a mentális egészség megőrzésének jelentőségét, legyen képes szakszerű erőfeszítéseket 

tenni saját maga és környezete lelki egészségének megőrzésére, fejlesztésére. 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 31 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A03 

Csoportos pedagógiai gyakorlat I. 
2 

0+2∆ 

m 
K I. - 

 

CÉL: a pedagógiai munka hatékony és eredményes elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztése, a 

pszichológiai kulturáltság erősítése és a kapcsolati készségek formálása. TANANYAG: a csoport-

munka jellegétől függ: a) az önismereti csoportban az aktuális személyes élmények kerülnek feldolgo-

zásra; b) a képességfejlesztő csoportban a pedagógiai munkához szükséges készségek gyakorlása fo-

lyik. KÖVETELMÉNY: aktív részvétel a gyakorlatokon. A félév során a gyakorlat nem pótolható. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A10 

A differenciálás pszichológiája és 

pedagógiája
1
 

4 
0+2∆ 

sz 
K IV. 

TN06A02 

TN06A11 

TN06A12 

 

CÉL: az Általános pedagógia és didaktika című tantárgyelemet folytatva, azt kiegészítve, szemléleti 

és gyakorlati segítséget nyújtson a differenciálás megvalósításához; ezzel egyidőben elmélyítse a tanu-

lók egyéni szükségleteire épülő differenciált oktatáshoz, neveléshez szükséges pszichológiai ismerete-

ket.  A VII. félévben teljesítendő egyéni iskolai gyakorlat előkészítése. TANANYAG: az ép fejlődés-

menet és az attól való eltérések számbavétele. A fejlesztő eljárások pszichológiai háttere, együttműkö-

dés más szakterületek képviselőivel, szülőkkel, segítő intézményekkel. A tanulásban akadályoztatott, 

az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, a hátrányos és a veszélyeztetett gyermek nevelésére 

való felkészítés. A differenciált tervezés felépítése; a makro- és mikroszint áttekintése a differenciálás 

szempontjából; ezen belül az óra domináns didaktikai feladatának/típusának korrelációja a gyermek-

csoport jellemzőivel és a tartalmakkal.  KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék a differenciálás alap-

ját képező egyéni eltérések sokszínűségét, értsék az egyéni bánásmód szükségességét, legyenek tájé-

kozottak a differenciált oktatás és nevelés módszereiben. Legyenek képesek a differenciált tervezésre 

egy megismert gyermekcsoport vonatkozásában. 

  

 

PEDAGÓGIA 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

KBN06A02 

Neveléstörténet 
3 

2+1∆ 

k 
K I. - 

 

CÉL: megalapozni a neveléstörténeti szemléletet a pedagógia történetének és gyakorlatának megisme-

réséhez.  

TANANYAG:  Az ókori nevelés; A középkori nevelés; A magyar iskolarendszer kialakulása; A rene-

szánsz és reformáció pedagógiai elvei; A felvilágosodás pedagógiája; A polgári pedagógia kiszélese-

dése; A hazai népoktatás fejlődése; A reformpedagógia; Az oktatás elvei, átalakulása hazánkban 1945-

1989, illetve 1989 után. A tanítóképzés története. 

KÖVETELMÉNY: A hallgatók értsék meg a hazai és nemzetközi nevelés- és oktatásügy főbb cso-

mópontjait. Képesek legyenek felismerni az adott esemény előzményeit és következményeit. Ismerjék 

fel és tárják fel a társadalmi mozgások és az iskolaügy történéseinek összefüggéseit. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A052 

Általános pedagógia és didaktika 
3 

2+1∆ 

k 
K II. KBN06A02 
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Cél: hogy a hallgatók megismerjék és elsajátítsák a tanítási gyakorlatot megalapozó általános pedagó-

giai és didaktikai ismereteket, összefüggéseket; fokozódjon pedagógiai érzékenységük. TANANYAG: 

Az előadások a tanítási-tanulási folyamata tudatos irányításához szükséges témaköröket tartalmazzák 

(az iskola funkciói, az oktatás, képzés céljai, tartalma, menete, színterei, szervezeti keretei és formái, 

szervezési módjai, módszerek, eszközök). A közös hospitálásokon megfigyeljük az elmélet és a gya-

korlat összefüggéseit, a szemináriumokon elsősorban az iskola funkcióival, az oktatás tervezésének 

gyakorlati tudnivalóival foglalkozunk. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék az oktatási folyamat 

szerkezetét, az alapvető didaktikai fogalmakat. Legyenek képesek felismerni az oktatási folyamat ele-

meit, összefüggéseit. Legyenek képesek didaktikailag elemezni a tanórákat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A11 

Neveléselmélet  
3 

2+1 

k 
K III. TN06A052 

 

CÉL: a hallgatók elméleti és módszertani kultúrájának és pedagógiai kompetenciájának a megalapo-

zása, felkészítése a pedagógiai tapasztalatok szakszerű elemzésére, pedagógiai jelenségek vizsgálatára 

és értelmezésére, a kritikai attitűd és önállóság fejlesztése. TANANYAG: A neveléselmélet alapfo-

galmai. A család jellemzői, fejlődése, a család mint laikus nevelési színtér. Az iskola mint professzio-

nális nevelési színtér. Az iskola szervezete és dokumentumai. A tanító személye és szerepe a nevelési 

hatásrendszer megtervezésében. Az értékek közvetítése, az iskolai értékszocializáció kérdései. A neve-

lés módszerei és eszközrendszere. Fegyelem és önfegyelem. A konfliktusok szerepe a pedagógiai fo-

lyamatban; lehetséges megoldási módjaik. A nevelés tervezhető elemei és az eredményesség megálla-

pítása. KÖVETELMÉNYEK: A tárgy fogalmi készletének, ismeretanyagának és összefüggéseinek 

ismerete. A hallgatók ismerjék és értsék a nevelés hatásrendszerének, a nevelés tervezésének és az 

eredményesség megállapításának összefüggéseit. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A12 

Pedagógiai tervezés az iskolá-

ban 

2 
0+1∆ 

gyj 
K III. TN06A052 

 

CÉL: a pedagógiai tervező tevékenység iskolai szintjének megismerése tartalmi és forma szempontok-

ból. A pedagógiai tervezés mint folyamat láttatása: a nevelés és az oktatás kapcsolatának terveztetése. 

A célok, követelmények, tevékenységrendszer kapcsolatának megismertetése óravázlat vagy óraterve-

zet készíttetésével. TANANYAG: a nevelési, oktatási folyamat törvényi háttere;a z alaptörvény megje-

lenése a nemzeti köznevelési törvényben; a Nat 2012., kerettantervi változatok és a helyi tanterv vi-

szonya; tanmenetek és taneszközök (tankönyvek és a digitális eszközök; a  tematikus tervek és az óra-

tervezet - és vázlat: tervezési gyakorlatok; alternatívák a tematikus tervekre: konkrét projekttervek, 

epochatervek megismerése hallgatói prezentációk útján. KÖVETELMÉNYEK: a hallgatók legyenek 

alkalmasak:- a pedagógiai folyamatok tudatos szervezésére; a törvények és rendelkezések értelmében 

végzett tervszerű fejlesztésre; a Nat 2012. és a Pedagógiai Programok összhangjának megteremtésére; 

a helyi nevelési, oktatási folyamatok konstruktív, differenciált rétegmunkát tartalmazó tervezésére. 

Rendelkezzenek a pedagógiai tervezőtevékenység képességével; a tartalom- és folyamatközpontú ter-

vezési modell kellő ismereteivel; az alapdokumentumokban megfogalmazott célokhoz és követelmé-

nyekhez rendelt folyamatelemek működésének ismeretével; az eredményvizsgálat pedagógiai szaksze-

rűségét nyújtó képességekkel 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN06A08 

Alkalmazott pedagógia 
2 

0+1∆ 

gyj 
K VII. TN06A10 
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CÉL: a hallgatók megismertetése a pedagógusszakma olyan feladataival, melyek nem kötődnek szo-

rosan a tanórákhoz. TANANYAG: kapcsolattartás a szülőkkel; a gyerekek életkörülményeinek meg-

ismerése, az iskolában folyó egész napos nevelés tartalma és rendszere. A gyermekvédelem története 

az egyes európai országokban; a gyermekvédelem története Magyarországon. Az új Gyermekvédelmi 

Törvény és módosításai. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék a családokkal való kapcsolattartás 

lehetőségeit, értsék a kapcsolattartás fontosságát, legyenek nyitottak a különböző kultúrájú családok 

megismerésére. Ismerjék a Gyermekvédelmi törvényt, a családokat segítő szakszolgálatokat, legyenek 

képesek felismerni a gyermekvédelmi jelzőrendszer aktiválásának szükségességét. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TBN06A091 

Csoportos pedagógiai gyakorlat II. 
2 

0+2∆ 

m 
K 

VIII. 

 

Csak a TN00A141-

gyel együtt vehető 

fel! 

 

CÉL: a tízhetes tanítási gyakorlat tapasztalatainak közös megbeszélése. TANANYAG: a hallgatók 

beszámolnak a tanítással kapcsolatos élményeikről, eredményeikről, kudarcaikról, esetleg csalódásaik-

ról. A megvitatott kérdések: a gyerekekkel és a kollégákkal kialakított kapcsolat, a szemléltetés, az 

ellenőrzés és értékelés problémái, konfliktusok, a differenciált fejlesztés gyakorlati megvalósítása. A 

felmerülő pedagógiai történések, a konkrét problémák megvitatása lehetőséget teremt arra, hogy a 

hallgatók az elméletben tanultakat összevessék tapasztalataikkal. KÖVETELMÉNY: aktív részvétel a 

gyakorlatokon, a tízhetes gyakorlat tapasztalatainak rögzítése a pedagógiai naplóban. A félév során a 

gyakorlat nem pótolható. 

 

 

 

TÁRSADALOMISMERET – EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

KBN08A011 

Filozófia és nevelés 
2 

0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: A pedagógusok felelős munkájának, az értékek tudatos követésének és közvetítésének elméleti 

megalapozása, a harmadik évezred sokszínű kultúrájának, értékvilágának körében való önálló eligazo-

dás segítése, a megértésen alapuló véleményformálás, a kritikai gondolkodás fejlesztése, az elméletek-

nek a nevelés gyakorlatával való összekapcsolása. TANANYAG: A meghatározó európai és Európán 

kívüli vallási-filozófiai alapeszmék eredetének megismerése a tájékozódás hiteles forrásainak megvá-

lasztására és a különböző értékrendek, világszemléletek tárgyilagos értelmezésére készít fel. A peda-

gógushivatás tudatos gyakorlását megalapozó filozófiai gondolatok az eszmék, elvek, értékek világá-

ban való tájékozódáshoz adnak kiindulópontokat. A nevelés szempontjából releváns elméleti problé-

mák kritikai elemzése, a különböző álláspontok érveinek ütköztetése hozzájárul annak felismeréséhez, 

hogy a társadalmi, valamint a közoktatási folyamatokban mely kimondott és rejtett érték- és eszme-

rendszerek érvényesülnek. KÖVETELMÉNYEK: Könyvtári és elektronikus források önálló és krea-

tív alkalmazása az eszmetörténet körében való tájékozódás, a nevelési elvek kritikai értelmezése, és 

egyes nevelésfilozófiai-filozófiai témák feldolgozása során. A követelmények teljesítésének módja: 

Aktív részvétel a közös diszkussziókban, egy választott téma vitaálláspontokat ösztönző bemutatása 

szóban/írásban, illetve sikeres zárthelyi dolgozat. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08A02 

Fejezetek Magyarország tör-

ténetéből és tp. 

3 
1+2∆ 

k 
K V. - 

 

 CÉL: A hallgatók felkészítése a történelmi olvasmányok feldolgozására, a múltunk iránti érdeklődés 

felkeltésére, a történelmi látásmód és a kritikai gondolkodás megalapozására az 1–4. osztályban. 
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TANANYAG: A vonatkozó oktatáspolitikai dokumentumok; olvasókönyvek; a múlt emlékei környe-

zetünkben (múzeumok, tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások, mesterségek); mondák és 

legendák a magyar nép korai történetéből; a középkori és újkori magyar történelem és a magyar sza-

badságküzdelmek kiemelkedő alakjai; nemzeti ünnepeink, jelképeink. KÖVETELMÉNYEK: A 

hallgató ismerje a meghatározó nemzeti jelképek, valamint a nemzeti ünnepek történelmi alapjait, 

legyen képes a gyerekek nemzeti hagyományok iránti elköteleződésének, történelmi látásmódjának 

tudatos formálására magyar történelem jelentős eseményeinek, szereplőinek megismerésén keresztül. 

A követelmények teljesítésének módja: egy konkrét történelmi olvasmány tanórai feldolgozásának 

történetileg megalapozott, az életkori sajátosságoknak megfelelő bemutatása (ehhez eszközök készíté-

se); szóbeli és írásbeli kollokvium.   

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

KBN08A02 

Magyarország a 20-21. szá-

zadban 

4 
2+2∆ 

k 
K VI. - 

 

CÉL: A közelmúlt (20–21. század) megbízható, tárgyszerű ismeretére, jellemző narratíváira, az órák 

során formált szakszerű történeti szemléletre alapozva annak gyakorlása, hogy a hallgatók a konstruk-

tív problémamegoldás szándékával, az alapvető értékeket tiszteletben tartva közelítsenek napjaink 

társadalmi problémáihoz. Fejleszteni kívánjuk önálló forráskereső, –feldolgozó képességüket, segítve 

a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek adatsorok, diagramok megértését, önálló, kriti-

kai értelmezését. TANANYAG: Az emberi és polgári jogokra vonatkozó elképzelések alakulása Eu-

rópában és Magyarországon; hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink; gazdasá-

gunk, társadalmunk, foglalkoztatási és jövedelmi viszonyaink, településszerkezetünk néhány jellemző-

je, hatásuk egészségi állapotunk, várható élettartamunk alakulására; a magyar társadalom iskolázá-

si/iskolázottsági mutatóinak, kulturális fogyasztásának trendjei. Lakosságunk nemzetiségi, vallási 

összetételének változása, az állam és az egyházak viszonyának alakulása; nemzetiségeink jogi, kultu-

rális, szociális helyzete; nemzeti sajátosságaink megőrzésének esélyei az uniós csatlakozás után, a 

“világfaluban”. KÖVETELMÉNYEK: A hallgató legyen képes az adatok, tények, fogalmak értelme-

zésére, a történettudomány forrásainak körében való eligazodásra, eljárásainak alkalmazására a felelős 

pedagógustól elvárható felkészültséggel és tárgyilagossággal. A követelmények teljesítésének mód-

ja: a szóbeli és írásbeli kollokviumon a kurzus témaköreinek ismeretét kérjük számon. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08A031 

Etika és nevelés. 

Az erkölcstan tanítása 

2 
0+2∆ 

gyj 
K V. KBN08A011 

 

CÉL: Felkészítés az erkölcstan foglalkozások vezetésére, a pedagógus munkáját megalapozó erkölcsi 

tudatosság, a társadalmi szolidaritás és a fenntarthatóság képviseletére. TANANYAG: A kortárs etikai 

alapelvek és értékrendek jellemzése. Az etikai gondolkodás a mindennapokban, szokás és erkölcs, 

erkölcsi elvek, értékek, normák. Jog és erkölcs. Vallások erkölcsi tanításai. Szabadság és szabályok – 

együttélés, önállóság, alkalmazkodás, engedelmesség; személyiségi és emberi jogok. Az emberi élet 

sorsfordulói; emberi kapcsolatok és értéktartalmaik: család, barátság, szeretet, tisztelet, bizalom, 

együttérzés, segítség. Közösségekhez való tartozás, más kultúrák megismerése és elfogadása, hagyo-

mányok és ünnepek. A társadalmi igazságosság, és a szolidaritás; esélyegyenlőség, előítélet; ember – 

természet – tudomány, az egyén és a közösségek felelőssége. A gyerekek erkölcsi ítéletalkotásának 

fejlesztésére való felkészülés: történetek, szituációs gyakorlatok önálló és közös feldolgozása. Törté-

netek választása a gyerekek erkölcsi ítélőképességét fejlesztő problémafelvetéshez, a történetek erköl-

csi elemzésének, az erkölcsi kérdések elemzési módszereinek gyakorlása. KÖVETELMÉNYEK: A 

hallgató ismerje az erkölcstan tanításának tartalmi és módszertani alapjait, és legyen képes a gyermeki 

fejlődés támogatására alkalmas módon tervezni foglalkozásait. A követelmények teljesítésének mód-

ja: Az erkölcstan foglalkozások tervezését megalapozó folyamat bemutatása. Egy alsó tagozatos er-

kölcstan foglalkozás tervezetének elkészítése és benyújtása, valamint nappali tagozaton foglalkozás 

vezetése, elemzése. 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 35 

 

 

INFORMATIKA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

KBN03A011 

IKT a pedagógiában 
3 

1+2∆ 

k 
K I. - 

 

Cél: A tárgy elsődleges célja felkészíteni a hallgatókat az IKT alkalmazására a pedagógiai 

munka különböző területein.  

Tananyag: Az információs társadalom pedagógiai környezete, az IKT alkalmazás jogi hátte-

re, a pedagógusszerep az információs társadalomban, a digitális képalkotás és képszerkesztés 

a pedagógiai munkában, a tipográfia alapjai, hatékony prezentációkészítés, az interaktív tábla 

használata, interaktív feladatok készítése 

Követelmény: Ismerjék a hallgatók a pedagógiai munka területén használható főbb IKT al-

kalmazások technikai, pedagógiai és jogi hátterét, legyenek képesek egyszerűbb, a pedagógiai 

munkával összefüggő IKT-alkalmazási feladatok megoldására. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03A02 

Informatika tantárgy-

pedagógia 

1 
1+1∆ 

k 
K VI. KBN03A011 

 
CÉL: Tegye képessé a hallgatót az informatika tanítására való felkészülésre, az informatika tanításá-

nak tervezésére, az informatika tanítására és a tanítással kapcsolatos önreflexióra. Nyújtson szakmód-

szertani segítséget a kisiskolás kori IKT-alkalmazás (információs és kommunikációs technika) mód-

szertani kompetenciáinak kialakításában. TANANYAG: A 6-12 éves tanulók oktatásához szükséges 

informatikai és módszertani ismeretek: alkalmazói ismeretek, infokommunikáció, médiainformatika, 

információs társadalom működése és társadalmi törvényszerűségei, infotechnológia, informatikai esz-

közök használatának módszertani megközelítése. Az informatika tantárgy tanításának módszertani 

alapelvei, speciális eljárásai és stratégiái, szakspecifikus szervezési módok és munkaformák az infor-

matika órákon, ezek hatékony alkalmazása. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes az informa-

tika tanítására való felkészülésre, az informatika tanításának tervezésére, a megfelelő szervezési mó-

dok és munkaformák informatika órákon való kreatív és hatékony alkalmazására. Ismerje a közoktatás 

informatika műveltségterületre vonatkoztatott céljait, legfrissebb dokumentumait. Maga is rendelkez-

zék az információk megszerzésének, szűrésének és kreatív módon való felhasználásának kompetenciá-

ival. Fel tudja készíteni a tanulókat az információszerzés veszélyeinek ismeretére és leküzdésére. Le-

gyen képes módszertani ismereteinek felhasználásával alkalmazkodni a gyorsan változó alaptudomány 

követelményeihez. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03A031 

A multimédia pedagógiai 

alkalmazása 

2 
0+1∆ 

k 
K VI. KBN03A011 

 

Cél: A hallgatók ismerkedjenek meg a multimédia pedagógiai munkában betöltött szerepével. 

Készüljenek fel a pedagógiai célnak megfelelő eszközök és módszerek kiválasztására, saját 

multimédiás anyagok elkészítésére. 

Tananyag: A mozgókép oktatásban betöltött szerepének és lehetőségeinek ismerete. Videó- 

és hangszerkesztés lehetőségei. Multimédiás oktatóanyag készítése. 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 36 

Követelmény: A hallgatók ismerjék a multimédiás elemek pedagógiai fejlesztésben betöltött 

szerepét. Legyenek képesek multimédiás elemekkel színesített oktatóanyagok készítésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02A01 
Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája I. 

2 
0+2∆ 

gyj 
K I. -- 

 
CÉL: az énektanítás kezdeti lépéseinek megismertetése, az ének-zenei alapismeretek megerősítése, 

pótlása, a zenei alapismereteknek, éneklési-, ritmus-, hallás- és hangszerjátszó képességeknek alapvető 

tantárgy-pedagógiai ismeretekkel átszőtt fejlesztése, ill. olyan szintre juttatása, hogy képes legyen a 6–

10 éves korú gyermekek zenei nevelésére, ezen keresztül a személyiségük alakítására. TANANYAG: 

gyermekdalok és mondókák, az 1. és 2. osztályos tankönyvek anyaga, ritmikai alapfogalmak, a 

szolmizáció és az abszolút rendszer; könnyű kétszólamúság; a furulyajáték (szoprán furulya) megala-

pozása. Rendszeres hangképzés során a helyes éneklésre szoktatás. Elméleti tudnivalók megalapozása: 

hangközök, hangsorok, gyermekdalelemzés, a rögtönzés kezdő lépései. A témák feldolgozása gyakor-

lati jellegű órákon történik. KÖVETELMÉNY: az órákon való részvétel és a kijelölt anyag előírt 

követelményeknek megfelelő bemutatása, biztonságos zenei írás-olvasás alapszinten. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02A02 
Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája II. 

2 
0+2∆ 

k 
K II. TN02A01 

 
CÉL: a tanításhoz szükséges zenei alapismeretek bővítése, mélyítése, rendszerezése. Folytatódik az 

iskolai zenei neveléshez szükséges ismeretek és készségek megalapozása, az előző félévben megszer-

zett ismeretek, készségek és az önálló zenei ismeretszerzés képességének továbbfejlesztése az iskolai 

dalanyaghoz kapcsolódóan. TANANYAG: további kisterjedelmű gyermekdalok és népdalok (penta-

ton, dúr, moll) megismertetése, azok éneklése és hangszerjátéka, a kapcsolódó zenei ismeretek és be-

mutatásuk énekléssel és furulyán. A 3. osztályos tankönyvek anyaga; ritmika: szinkópa, éles és nyúj-

tott ritmus; dallam: hangközök, az öt- és hétfokú hangrendszer, módosított hangok; könnyű kétszóla-

múság (kánonok, bicíniumok); a furulyajáték mélyítése; a zenei tevékenység irányításának kezdetei. 

KÖVETELMÉNY: az órákon való részvétel, biztonságos kottaolvasás hétfokú dallamkörben; a kije-

lölt anyag elméleti kifejtése és gyakorlati bemutatása, a gyakorlati tantárgy-pedagógiai készségek be-

mutatása (kezdőhangok magasságának helyes megválasztása, hangadás, ritmikus vezényszavak alkal-

mazása, a vezénylő mozgás alapjai: avizó és leintés 2-es és 4-es ütemben). 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TBN02A03 

Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája III. 

1 
0+1∆ 

gyj 
K III. TN02A01 

 
CÉL: a zenei látókör kitágítása, az eddigi ismeretek elmélyítése. Az iskolai zenei neveléshez szüksé-

ges ismeretek és készségek továbbfejlesztése, az előző félévekben megszerzett ismeretek, készségek 
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és az önálló zenei ismeretszerzés képességének továbbfejlesztése az iskolai dalanyaghoz kapcsolódó-

an. TANANYAG: a 4. osztályos tankönyvek anyaga; a magyar és más népek zenéje, zenetörténeti 

áttekintés a gregoriántól a barokk zenéig. A tanult ritmikai és dallami ismeretek magasabb szintű tudá-

sa, alkalmazása (zenei írás-olvasás, transzponálás hangsúlyozottan, többszólamúság, módosított han-

gok). A furulyán új, gyakrabban előforduló módosított hangok játéka az új dallamokon. KÖVETEL-

MÉNY: az órákon való aktív részvétel és a kijelölt anyag előírt követelményeknek megfelelő bemuta-

tása (kottából, emlékezetből; az elméleti ismeretek alkalmazása), biztonságos zenei írás-olvasás. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02A04 

Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája IV. 

1 
0+1∆ 

gyj 
K IV. TN02A02 

 
CÉL: az eddig még nem használt tankönyvek elemzésén keresztül a már megszerzett zenei tudás bir-

tokában új szemléletmódok megismerése. Az iskolai zenei nevelés bevezető és kezdő szakasza zenei 

anyagának rendszerezése, a szükséges ismeretek és készségek, az önálló zenei ismeretszerzés képes-

ségének továbbfejlesztése, tantárgy-pedagógiai készségek, képességek gyakorlati alkalmazása. TAN-

ANYAG: 4. osztályok zenei tudásának megfelelő szintű dalok; magyar népdalok; más népek dalai; 

énekes szemelvények az európai zeneirodalomból; kánonok és könnyű többszólamú művek elsajátítá-

sa. Ritmus: váltakozó ütemek, felütés, csonka ütem; dallam: kvintoszlop, alapvető összhangzattani 

ismertek, klasszikus formák; zenetörténet: a romantikától napjainkig; közös zenei tevékenység irányí-

tása: súlytalan kezdés, kánonok vezénylése. KÖVETELMÉNY: az órákon való aktív részvétel és a 

kijelölt anyag előírt követelményeknek megfelelő bemutatása, biztonságos zenei írás-olvasás. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02A05  

Ének tantárgy-pedagógia 
2 

1+1∆ 

k 
K V. TN02A03! 

 
CÉL: Az iskola bevezető és kezdő szakasza ének-zenei nevelésének tantárgy-pedagógiai megközelíté-

se és az iskolai zenei nevelés, óravezetés módszereinek megismertetése, az önálló zenepedagógiai 

munka alapozása. A tantárgy-pedagógia elméleti és gyakorlati feldolgozása, az iskolai zenei tevékeny-

ségekhez szükséges készségek, képességek, fejlesztése. A feldolgozás előadásokon és gyakorlati jelle-

gű órákon, valamint önálló szakirodalom-feldolgozással történik. TANANYAG: az iskolai ének-zenei 

nevelés célja és feladatai az 1-4. osztályban; óvodai előzmények és az előkészítő időszak; a hallás 

utáni daltanítás; a ritmikai és dallami ismeretnyújtás, készségfejlesztés; az éneklés helyes szokásainak 

kialakítása; a jelről történő daltanítás; a többszólamú érzék fejlesztése; improvizáció; kreatív zenei 

játékok és feladatok; zenehallgatóvá nevelés; hangkarbantartás; óratervezés; NAT, kerettanterv, helyi 

tantervek; alternatív zenepedagógiai eljárások. KÖVETELMÉNY: részvétel az előadásokon és sze-

mináriumokon, az előadások és a szakirodalmak anyagának rendszerezett feldolgozása; részvázlatok 

és tervezet készítése; az eddig elsajátított ismeretek és képességek zenei bemutatása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02A06 

Ének-zene és tantárgy-

pedagógiája V. 

2 
0+1∆ 

m 
K VI. TN02A04 

 
CÉL: a tantárgy-pedagógiai ismeretek bővítése, különös tekintettel a zenehallgatás módszereinek 

mélyebb megismerésére és az alternatív zenepedagógiák lehetőségeire; az iskolai zenei anyag további 

feldolgozására minél több tankönyvcsalád megismerésén keresztül; jellegzetes népzenei, zenetörténeti 

szemelvények megtanítására; a 6-10 éves korosztály tudásszintjéhez illeszkedő dalok, zeneművek 

kiválasztáshoz megfelelő értékítélet kialakítására. TANANYAG: alternatív zenepedagógiák a XX. 

sz.-ban; újabb tankönyvcsaládok megismerése; zenehallgatási feladatok vezetése önálló felkészüléssel; 

a tanításban jól alkalmazható ötletek gyűjtése és kipróbálása; a többszólamú feladatok irányításának 

gyakorlása; a ritmikai, dallami, együtthangzási, formatani, hangszeres és zeneirodalmi ismeretek mé-

lyítése. KÖVETELMÉNY: A minősítés megszerzésének feltételei: az órákon való aktív részvétel, 

előadás tartása a kijelölt témakörökben, zenehallgatási feladat megvalósítása; részvázlatok készítése. 
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MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A01  
Magyar nyelv I. 

1 
1+0 

k 
K I. - 

 
Általános ismeretek. Hangtan. Szókészlettan. 

Cél: Az alsó tagozati tanításhoz szükséges általános és leíró nyelvészeti ismeretek megalapozása. 

TANANYAG: A nyelv és a nyelvtudomány. A nyelv és a beszéd keletkezése, mibenléte. A beszéd, a 

nyelv és a kommunikáció. A nyelv változékonysága és tagolódása. A nyelvtudomány mibenléte, terü-

letei. A nyelvek morfológiai és genealógiai osztályozása; az indoeurópai és az uráli nyelvcsalád.  

Hangtan: a beszédhang és a fonéma. A fonetika és a fonológia. A magyar magán- és mássalhangzó-

rendszer; az ábécé; a magán- és mássalhangzótörvények.  A szókészlet nagysága és tagolódása. A 

frazémák fajtái.  Ismeretek a gyermeknyelvről. KÖVETELMÉNY: Az általános és a leíró nyelvé-

szeti alapismeretek szakszerű elsajátítása, kifogástalan gyakorlati alkalmazása.  A magyar nyelv mor-

fológiai és genealógiai hovatartozása a nyelvek tengerében. Kifogástalan hangtani elemzési készség. A 

frazémák típusainak biztonságos elkülönítése. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A02 

Magyar nyelv I. szeminárium 
1 

0+1 

gyj 
K I. - 

 
CÉL: Egyrészt: A Magyar nyelv I. előadásán elhangzottak szeminarizálása a TN04A01 tantárgyelem-

nél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási tudás és 

gyakorlat kialakítása. A helyesírás státusának tisztázása és tudatosítása. A nemzeti identitástudat erősí-

tése az anyanyelv helyes használata, illetve az anyanyelvi hagyományok ismerete és tiszteletben tartá-

sa által. TANANYAG: a magyar helyesírás jellemzői; helyesírásunk rendszere. A magyar helyesírás 

alapelvei: a hagyományos, az egyszerűsítő, a kiejtés szerinti és a szóelemző írásmód. Kiemelt témakö-

rök: a j hang jelölésének problémái (j, ly), a családnevek, a magán- és mássalhangzók időtartama a 

szótövekben és a toldalékokban. A betűrendbe sorolás. Az elválasztás. KÖVETELMÉNY: Pedagó-

gushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: a tantárgyelem tartalmában feltüntetett té-

makörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak megfelelően. A szabálypontok biztos 

gyakorlati alkalmazása. Az egyes szabálypontok értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése, illetve további intellektuális kompetenciák erősítése. A gyakorlati jegy megszerezhető 

három helyesírási dolgozat eredményes megírásával.   

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A03  
Magyar nyelv II. 

1 
1+0 

k 
K II. TN04A01 

 

Szófajtan. Szóalaktan. 

CÉL: a tanítói feladatok ellátásához szükséges szófajtani és szóalaktani ismeretek megszerzése; gya-

korlati alkalmazásának elsajátítása. A köznyelv, a regionális köznyelv és a nyelvjárás méltó helyének, 

szerepének bemutatása a nyelv életében. TANANYAG: Szófajtan: A szófaj fogalma, a szófajok rend-

szerezésének a problémái. A szófaji határkérdések. Az egyes szófajok (az igék, a névszók, a határozó-

szók, a viszonyszók, a mondatszók) bemutatása nyelvhelyességi és helyesírási vonatkozásaikkal 

együtt. Szóalaktan: A szóelemek (morfémák) általános kérdései; osztályozása; alaki viselkedése. Az 

ige- és névszótövek tőtípusrendszere. Az igéhez és a névszókhoz járuló jelek és ragok. A szóalkotás 

módjai: a szóösszetétel, a szóképzés, a ritkább szóalkotási módok. Ismeretek a magyar nyelvjárások-

ról. KÖVETELMÉNY: A grammatikai részrendszerek átlátása, a közöttük való eligazodás. A szófaj-

tani és szóalaktani ismeretek szakszerű elsajátítása. Az alfajtákig terjedő kifogástalan szófajtani és 

szóalaktani elemzési készség. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A04 

Magyar nyelv II. szeminárium 
1 

0+1 

gyj 
K II. TN04A02 

 

CÉL: Egyrészt: A Magyar nyelv II. előadásokon elhangzottak szeminarizálása a TN04A03 tantárgy-

elemnél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási gyakor-

lat és tudás kialakítása. A tulajdonnevek grammatikai és szemantikai sajátosságainak hiteles bemutatá-

sa. Az állandóság kritériumainak megismertetése, betartása, illetve betartatása. A felelősségtudat fel-

ébresztése és elmélyítése: a helyesírást illetően is felelősek vagyunk a saját és mások tanulásáért, telje-

sítményéért és fejlődéséért. TANANYAG: Az igekötők helyesírása. A névtan. A tulajdonnevek he-

lyesírása: személynevek, a földrajzi nevek, az állatnevek az intézménynevek, továbbá az emberi alko-

tások elnevezéseinek (címek, kitüntetések, díjak, áru- és márkanevek) helyesírása. A számnevek he-

lyesírása. KÖVETELMÉNY: Pedagógushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: A 

tantárgyelem tartalmában feltüntetett témakörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak 

megfelelően. A szabálypontok biztos gyakorlati alkalmazása. Az egyes helyesírási és grammatikai 

ismeretek közötti különféle jellegű kapcsolatok keresése, felismerése és felhasználása a tudás rendezé-

sére, megerősítésére. A gyakorlati jegy megszerezhető három helyesírási dolgozat eredményes meg-

írásával. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A05  
Magyar nyelv III. 

1 
1+0 

k 
K III. 

TN04A03! 

TN04A06 

 
Mondattan 

CÉL: A tanítói feladatok ellátásához szükséges mondattani ismeretek megszerzése; azok biztos gya-

korlati alkalmazásának elsajátítása. A mondatrészek és az őket kifejező szófajok közötti összefüggé-

sek; a szószerkezetek, a szószerkezetcsoportok, az összetett és a többszörösen összetett mondatok 

tagmondatai közötti grammatikai viszonyok meg- és felismertetésével az intellektuális kompetenciák 

fejlesztése. Felkészítés a kombinált „B” típusú kollokviumra. TANANYAG: A mondattan és a mon-

dat általános kérdései. A mondat fogalma. A mondatok osztályozása kommunikatív rendeltetésük, 

logikai minőségük és szerkezetük szerint. A szószerkezetek és a szószerkezetcsoportok. A mondat 

főrészei és bővítményei: az alany és az állítmány; a tárgy, a határozó és a jelző. A mellérendelő és az 

alárendelő összetett mondatok. A többszörösen összetett mondatok. KÖVETELMÉNY: A mondatta-

ni ismeretek szakszerű elsajátítása. A szószerkezetekre épülő mondatelemzés. Az alfajtákig terjedő 

kifogástalan mondattani elemzési készség. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A06 

Magyar nyelv III. 

szeminárium 

1 
0+1 

gyj 
K III. 

TN04A04 

 

 

CÉL: Egyrészt: A Magyar nyelv III. előadásokon elhangzottak szeminarizálása a TN04A05 tantárgy-

elemnél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási gyakor-

lat és tudás kialakítása. A szókapcsolatok és a szóösszetételek közötti alapvető különbségek tisztázása; 

az összetett szavak keletkezési okainak bemutatása. Az írásjelek kettős szerepének bemutatása. TAN-

ANYAG: A különírás és az egybeírás áttekintése az AkH. segítségével. A szóismétlések írása. A mel-

lérendelő, illetve az alárendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása. Egyéb típu-

sú szókapcsolatok és összetételek írása. A mozgószabály esetei. Az írásjelek. A kötelező és az alterna-

tív írásjelek. Az írásjelek fajtái és funkciói. Az egyszerű és az összetett mondatokat záró írásjelek. A 

tagmondatok, a mondatrészek, a szavak és szórészek közötti írásjelek. A szövegbe ékelődést jelző 

írásjelek. Egyéb írásjel-használati tudnivalók. A rövidítésekkel és a mozaikszókkal; a számokkal, to-

vábbá a keltezéssel kapcsolatos legfontosabb írásjel-használati tudnivalók. KÖVETELMÉNY: Peda-

gógushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: A tantárgyelem tartalmában feltüntetett 

témakörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak megfelelően. A szabálypontok biztos 
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gyakorlati alkalmazása. Az egyes szabálypontok értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése, illetve további intellektuális kompetenciák erősítése. Az egyes helyesírási és grammatikai 

ismeretek közötti különféle jellegű kapcsolatok keresése, felismerése és felhasználása a tudás rendezé-

sére, megerősítésére. A gyakorlati jegy megszerezhető három helyesírási dolgozat eredményes meg-

írásával. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A071   
Magyar nyelv IV. és Nyelv-

művelés 

1 
0+1 

k 
K IV. TN04A05 

 

CÉL: A tanítói feladatok ellátásához szükséges jelentéstani és szövegtani ismeretek megszerzése.A 

jelentéstani és szövegtani ismeretek biztos gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A hallgatók felké-

szítése arra, hogy a tanítói beszédben a tanulókkal és a szülőkkel folytatott kapcsolattartásban a ren-

delkezésre álló nyelvi eszközök közül a helyzetnek leginkább megfelelőt válasszák ki. A tantárgyi 

szinergiának megfelelően a Magyar nyelv nevű tantárgy keretein belül elsajátított ismeretek szintetizá-

ló alkalmazása. A hiányos nyelvi műveltség folyamatos javítása, a nyelvtan- és olvasástanítás során az 

elterjedt és hibás alaktani, szóhasználati, mondatszerkesztési panelek folyamatos korrekciója. A nyelvi 

helyesség és helytelenség megítélésének képességével korszerű nyelvművelő szemlélet kialakítása 

Tudatosítani azt, hogy a nyelvi ízlés formálásnak pótolhatatlan eszköze az olvasás. 

TANANYAG: A jelentéstan mint a nyelvtudomány egyik ága. A jel és a jelentés fogalma. A jelentés 

fajtái. A lexikológiai jelentés kiemelt területei: a többjelentésű (poliszém), az azonos alakú (homo-

nim), és a rokon értelmű (szinonim) szavak. A jelentésmező. Az ellentétes jelentésű (antonim) szavak. 

A szövegtan problémái. A szöveg fogalma, fajtái. A szöveg pragmatikai vonatkozásai. A szöveg szer-

kezete: mikro- és makroszerkezeti egységek. A szöveg címe és koherenciája. A nyelvművelés fogal-

ma, kategóriái helye és szerepe az óvodapedagógus munkájában. A nyelvi tudás szintjeinek megfele-

lően a szavak szintjén: a paronimia, a homonimia jelenségével összefüggő nyelvhelyességi feladatok 

teljesítése. A nyelvi tudás szerkezeti szintjén a vonzatos igék helyes használata. A szöveg szintjén a 

beszédet összetartó szövegkohéziós nyelvi jelek tudatos használatának elsajátíttatása. A legkorszerűbb 

nyelvművelő  irodalom ismeretének biztosítása.  KÖVETELMÉNY:  A jelentéstani ismeretek szak-

szerű elsajátítása. A szövegtani ismeretek szakszerű elsajátítása. Önálló kutatómunka írásbeli bemuta-

tása a kortárs generáció, valamint a média nyelvhasználatával kapcsolatosan kiadott tárgykörből. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A08 

Beszédművelés 
2 

0+1∆ 

gyj 
KV I. - 

 
CÉL: a jövendő tanító beszédkompetenciáinak fejlesztése; az alsó tagozatos beszédműveléshez nélkü-

lözhetetlen ismeretek elsajátítása a légzéssel, a helyes artikulációval és a szövegfonetikai eszközök 

célszerű használatával kapcsolatosan. Azt kell elérni, hogy a hallgató képes legyen a kisiskolások 

számára könnyen érthető, jól követhető és mintát jelentő beszédre, szépirodalmi művek élményt nyúj-

tó felolvasására, előadására; rendelkezzék a szükséges fonetikai, fonológiai tudással, ismerje meg a 

kisiskolások gyakoribb beszédhibáit és ejtéshibáit; a mondat- és szövegfonetikai eszközök funkcióit, 

célszerű alkalmazásuk normáit. TANANYAG: a légzés fajtái, a hangzás, az artikuláció, az ejtéshibák, 

a beszédhibák. Mondat- és szövegfonetikai eszközök: hangszín, hangmagasság (hangterjedelem, hang-

fekvés, dallam), hangerő (hangsúly), tempó, szünet. KÖVETELMÉNY: 4 gyerekvers kifejező el-

mondása; egy magyar népmese élvezetes, pontos, élményt jelentő felolvasása; egy zárthelyi dolgozat 

eredményes megírása; aktív részvétel a gyakorlati órákon. Nem pótolható tantárgy, a tantárgyfelvételt 

meg kell ismételni. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A101   

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I. 

Beszédfejlesztés, szövegfeldol-

gozás 

3 
1+2∆ 

k 
K III. - 

 

CÉL: A hallgatók bevezetése az anyanyelvi tantárgy-pedagógiai tanulmányokba, felkészítésük az alsó 

tagozatos beszédnevelésre, az olvasási stratégiák használatára építő szövegfeldolgozásra, az élmény-

szerű műbefogadás, a tanulási képesség és az önművelés megalapozására, a gyermekek ön- és világ-

ismeretének gazdagítására, kulcskompetenciáik, érzelmi világuk, esztétikai fogékonyságuk, egész 

személyiségük fejlesztésére. TANANYAG: A tantárgy-pedagógia általános kérdései. Az alsó tagoza-

tos anyanyelvi nevelés tantervi alapjai, alternatív taneszközei. Beszédnevelés az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételével. Az olvasás, szövegértés mint kulcskompetencia. Az olvasóvá válást befolyásoló 

tényezők, az olvasási iránti érdeklődés alakulása. Olvasókönyvi szövegtípusok, az olvasókönyvek 

vizsgálatának szempontjai. A szövegfeldolgozás elvei, modelljei és módszerei. Olvasási stratégiák és 

tanításuk. Élményközpontú, játékos módszerek, drámapedagógiai eljárások és kooperatív technikák 

alkalmazása a szövegfeldolgozásban. Az olvasóvá nevelés feladatai; könyv- és könyvtárhasználati 

ismeretek funkcionális tanítása. Differenciálás az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

KÖVETELMÉNY: Aktív részvétel a szemináriumokon, a bemutatóórákon és elemzésükön; a zárthe-

lyi dolgozat eredményes megírása, portfólió összeállítása, kollokvium a félév anyagából. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A111   
Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. 

Az olvasás és az írás megtanítása, 

fejlesztése 

3 
1+2∆ 

gyj  
K IV 

TN04A01! 

TN04A05 

TN04A101 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése az iskolába lépő gyermekek képességeinek vizsgálatára és fejlesztésére, 

az olvasás és az írás adaptív szemlélet megtanítására és készséggé fejlesztésére (tekintettel a hátrányos 

helyzetű és eltérő kulturális hátterű tanulókra), az olvasás- és írástanítási alternatívák közötti tudatos és 

felelős választásra. TANANYAG: Az olvasás- és írástanítás történeti, pszicholingvisztikai és nyelvé-

szeti alapjai, előfeltételei (részkészségek), alapelvei. Az előkészítő időszak jellemzői, feladatai. Az 

olvasás- és írástanítás alternatíváinak megismerése, összehasonlítása; az olvasás- és írástanítás külön-

böző aspektusainak, problémaköreinek csoportos tanulmányozása. A betűtanítás klasszikus algoritmu-

sa, az összeolvasás problematikája. Az olvasástechnika és az íráskészség, valamint a szövegértési 

kompetencia differenciált fejlesztése az alsó tagozaton. Játékos módszerek alkalmazása a kezdő sza-

kaszban. KÖVETELMÉNY: Aktív részvétel a szemináriumokon, a bemutatóórákon és elemzésükön; 

a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, portfólió összeállítása. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A121   
Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III.  

Nyelvtan-, helyesírás- és fogalma-

zástanítás 

3 
1+2∆ 

k 
K V. 

TN04A03! 

TN04A111 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése a nyelvtan-helyesírás és a fogalmazástanítás alternatíváinak elemző 

megismerésére; a tanulók célszerű, igényes nyelvhasználatának, helyesírásának, írásbeli szövegalkotá-

si képességének megalapozására, fejlesztésére; s mindezek révén a tanulók nyelvi ízlésének, kreativi-

tásának, formálására, a kapcsolódó kulcskompetenciáik fejlesztésére. TANANYAG: A nyelvtantaní-

tás mint az ösztönös nyelvhasználat tudatosításának eszköze, a nyelvtan- és helyesírás-tanítás célja, 

tantervi alapjai, alapelvei, alternatívái. Az ismeretszerzés, a készségfejlesztés kérdései. A helyesírás 

fogalma; a helyesírási készség kialakításának pszichológiai és pedagógiai feltételei. Az ismeretnyújtás, 

a készségfejlesztés és a javítás, javíttatás kérdései. Nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi hibák 
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javítása; a nyelvi kreativitás fejlesztése és a játékosság elvének alkalmazása a korosztály nyelvi-

helyesírási fejlesztése során. Az írásbeli szövegalkotás helye az anyanyelvi nevelés rendszerében, el-

méleti alapjai, műfajai, műveletei, módszerei. Az ismeretnyújtás folyamata és a fejlesztés eljárásai. A 

javítás és értékelés problémái. A kommunikáció-központú és a folyamatalapú fogalmazástanítás. A 

kreatív írás, az önkifejezés és az egyéni stílus elősegítésének módszerei. Differenciált tanulásirányítás 

és együttműködésen alapuló tanulási formák alkalmazása. KÖVETELMÉNY: megfelelő részvétel a 

szemináriumokon, a bemutatóórákon és elemzésükön; a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, port-

fólió összeállítása. A kollokvium felöleli az ATP II-III. anyagát. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A131 

Gyermekirodalom I. 
2 

0+1∆ 

m 
K V. TN04A101 

 

CÉL: Annak elérése, hogy a hallgatók magabiztosan mozogjanak a gyerekkönyvek világában, műfaj-

ok és témák tekintetében egyaránt, képesek legyenek a klasszikus és kortárs gyermekirodalmi alkotá-

sok önálló értékelésére, tudásukat használni tudják az olvasóvá nevelésben. TANANYAG: Az olva-

sóvá nevelés feladata; a gyermekirodalom fogalma, forrásai, rétegei; a gyermekirodalom története az 

ókortól napjainkig (világirodalom). KÖVETELMÉNY: A minősített aláírás megszerzésének feltétele 

az órai munkában való aktív részvétel, a kötelező gyermekirodalmi műfajok és művek ismerete (erről 

egy zárthelyi dolgozatban adnak számot a hallgatók), valamint egy olvasmányajánlás megtartása (szó-

ban vagy írásban). 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A14   
Gyermekirodalom II. 

2 
0+2∆ 

k 
K VI. - 

 

CÉL Annak elérése, hogy a hallgatók magabiztosan mozogjanak a gyerekkönyvek világában, műfajok 

és témák tekintetében egyaránt, képesek legyenek a klasszikus és kortárs gyermekirodalmi alkotások 

önálló értékelésére, tudásukat használni tudják az olvasóvá nevelésben. TANANYAG: A magyar 

gyermekirodalom története. A magyar gyermeklíra. Klasszikus és kortárs magyar alkotók a gyermek-

történetek, a meseregény, és az ifjúsági regény műfajában. Drámapedagógia az irodalmi szövegek 

feldolgozásában. KÖVETELMÉNY: Az órai munkában való aktív részvétel, a kötelező gyermek- és 

ifjúsági irodalmi művek ismerete és egy kiselőadás/olvasmányajánlás (kortárs magyar műről) megtar-

tása. A két félév anyagából kollokválnak a hallgatók.  
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A15 

Korunk irodalma I.  
1 

0+1∆ 

m 
K VI. - 

 

CÉL: a hallgatók általános kulturális megértéskészségének, kompetenciájának fejlesztése a kortárs 

irodalmi jelenségek közegében. TANANYAG: Az amerikai posztmodern kezdetek, a francia új re-

gény, a szláv új hullám, a posztmodern útja (olasz, spanyol stb. nyelvterület), a minimalizmus. KÖ-

VETELMÉNY: A hallgatókkal közösen kiválasztott művek értelmezése hermeneutikai tágasságban 

(módszer, szituáltság, befogadói stratégiák). A vonatkozó szakirodalom és források szakszerű haszná-

lata. A kötelező olvasmányokról szóló referátumok, korreferátumok előadását közös beszélgetések 

követik.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04A16 

Korunk irodalma II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VII. TN04A15 
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CÉL: a hallgatók általános kulturális megértéskészségének, kompetenciájának fejlesztése a kortárs 

irodalmi jelenségek közegében. TANANYAG:: A magyar regény neoavantgardja a 70-80-as években, 

a posztmodern regény a 70-es évektől, az irodalmi beszédmód átalakulása. A kortárs dráma néhány 

darabjának vizsgálata, az irodalmi közélet, az irodalmi folyóiratok; néhány folyóirat alaposabb tanul-

mányozása. KÖVETELMÉNY: a közösen meghatározott szépirodalom, az irodalmi folyóiratok is-

merete. A két félév anyagából kollokválnak a hallgatók.  

 

TECHNIKA ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN09A01 

Technika és tp. I. 

 

3 
0+2∆ 

gyj 
KV III. - 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik értelmezni tudják a természeti, társadalmi és technikai környezet 

összefüggéseit, felismerik a környezeti problémákat, akik képesek alkalmazni a műszaki kommuniká-

ció alapismereteit, az anyagokról szerzett ismereteik birtokában képesek a rendeltetésnek és az egyéni 

igényeknek megfelelő tárgyak tervezésére, konstruálására és kritikus értékelésére. TANANYAG: a 

technika alapelveinek, alapkategóriáinak, a technikai fejlődés sajátos törvényszerűségeinek, a fenn-

tartható fejlődés elméletének megismerése, axonometrikus és nézeti ábrák készítése, természetes 

anyagok és a  papír, vizsgálata és megmunkálása, használati tárgyak, modellek, játékos szerkezetek 

tervezése és készítése, Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés. KÖVETELMÉNY: a techni-

kai fejlődés főbb csomópontjainak, a fenntartható fejlődés alapelvének ismerete; környezettudatos 

szemléletmód; a műszaki ábrázolás alkalmazásképes ismerete; a természetes anyagok alakításának 

körében képesség az önálló alkotó és tervező munkára. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN09A02 

Technika és tp.II. 
3 

0+2∆ 

gyj 
KV IV - 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik ismerik környezetük legfontosabb anyagainak tulajdonságait, előál-

lításuk alapvető technológiai folyamatait, azok környezetre gyakorolt hatását, képesek a szakirodalom 

önálló feldolgozására, képesek adott technikai probléma megoldásához a megfelelő anyag, tárgyfor-

ma, szerkezet és készítési technológia kiválasztására, rendelkeznek azokkal a készségekkel és képes-

ségekkel, környezettudatos magatartással, amelyek szükségesek e tárgyak és modellek önálló elkészí-

téséhez. TANANYAG: a szerkezetépítés anyagainak és felhasználásának megismerése: textíliák elő-

állítása, textiltermékek elemzése, vizsgálata, fa, acél, öntöttvas, alumínium, műanyag előállítása, fel-

dolgozása és felhasználása, a környezet terhelés csökkentésének lehetőségei, személyes tárgyak, játé-

kos modellek tervezése, készítése textilből, fából , agyagból . KÖVETELMÉNY: a szerkezeti anya-

gok előállítását, feldolgozását szolgáló technológiai folyamatok ismerete, képesség a szakirodalom 

önálló feldolgozására, a textil, az agyag, a fa, a fémek kézi megmunkálásának alkalmazásképes isme-

rete, képesség játékos feladatok kitalálására és önálló megvalósítására, az együttműködés és hatékony 

munkaszervezés készségei, az önértékelés fejlődése, képesség a saját és mások munkájában rejlő 

használati és esztétikai értékek, erkölcsi normák befogadására. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN09A03 

Technika és tp.  III. 
2 

1+1∆ 

k 
K. V. 

TN09A01 

TN09A02 

 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 45 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik technikai, háztartási, életviteli ismereteik, készségeik és módszerta-

ni kultúrájuk birtokában képesek a tanulók önellátásra való felkészítésére, egészséges életvitelre neve-

lésére, alkotóképességük megalapozására, akiknek pedagógiai munkájában érvényesül a tevékenység-

központú tanítás, a játékosság, az egyéni bánásmód. TANANYAG: életviteli ismeretek: önellátás, 

munkaszervezés, gazdálkodás, takarékosság a családban. ; tantárgy-pedagógia ismeretek: egyes szak-

mákhoz kapcsolódó ismeretek feldolgozásának módszere, gyakorlati technikai problémák megoldásá-

nak tervezése, kivitelezése és értékelése az alsó tagozatos technika és életvitel órákon, a modell és 

modellezés szerepe, készségek kialakítása, képesség- és személyiségfejlesztés, differenciálás és egyéni 

bánásmód érvényesítése, óraelemzések, tervezetek készítése és elemzése. KÖVETELMÉNY: a ház-

tartás gazdálkodási és családellátási folyamatainak, az egészséges életvitel összetevőinek ismerete, 

képesség a tanulók egészséges életvitelének, gyakorlati életben való jártasságának megalapozására, 

képesség a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek technikai nevelésére, az integ-

rált és differenciált oktatás eszköztárának hatékony alkalmazására, képesség a tanulók konstruáló ké-

pességének, szervezőkészségének fejlesztésére, helyes tanulási és munkavégzési szokásainak, környe-

zettudatos magatartásának kialakítására. 

 

MATEMATIKA ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A01 

Bevezetés a matematikába 
2 

0+2∆ 

m 
K I. – 

 

CÉL: A matematikatanítás feladatainak, lehetőségeinek megismertetése. A legfontosabb matematikai 

alapok felfrissítése, a hallgatók matematikai kompetenciájának formálása. A hallgatók orientálása a 

műveltségterületi választáshoz. TANANYAG: Problémahelyzetek elemzése, problémák többféle 

megoldása ismert és kevésbé ismert módokon. A kisgyermekek matematikatanításához szükséges 

fogalmak pontosítása és mélyítése a matematika különféle területeiről vett feladatmegoldásokkal. 

Függvények, egyenletek, egyenlőtlenségek. Számok írása, számtulajdonságok; számelméleti ismeretek 

a kisiskoláskori eljárások követésével. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a tananyaghoz kapcso-

lódó matematikai fogalmak tartalmát; tudjon próbálgatással, alkotással feladatot megoldani; legyen 

képes saját tevékenységeit megfigyelni, gondolatmenetét tudatosítani. A szemináriumokon rendszeres, 

aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A02 

A matematikai fogalmak ala-

pozása I. 

3 
0+2∆ 

k 
K II. – 

 

CÉL: Azoknak az elemi matematikai ismereteknek a mélyítése, pontosítása, kapcsolataiknak feltárá-

sa, amelyek az alsó tagozatos „számtan, algebra” és „relációk, függvények, sorozatok” témakörök 

szakszerű feldolgozásának biztos alapját jelentik. A matematikai nyelv és jelölés egyre pontosabb 

értése és használata. TANANYAG: A halmazelméleti ismeretek megerősítése, pontosítása. Fogalmak 

kapcsolatainak és halmazok kapcsolatainak megfeleltetése. A logika elemei; állítások, nyitott monda-

tok; logikai műveletek. Kvantoros állítások és tagadásaik. A halmaz- és logikai műveletek kapcsolata; 

műveleti tulajdonságok. Relációk a mindennapi életben, a matematikában. Leképezések, függvényáb-

rázolás. Sorozatok. Halmazok számossága. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a feldolgozott 

matematikai fogalmakat és összefüggéseket; használja megfelelő módon a tanult szakkifejezéseket, 

jelöléseket; legyen képes a félév anyagának megfelelő feladatok elemző megoldására. A szemináriu-

mokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat; folyamatos készülését beadandó 

munkák, sikeres zárthelyi dolgozatok megírásával bizonyítsa. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A03 

A matematika 

tantárgy-pedagógiája I. 

2 
0+2∆ 

k 
K III. TN05A02 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése a természetes szám- és műveletfogalom területén arra a tanítói és neve-

lői munkára, amely során a 6–10 éves korú gyerekek csoportos, illetve egyéni matematikai ismeret-

szerzését tervezik, szervezik, irányítják, ellenőrzik és értékelik, és amellyel tanítványaik matematikai 

képességeit, gondolkodását fejlesztik. TANANYAG: A természetes szám fogalma, számírások, szám-

rendszerek. A természetes szám fogalmának építése az 1–4. osztályban. (A valóság és a szám. A szá-

mok írása, olvasása. A számrendszeres gondolkodás alakítása. A számok nagyságával kapcsolatos 

tennivalók. A természetes számok tulajdonságai, számkapcsolatok.) A számolás tanítása (a műveletek 

értelmezései, kapcsolatuk, műveleti tulajdonságok, szóbeli és írásbeli eljárások). KÖVETELMÉNY: 

A feldolgozott témákban biztos matematikai alapismeretek; tananyag-épülések vázlatos, és egy lehet-

séges felépítés részletesebb ismerete, feldolgozásának legfontosabb eljárásai. A matematikatanítás 

témáinkhoz tartozó feladatainak, manuális és nyomtatott eszközeinek ismerete. Célszerű problémák 

megfogalmazása, elemzése. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a 

kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A04 

A matematika tantárgy-

pedagógiája II. 

2 
0+2∆ 

k 
K IV. TN05A03 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése a „törtek”, „negatív számok” és a „relációk, függvények, sorozatok” 

témakörökben arra a munkára, amely során a 6–10 éves korú gyerekek matematikai ismeretszerzését 

tervezik, szervezik, irányítják, ellenőrzik és értékelik, és tanítványaik matematikai képességeit, gon-

dolkodását fejlesztik. TANANYAG: A törtszám és a negatív szám fogalmának előkészítése. Relációk 

a matematika minden területéről; a relációkkal kapcsolatos tevékenységek és szerepük a gondolkodás 

fejlesztésében. A függvények, sorozatok modell-szerepe; az összefüggés-felismerő képesség fejleszté-

se. A szöveges feladatok tanítása. A nyitott mondat tanításának lépései. Az osztályozás és a rendezés 

szerepe a fogalmak építésében és a gondolkodás fejlesztésében. Válogatások egyszerre több szempont 

szerint. A logika elemeinek alkalmazása. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerjen a feldolgozott té-

mákban alsó tagozatos tananyag-épüléseket vázlatosan, egy lehetséges felépítést részletesebben. Is-

merjen célszerű, taneszközöket és pedagógiai módszereket a tanulók fejlesztésére; tudjon tanítási cé-

lokat, feladatokat meghatározni, folyamatokat tervezni. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, 

aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A05 

Geometria és tantárgy-

pedagógiája 

2 
0+2∆ 

gyj 
K V. TN05A01 

 

CÉL: A geometriai tapasztalatszerzés néhány bejáratható útjának megismerése. Fejlesztés a formalá-

tás, téri ritmus és szimmetriák felismerése, és a téri tájékozódás terén. TANANYAG: A tapasztalat-

szerző tevékenységek szerepe a geometriai fogalmak alakításában, a valódi háromdimenziós világ 

formáinak és viszonyaiknak vizsgálata. Konstruálások térben, síkban. Tájékozódás vonalon, síkon, 

térben. A tájékozódási képesség fejlesztése. Geometriai tulajdonságok, kapcsolatok tudatosítása; né-

hány alakzat jellemzése. Geometriai mennyiségek (hosszúság, terület, térfogat, szög) és méréseik. 

Transzformációk (topologikus, affin, hasonlósági, egybevágósági). KÖVETELMÉNY: A hallgató 

ismerje az elemi geometria általános iskolában előforduló fogalmait. Ismerje a geometriai ismeretszer-

zéshez alkalmas eszközöket és eljárásokat. Tudja a megismert geometriai problémákat megoldani, és 

ismerjen olyan módszereket, amelyek a gyermekek problémamegoldó gondolkodását, konstruáló ké-
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pességét fejlesztik. Ismerje a téma alsó tagozatos geometria témakör egy lehetséges épülését, ennek 

feladatanyagát. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a kijelölt felada-

tokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A06 

Kombinatorika, valószínűség, 

statisztika és tantárgy-

pedagógiája 

2 
0+2∆ 

gyj 
K VI. TN05A01 

 

CÉL: A rendszerezés igényének és képességének fejlesztése. A kombinatorikus gondolkodás és a 

valószínűségi szemlélet fejlesztése problémamegoldásokkal és valószínűségi játékokkal. Az informá-

ciószerzés lehetőségeinek bővítése statisztikai módszerek megismertetésével. TANANYAG: Kombi-

natorikus problémák, probléma-megoldási módszerek, rendszer-alkotás. A valószínűség fogalmának 

intuitív és matematikai értelmezése; az eseményalgebra elemei. Néhány egyszerű statisztikai jellemző 

és módszer megismerése. A témakör eszközszerepének lehetősége más fogalmak építésében, mélyíté-

sében. A „kombinatorika, valószínűség és statisztika” témakör megjelenése az alsó tagozaton. KÖ-

VETELMÉNY: Összeszámlálási technikák alkalmazása problémamegoldásokban. Események való-

színűségének becslése, számítása. Adatsokaságok jellemzése. A témához tartozó elemi fogalmak alsó 

tagozatos épülésének ismerete. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a 

kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05A07 

A matematikai fogalmak ala-

pozása II. 

2 
1+0 

k 
K VI. TN05A02 

 

CÉL: A matematikatanításban szereplő matematikai tartalom, valamint a tanításban használható mód-

szertani ismeretek rendezése és rendszerezése. A „halmazok-logika” témakör fogalmainak, tevékeny-

ségeinek eszközként való felhasználása. TANANYAG: A halmazok, logika; relációk, függvények 

egységesítő szerepének bemutatása (konkrét példákon) a matematika különféle témaköreiben. Az osz-

tályozás és a rendezés matematikai tartalma; ekvivalencia- és rendezési reláció. Következtetések; a 

helyes következtetés; nevezetes következtetési formák. Fogalom és definíció; tétel és bizonyítás. KÖ-

VETELMÉNY: A hallgatónak legyenek minél pontosabb ismeretei a fenti témakörökben, legyen 

képes matematikai tartalmú szöveg, ábra és jelrendszer értelmezésére, átfogalmazására, specializálásá-

ra, Legyen képes egyszerű matematikai állításokat bizonyítani. Legyen képes a tananyaghoz kapcso-

lódó matematikai problémák megoldására. Rendszeresen vegyen részt az előadásokon, teljesítse a 

kijelölt feladatokat. 

 

 

TERMÉSZETISMERET ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A01   
Természetismeret és környe-

zetvédelem I. 

3 
2+1∆ 

k 
K I. - 

 

CÉL: A természettudományos műveltség megalapozása, a természet egységének és összefüggéseinek 

áttekintése. A 6-10 éves diákok tanításánál alkalmazható természettudományos megismerés módszere-

inek alkalmazása. TANANYAG: Az anyagi világ egysége, az anyag megjelenési formái és szervező-

dési szintjei. A természet anyagi rendszerei és kölcsönhatásaik. Körforgások. A természettudományos 

megismerés módszerei, alapvető mérések. Az energia fogalma, fajtái, jelentősége és felhasználása. A 

mechanika törvényei. A mozgás. Hang és fény. A kémiai kölcsönhatás, kémiai reakciók típusai. 
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KÖVETELMÉNY: Írásbeli kollokvium, (utóvizsga esetén szóbeli). A gyakorlatokon való részvétel 

kötelező. A gyakorlati munkát igazoló labornapló minősített elfogadása és egy zárthelyi dolgozat 

eredményes megírása.  

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óra-

szám/ zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A02  

Természetismeret és környezet-

védelem II. 

2 
1+1∆ 

gyj 
K II. TN10A01 

 

CÉL: természettudományi műveltség, szemlélet és irányultság megalapozása, a fenntarthatóságra, 

valamint a környezeti nevelésre való felkészítés. TANANYAG: csillagászati földrajz, a Föld, mint 

égitest, térképismereti alapok. A Föld belső felépítése, lemeztektonikai alapismeretek. Kőzetismeret. 

A belső és a külső erők. A felszínformák. A talaj. A légkör. Az időjárás és az éghajlat. A Föld éghajla-

ti képe. A vízburok. Hazánk természetföldrajzi jellemzői. Nemzeti Parkjaink. A fenntartható fejlődés.  

KÖVETELMÉNY: a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: labornapló vezetése, három növény- 

és állattani beszámoló és egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozat a földrajzi ismeretek 

elméleti és gyakorlati részéből áll. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A03   
Természetismeret és környe-

zetvédelem III. 

1 
1+0 

k 
K III. TN10A02 

 

CÉL: természettudományi műveltség, szemlélet és irányultság megalapozása, a fenntartható-

ságra, valamint a környezeti nevelésre való felkészítés. TANANYAG: az élet fogalma és ke-

letkezése. A sejtes organizáció, a sejtek működése. Sejttani és szövettani alapismeretek. Az 

élővilág rendszerezése. Növény- és állattani alapismeretek. A genetika alapjai. Az evolúció, 

az élővilág evolúciója. Az ember származása. Ökológiai alapismeretek. Természeti értékeink. 

A környezeti problémák áttekintése. KÖVETELMÉNY: írásbeli/szóbeli kollokvium 
 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A04 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia I. 

2 
0+2∆ 
gyj 

K IV. TN10A03 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik korszerű módszertani kultúrával, szemlélettel és felkészültséggel 

rendelkezve alkalmasak a 6-10 éves gyermekek természettudományos nevelésére. TANANYAG: Az 

Ember és természet műveltségterület keretében zajló nevelő-oktató munka céljai, feladatai 1-4. évfo-

lyamon. A fejlesztésben alkalmazható megismerési módszerek, algoritmusok. Az órák elemzésének és 

az óravázlatok készítésének speciális szempontjai. KÖVETELMÉNY: A gyakorlatokon való részvé-

tel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: egy zárthelyi dolgozat megírása, 1 óravázlat, 

eszköz készítése. Nem pótolható. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A05 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia II. 

1 
0+1∆ 

k 
K V. TN10A04 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik képesek megfelelő szervezeti formák, módszerek, munkaformák és 

eszközök alkalmazására a 6-10 éves tanulók tevékenységeinek élményszerű megvalósításában. 
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TANANYAG: A természettudományos nevelésre, fejlesztésre alkalmas szervezeti formák taneszkö-

zök, munkaformák 6-10 éves korban. A tanulmányi séták, kirándulások, tanösvények, erdei iskolák 

szerepe a környezeti nevelés folyamatában. Az egészséges életvitelhez szükséges képességek és kés-

zségek fejlesztése.  KÖVETELMÉNY: A kollokviumra bocsátás feltételei: Az órákon való részvétel 

kötelező! Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A06   
Az emberi test felépítése és 

működése 

2 
1+0 

k 
K VI. - 

 

CÉL: Az emberi test felépítésének és működésének átfogó ismerete, különös tekintettel a 6-10 éves 

gyermekek életkori sajátosságaira. TANANYAG: Az emberi szervezet felépítése, és gyermekkori 

sajátosságai. Sejttani és szövettani ismeretek. Az egyes szervrendszerek anatómiája és élettana. Moz-

gás-, keringés-, táplálkozás-, légzés-, kiválasztás- szaporodás szervrendszere. Kültakaró. Immunrend-

szer. Az emberi szabályozás, hormonrendszer és idegrendszer.  KÖVETELMÉNY: szóbeli kollokvi-

um. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10A07   
Egészségtan 

2 
1+0 

k 
K VII. TN10A06 

 

CÉL: az egészségtudatos magatartásformáláshoz szükséges alapkészségek és képességek fejlesztése. 

TANANYAG: Az egészség fogalma, az egészséges életmódra nevelés célja, iskola-egészségügyi 

alapismeretek. A fizikai-, szociális- és mentális egészség területén a prevenció pedagógiai gyakorlatá-

nak feladatai. A pedagógus mentálhigiénés feladatainak megvalósításához szükséges képességek, kés-

zségek fejlesztése. Az elsősegélynyújtás elmélete, általános szabályai és gyakorlati feladatai. KÖVE-

TELMÉNY az elsősegélynyújtás pedagógiai feladatainak bemutatása a gyakorlatban. Kollokvium. 

 

 

 

TESTNEVELÉS ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11A01 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia I.  

3 
0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: Az egészséges életmód kialakításához, a testnevelés oktatásához szükséges alapvető tudás elsa-

játítása; a 6–10 éves tanulók számára a testnevelés műveltségtartalmának és módszertani összefüggé-

seinek ismerete, gyakorlati feldolgozása; a hallgatók fizikai képességeinek, mozgásműveltségének 

fejlesztése. TANANYAG: A bemelegítés módszertana. A rajzírás alapelvei. A gimnasztika szaknyel-

ve. Rendgyakorlatok, vezényszavak és utasítások. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 

a szabad-és kéziszer-gyakorlatok szaknyelve, vezetésének módszertana, tervezetben való feldolgozása. 

Labdaügyességet fejlesztő gyakorlatok; futás-, ugrás-, dobásgyakorlatok és tanításuk módszertana. 

KÖVETELMÉNY: A testnevelés óra megszervezéséhez szervezési feladatok, alakzatok, vezénysza-

vak, utasítások ismerete; szabad-és kéziszer-gyakorlatok önálló megtervezése és a gyakorlatvezetés 

módszertanának ismerete. Alapvető labdadobásformák technikai bemutatása, labdavezetés hullámvo-

nalon kiépített pályán. A hallgató értékelésének alapja az órákon való aktív részvétel, a tervezetkészí-

tés, egy félévközi zárthelyi dolgozat, valamint a felsorolt gyakorlati elemek bemutatása. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11A02 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia II.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K II. TN11A01! 

 

CÉL: A 6–10 éves tanulók számára tanítandó mozgásfajták és tanításuk módszertani megoldásainak 

ismerete és alkalmazása a testnevelés oktatásában. A személyiségformálás lehetőségeinek felismerése 

és tudatos tervezése a játéktevékenység során, figyelembe véve a Sajátos Nevelési Igényű, illetve hát-

rányos helyzetű gyerekek oktatásának és nevelésének specifikumait. TANANYAG: Sportági irányult-

ságú készségek – futások, ugrások ismerete és elsajátíttatásuk módszertana. Képesség- és készségfej-

lesztő játékok ismerete, elsajátíttatásuk módszertana. Testnevelési játékok oktatásának elmélete és 

módszertana. Differenciálási lehetőségek speciális igényű tanulók esetén. KÖVETELMÉNY: Játék-

tervezet készítése; a témakörhöz kapcsolódó mozgásfajták összefüggéseinek, a képességfejlesztés 

differenciált megoldásainak ismerete. Olyan feladatsor tervezése, amelyben a témakörhöz kapcsolódó 

képességfejlesztés dominál. A távolugrás vagy magasugrás elfogadható szintű bemutatása. Szekrény-

ugrás (felguggolás, függőleges repülés) osztályzásra. A hallgató értékelésének alapja az órákon való 

aktív részvétel, a tervezetkészítés, az oktatás menetétől függően egy félévközi zárthelyi dolgozat, va-

lamint a felsorolt elemek bemutatása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11A03 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia III.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN11A01! 

 

CÉL: Az alapvető természetes mozgások, valamint torna jellegű feladatok oktatásának elsajátítása. A 

mozgáskészségek kialakításának, a motoros oktatás elméleti és módszertani hátterének elsajátíttatása. 

Sokoldalú, differenciált fejlesztés megvalósítása a mozgásfajták tanítása során. Az adott mozgásfajtá-

hoz kapcsolódó változatos cselekvésmódok és azok egymásra építési lehetőségeinek, módszertanának 

ismerete. TANANYAG: Kúszások, mászások alkalmazása vízszintesen és függőlegesen elhelyezett 

akadályokon. Támasz-, egyensúly- és függésgyakorlatok differenciált alkalmazásával mozgássorok 

tervezése, és elsajátíttatásuk módszertanának ismerete. Torna jellegű feladatok. A fő gyakorlat terve-

zésének szempontjai, szaknyelve, módszertana. KÖVETELMÉNY: A tanult mozgásfajták óraterv 

szerinti elhelyezési lehetőségeinek, tervezési szempontjainak, szaknyelvének, módszertanának ismere-

te. Meghatározott fő gyakorlathoz az óra bevezető részének megtervezése. Gurulóátfordulások és kö-

télmászás elfogadható szintű bemutatása. A kézenátfordulás oldalt, és a fejállás vagy kézállás (vá-

laszthatóan) bemutatása osztályzásra. A hallgató értékelésének alapja az órákon való aktív részvétel, a 

tervezetkészítés, az oktatás menetétől függően egy félévközi zárthelyi dolgozat, valamint a felsorolt 

elemek bemutatása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11A04 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógia IV.  
3 

 

0+2∆ 

k 

 

K IV. 

TN11A01! 

TN11A02 

TN11A03 

 

CÉL: A 6–10 éves korosztálynak tanítandó mozgásfajtáknak, tanításuk módszertani megoldásainak 

elsajátítása. Emelések, hordások, küzdőgyakorlatok oktatásának elvei. Atlétikai jellegű készségek 

oktatása. A képességfejlesztés elmélete és módszertana. A kosárlabda, röplabda, kézilabda, labdarúgás 

alapvető szabályaival való megismertetés. A szabadidő aktív eltöltésének lehetőségei az iskolában. 

TANANYAG: Emelések, hordások és elsajátíttatásuk módszertana, Küzdőgyakorlatok. Atlétikai jel-

legű mozgásformák. A tanult mozgásfajták óraterv szerinti elhelyezési lehetőségeinek ismerete (beve-

zető rész, fő rész, befejező rész), tervezési szempontjai, szaknyelve, módszertana. Az alapvető sportjá-

tékok szabályai, és néhány technikai eleme. Differenciálási lehetőségek speciális igényű tanulók ese-

tén. KÖVETELMÉNY: A mozgásfajtákhoz kapcsolódó változatos cselekvésmódok és azok egymás-
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ra építési lehetőségeinek, módszertanának ismerete; elhelyezésük a testnevelés óra felépítésében. 

Olyan testnevelés óra tervezése és vezetése, amelyben a témakörhöz kapcsolódó képességfejlesztés 

dominál; teljes tervezet készítése. A hallgató értékelésének alapja az órákon való aktív részvétel, a 

tervezetkészítés. Futóiskolai gyakorlatok és atlétikai rajtok elfogadható szintű bemutatása.  

Kislabdahajítás beszökkenésből, osztályzásra. Az oktatás menetétől függően egy félévközi zárthelyi 

dolgozat, valamint a felsorolt elemek bemutatása. 

 

VIZUÁLIS NEVELÉS ÉS TANTÁRGY-PEDAGÓGIÁJA 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A01 

Alapozó vizuális 

 stúdiumok 

2 
0+2∆ 

gyj 
K I. 

TN12A02-el 

együtt vehető fel 

 

CÉL: A vizuális megismerés és a vizuális kommunikáció tevékenységeinek gyakorlatában feltárni, 

felismertetni az objektív törvényszerűségeket. Kialakítani a fejlett vizuális kommunikációs képesség 

alapjait. Alkotó tevékenységek formájában megismertetni a vizuális megismerés és kifejezés lényegisé-

gét. Egymás munkáinak elemzésében értékelő folyamataiban erősíteni az empatikus magatartás képes-

ségét, a problémaérzékenységet, a toleranciát, valamint az önértékelés képességét. A vizuális kommuni-

káció adott közlésformáiban felismertetni a tudatos környezetalakítás környezetformálás lehetőségét és 

felelősségét TANANYAG: Vizuális nyelvi és kompozíciós gyakorlatok. Vizuális megismerési gyakor-

latok (látványanalízisek). Vizuális problémák elemzése, megoldása, Képi redukciók, jelértés, jelalkotás. 

Piktogram, embléma v. plakát tervezése és kivitelezése. Ábrázolási konvenciók alkalmazása síkon és 

térben Személyes kifejezési gyakorlatok. Funkcionáló tárgy készítése díszítménnyel KÖVETEL-

MÉNY: Ismerje és alkalmazza a vizuális közlések formáit az adott feladatok tükrében. Sajátítsa el a 

közlésnek megfelelő vizuális nyelvi technikákat, ismereteket. Legyen képes objektív önértékelésre és 

társai képi kifejezéseinek empatikus elfogadására. Tudjon csoportmunkában együttműködni. A stúdium 

a gyakorlati munkák közös értékelésével zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A02   
Vizuális megismerés és kom-

munikáció 

1 
1+0 

k 
K I. 

TN12A01-gyel 

együtt vehető fel 

 

CÉL: tudományos közelítéssel feltárni, bemutatni a vizuális megismerés és vizuális kommunikáció 

jelenségeiben az objektív törvényszerűségeket. Tudományosan megalapozni a későbbi tantárgy-

pedagógia tartalmi és metodikai összefüggéseit. A vizuális közlések és konvenciók sokszínűségének 

feltárásával fejleszteni a hallgatók empatikus képességét toleranciáját az eltérő kultúrák, korok, stílu-

sok képi megnyilvánulásai iránt. TANANYAG: A látás fiziológiája és pszichológiája. A vizuális meg-

ismerés folyamata. A kép fogalma. A képi közlés metódusa. Az absztrakció folyamata. Objektív és 

szubjektív közlések. A vizuális kommunikáció rendszere. A képi közlés egyezményes módjai. Általá-

nos jelelmélet. A vizualitás és a vizuális kultúra. A vizuális nevelés feladatainak rendszerezése. KÖ-

VETELMÉNY: értse és szemléltesse a vizuális kommunikáció interkulturális nyelvi sajátosságait, 

változatait. A kurzus kollokviummal zárul. A hallgató szóbeli előadása a megismert képi példák válto-

zatos bemutatására épüljön. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A03 

Alkotási gyakorlatok –

képzőművészet 

2 
0+1∆ 

gyj 
K II. TN12A01! 

 
A kurzus az Alkotási gyakorlatok– tárgykultúra kurzussal együtt vehető fel. 

CÉL: hogy a hallgatók élményszerű tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek választott képzőművé-

szeti műfaj gyakorlatában. (festészet, szobrászat, grafika, foto, fotomontázs). Fejődjön képi kifejezési  
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képességük, esztétikai, kritikai érzékenységük, mások képi kifejezéseire irányuló érdeklődő, elfogadó 

magatartásuk. TANANYAG: Anyagok, technikák, eszközök megismerése. Kísérletek a választott 

műfajban alkalmazott nyelvi eszközökkel. Imitációs és transzpozíciós feladatok választott műalkotás-

ok alapján. Saját élmény/téma kompozíciós változatai. KÖVETELMÉNY: Sajátítsa el a választott 

képzőművészeti műfaj nyelvi alapjait, technikáit. Végezzen önálló kifejezési képalakításokat. Fedezze 

fel a műfajban és társai munkáiban megmutatkozó esztétikai értékeket. A kurzus a gyakorlati témák 

teljesítésével, gyakorlati jeggyel zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A04 

Alkotási gyakorlatok –

tárgykultúra 

2 
0+1∆ 

gyj 
K II. TN12A01! 

CÉL: hogy a hallgatók élményszerű tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek választott iparművészeti 

műfaj gyakorlatában (kerámia, textil, fémművesség, batik papírművesség) Fejlődjön esztétikai érzé-

kenységük és ítélőképességük kritikai érzékük környezettudatos magatartásuk a tárgykultúra területén. 

Szerezzenek tapasztalatokat a tudatos tervezésben. A tantárgy TANANYAG: Anyagok, technikák, 

eszközök megismerése a hagyományos tárgyfunkciók és tárgyformák alakításán keresztül. Használati 

tárgyak tervezése és díszítése. Jeltárgy, dísztárgy, játék tervezése, kivitelezése. Ünnepkörökhöz kötődő 

tárgyak kivitelezése. KÖVETELMÉNY: Sajátítsa el egy tárgykészítő műfaj alaptechnikáit, anyag-

alakítási fogásait. Munkája feleljen meg a forma, funkció, díszítmény összefüggéseinek. A tárgykészí-

tés folyamatában bizonyítsa esztétikai érzékenységét (saját és társai munkáinak elemzésében) ítélőké-

pességét, toleranciáját. A kurzus a gyakorlati munkák közös értékelésével zárul. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A05   

Esztétikai, művészeti ismere-

tek 

1 
1+0 

k 
K III. TN12A02 

CÉL: szélesebb esztétikai, művészeti, műveltségi bázis megteremtése, szemléletformálás, korszerű 

értékítélet alapozása. Multi- és interkulturális szemlélet kialakítása az emberi kultúra esztétikai értéke-

inek elemzésével, összehasonlításaival, az esztétikai másságok értékelésével. TANANYAG: Az eszté-

tikum keletkezése, jelenségei a művészetben és a művészeten kívül. Az ízlés kérdése. Tömegkultúra, 

az elit kultúra, népi kultúra. A vizuális művészetek és műfajok áttekintése. Forma és tananyag, forma 

és funkció. A stílus. Az esztétikai élmény és érték szocializáló szerepe. A művészet nevelő funkciói. 

KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje az esztétikum és művészet fogalmi jelentéseit, minőségeit, 

kritériumait. Ismerje az esztétikai alany és esztétikai tárgy kapcsolatrendszerét. Legyenek esztétikai 

értékképzetei, határozott értékítélete. Tudjon művészeti élményeiről rendezetten és választékosan írni 

és beszélni, tudjon művet kellő empátiával elemezni. Értse és tolerálja az emberi vizuális megnyilvá-

nulások sokféleségét másságát. A kurzus kollokviummal zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12A06 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája 

2 
0+2∆ 

k 
K IV. TN12A05! 

CÉL: megteremteni a felkészültség mindazon komponenseit, amelyek az iskolai gyakorlatok megkez-

déséhez-és a tanítói munkához a későbbiekben- nélkülözhetetlen. Elsajátítani a vizuális neveléshez 

szükséges szakismereteket, a 6-10 éves gyermekek vizuális megismerő, kifejező és alkotó képességei-

nek fejlesztésével kapcsolatos metodikai eljárásokat. TANANYAG: Kifejező gyermekrajzok elemzé-

se. A közoktatás tartalmi szabályozásának dokumentumai. A vizuális élmény és a műélmény pszicho-

lógiája. A személyes közlések pedagógiai megközelítése. A differenciáló oktatás és személyiségfej-

lesztés lehetőségei a kifejezésben. A kifejező feladatokra való ráhangolás. Értékelési módszerek, mun-

kaformák, a hatékony munkaszervezés, a csoportmunka alkalmazásának indokolt helyzetei. A műél-

mény. A tárgy és környezetalakítás feladathelyzetei. Iskolai modelltanulmányok és direkt közlések 
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változatai. A mozgókép multikulturális szerepe. Technikák elsajátításának oktatási módszerei. KÖ-

VETELMÉNY: A hallgató ismerje a közoktatás feladatait, aktuális stratégiáját, preferenciáit és a 

tartalmi szabályozás dokumentumait a Vizuális kultúra műveltségterületet illetően is. Sajátítsa el azo-

kat a vizuális nevelési tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek a vizuális kommunikáció, vizuális 

kifejezés és tárgyalkotás képességeinek fejlesztéséhez szükségesek. Ismerje és használja a vizuális 

kultúra tanítása során a személyiségformálás eszközeit, az alkotó tevékenységek szervezésének, irá-

nyításának módjait, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát. A kollokvium belépő feltétele az 

önálló óratervezet, feladatsor, illetve tanmenetrészlet. 

 

SZAKDOLGOZATI SZEMINÁRIUM 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TSZAK 

Szakdolgozati  

szeminárium 
15 

0 

m 
K VIII. 

Az adott szak  

tanterve szerinti  

összefüggő  

gyakorlat,  

párhuzamos  

teljesítéssel 

 

CÉL: Az alapvető kutatáselméleti és módszertani ismeretek birtokában a hallgatók képessé váljanak a 

tudományos igényű művek létrehozására. Olyan kompetenciák kialakítása, mely képessé teszi a hall-

gatókat kutatások önálló megtervezésére, lebonyolítására és a kutatás eredményeinek adott sztender-

dek alapján történő publikálására.  

TANANYAG: A  kutatás  tárgyának  meghatározása,  Hipotézisállítás,  A  kutatás  módszerének 

meghatározása, A szakirodalmi források feltérképezése, Kutatási terv elkészítése, A kutatás várható 

eredményeinek meghatározása, A szakirodalmi elemzés vázlatos elkészítése, A kutatás kivitelezése, A 

kutatás  eredményeinek  egybevetése  a  szakirodalom  megállapításaival,  A  kutatás  eredményeinek 

bemutatása,  A  kutatás  eredményeink  a  gyakorlatban  történő  alkalmazhatósága,  A  kutatás  továb-

bi lehetőségeinek meghatározása 

KÖVETELMÉNY: A hallgató tájékozott a szakdolgozat által előírt legfontosabb tartalmi és formai 

kritériumok tekintetében; a szakirodalomban fellelhető információkhoz kritikusan viszonyul, meglátja 

és azonosítja az összefüggéseket, képes az adatok rendszerezésére és az adott kutatási tervnek megfe-

lelő felhasználására; szakmai munkája során vállalja önálló kutatások elvégzését, melynek eredménye-

it elkötelezetten képes publikálni és munkájában eredményesen felhasználni. 

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A011 

Csoportos tanítási gyakorlat I. 2 
0+3 

gyj 
K IV. 

TN04A101! vagy  

TN04M16! 

TN05A03! vagy 

TN05M07! 
 

CÉL: a tanítási órák tartásában és elemzésében az első tapasztalatok megszerzése; a csoport együtt-

működésére építve; fokozódó önállósággal és tudatossággal az elméleti pedagógiai-pszichológiai és az 

adott tantárgy-pedagógiai ismeretek alkalmazása; az önreflektáló, elemző képesség tudatos fejlesztése; 

ismerkedés a napi tanítói munkát irányító és szabályozó dokumentumokkal. TANANYAG: heti 1 óra 

előkészítés, 1 óra hallgatói mikrotanítás és 1 óra elemzés Magyar nyelv és irodalom és Matematika 

tantárgyakból; valamennyi órára előkészületi vázlat írása a szak/gyakorlatvezető által részletesen meg-

adott cél- és feladatrendszer szerint; legalább 1 tanítási óra tartása mikrotanítási formában. A megtar-

tandó óra tervezetének elkészítése, megbeszélése, szükség szerinti korrigálása a gyakorlatvezető, a 

tantárgypedagógus ajánlásai szerint; a megtartott órarészlet szakszerű elemzése; legalább 1 alkalom-

mal helyettes tanítói feladatok ellátása; aktív részvétel a megadott szempontok szerinti elemzésben. 

KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek megszerzett ismereteik egyre önállóbb és tudato-
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sabb alkalmazására a gyakorlati tanításra való felkészülésben, az óravezetésben és a megtartott óra 

elemzésében; a minősítés feltétele az aktív részvétel valamennyi előkészítő és elemző órán, valameny-

nyi előkészületi vázlat színvonalas elkészítése, a mikrotanítási órarészlet eredményes tartása, a helyet-

tes tanítói munka ellátása. A félév minősítését a gyakorlatvezető tanító adja az oktatók véleményének 

figyelembe vételével. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A021 

Csoportos tanítási gyakorlat II. 2 
0+3 

gyj 
K V. 

TN00A011! 

TN10A04 v. 

TN10M08 

 

CÉL: az elméleti pedagógia-pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai ismeretek alkalmazása fokozódó 

önállósággal, a tudatos tanítói munka megélése a csoport segítő együttgondolkodásával, részben már 

önálló tanítási órák tartásával; a szakszerű óraelemzés gyakorlása. TANANYAG: heti 1 óra előkészí-

tés, 1 óra hallgatói tanítás és 1 óra elemzés Magyar nyelv és irodalom, Matematika és Környezetisme-

ret tantárgyakból. Valamennyi órára előkészületi vázlat írása a gyakorlatvezető által vázlatosan meg-

adott cél- és feladatrendszer szerint; legalább 1 önálló (Környezetismeretből mikrotanítási) óra tartása; 

a megtartandó óra tervezetének elkészítése, megbeszélése, szükség szerinti konzultációk és korrekció 

szerint; a megtartott óra szakszerű elemzésére; legalább 1 alkalommal helyettes tanítói feladatok ellá-

tása; aktív bekapcsolódás választott szempontok szerint az óraelemzésbe. KÖVETELMÉNY: a hall-

gatók legyenek képesek megszerzett ismereteik egyre önállóbb és tudatosabb alkalmazására a gyakor-

lati tanításra való felkészülésben, az óravezetésben és a megtartott óra elemzésében. A minősítés felté-

tele az aktív részvétel valamennyi előkészítő és elemző órán, valamennyi előkészületi vázlat színvona-

las elkészítése, a tanítási óra eredményes tartása, a helyettes tanítói munka ellátása. A félév minősíté-

sét a gyakorlatvezető tanító adja az oktatók véleményének figyelembe vételével. A gyakorlat nem 

pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

k/v/sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A022 

Tanító az iskolában  
2 

30ó / 4nap 

gyj 
K V. 

TN00A011! 

TN00A021 

 

CÉL: az elméleti pedagógia-pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai ismeretek alkalmazása, a tanítói 

munka összetettségének megtapasztalása, szervezési és nevelői kompetenciák kibontakoztatása, a tan-

órai és tanórán kívüli nevelés színtereinek, lehetőségeinek megismerése. Tapasztalatszerzés a tanítói 

munka egyes komponenseivel, a tanulási folyamat elemeinek egymásra épülésével, az egyes szervezé-

si módok és módszerek megválasztásának és alkalmazásának lehetőségeivel kapcsolatban. A tanító-

tanuló, illetve a tanuló-tanuló interakciók különféle formáinak megfigyelése tanórai és tanórán kívüli 

keretek között egyaránt. A tanítói tevékenység összetettségének, tervezett és spontán eleminek megfi-

gyelése. TANANYAG: Bekapcsolódás a tanítási órák előkészületeibe, esetenként azok folyamatába, 

az osztály életével, mindennapi tevékenységeivel kapcsolatos feladatokba. Megfigyelés, a tapasztaltak 

rögzítése a következő területeken: A tanulási folyamat felépítése, azonos elemek és eltérő megvalósí-

tási lehetőségek a látott tanítási órákon. Az alkalmazott szervezési módok és módszerek, taneszközök. 

A tanító tanórai tevékenysége, munkájának összetettsége, rétegei. A tanító tanórán kívüli tevékenysé-

gei. A tanulók eltérő sajátosságainak figyelembe vétele tanórai és órán kívüli keretek között. A tanulók 

reakciói, tevékenysége, egymással való kapcsolata, annak színterei és megnyilvánulásai. A direkt és 

indirekt nevelési lehetőségek a megfigyelés során. KÖVETELMÉNY: Aktív részvétel az osztály 

életében. Megfigyelések végzése és rögzítése a megadott szempontoknak megfelelően. Közreműködés 

vezető tanító által adott feladatok elvégzésében. Kapcsolattartás az osztály tanulóival, tanórai illetve 

tanórán kívüli segítségadás egy-egy tanuló számára a vezető tanító útmutatása alapján. Aktív részvétel 

a szabadidős tevékenységekben, iskolai programokban. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A031 3 0+3 K VI. TN00A021! 
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Csoportos tanítási gyakorlat III. gyj TN06A10! 
 

CÉL: az elméleti pedagógia-pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai ismeretek alkalmazása fokozódó 

önállósággal, a tudatos tanítói munka megélése a csoport segítő a csoport segítő közreműködését fel-

használva önállóan tervezett tanítási órák tartása, a szakszerű óraelemzés gyakorlása. Néhány tanuló 

egyéni fejlesztését/fejlődését tekintetbe vevő tanulásirányítás; a tanulói munka értékelésének gyakor-

lása; az elemzőképesség fejlesztése. TANANYAG: heti 1 óra előkészítés, 1 óra hallgatói tanítás és 1 

óra elemzés Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Környezetismeret, Ének-zene, Informatika, Vi-

zuális nevelés, Technika, valamint Testnevelés tantárgyakból. Valamennyi órára előkészületi vázlat 

írása; legalább 1 önálló tanítási óra tartása; a megtartandó óra tervezetének elkészítése, megbeszélése, 

szükség szerinti konzultációk és korrekció szerint; a gyermekek differenciált fejlesztését szolgáló fela-

datok tervezésével; legalább 1 alkalommal helyettes tanítói feladatok ellátása; felkészülés a megtartott 

óra értékelésére, aktív szerepvállalás az elemzésben. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képe-

sek az osztály tanulóihoz, a témához, a tananyaghoz alkalmazkodó óratervezésre, óravezetésre és 

elemzésre; törekedjenek a tanulók munkájának folyamatos és előrevivő értékelésére. A gyakorlati jegy 

feltétele az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás, az elemzés és a 

helyettesi munka; a gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető tanító állapítja meg az oktatók véleményének 

figyelembe vételével. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A041 

Csoportos tanítási gyakorlat IV. 
3 

0+3 

gyj 
K VII. 

TN00A031! 

TN04A111! 

TN04A05! v. 

TN04M051! 

 

CÉL: a csoport segítő közreműködését felhasználva önálló tanítási órák tartása; a tanulók egyéni és 

csoportos fejlesztését/fejlődését szolgáló feladatok beépítése, differenciált tanulásirányítás; lehetőség  

 

szerint kooperatív technikák alkalmazása; a tanulói munka folyamatos és tudatos nyomon követése, 

értékelése. TANANYAG: heti 1 óra előkészítés, 1 óra hallgatói tanítás és 1 óra elemzés az összes, 1-

4. évfolyamon tanított tantárgyból; valamennyi órára variációkat is tartalmazó előkészületi vázlat írá-

sa; legalább 1 önálló tanítási óra tartása; a megtartandó óra tervezetének elkészítése, megbeszélése, 

szükség szerinti konzultációk és korrekció szerint, a differenciáló és kooperatív tanulásszervezést biz-

tosító feladatok beiktatásával. Legalább 1 alkalommal helyettes tanítói feladatok ellátása; felkészülés a 

megtartott óra értékelésére; aktív, kezdeményező szerepvállalás az elemzésben. KÖVETELMÉNY: a 

hallgatók az osztály egyes tanulócsoportjaira, a tanítási témára, a tananyagra tekintettel, önállóan ter-

vezzék, tartsák és elemezzék óráikat; törekedjenek a differenciált fejlesztésre, kooperatív technikák 

alkalmazására; folyamatosan és előrevivően értékeljék a tanulók munkáját. A gyakorlati jegy feltétele 

az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás, az elemzés és a helyet-

tesi munka. A gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető tanító állapítja meg az oktatók véleményének figye-

lembe vételével. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A052 

Műveltségterületi csoportos  

tanítási gyakorlat I. 

3 
0+3 

gyj 
K VI. 

TN00A021 

TN06A10! 

 
CÉL: a hallgatók felkészítése (fokozódó önállósággal) a választott műveltségterületi tárgy tanítására 

az 1-6. osztályban; a tanítás – tanulás önálló szervezésének, irányításának a fejlesztése; ismerkedés a 

tanító adminisztratív teendőivel. TANANYAG: a csoport előtti előkészületi, tanítási és elemző órákon 

való aktív részvétel az 1-4. évfolyam valamelyikén; előkészületi vázlatok írása, a megtartandó óra 

vázlatának és lehetőség szerint emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; a tanítási órához kapcsolódóan 

tanulói füzetek, felmérők javítása, értékelése; helyettes tanítói feladatok ellátása; a tanulói csopor-

tok(hoz) aktuális fejlesztési igényeihez alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés; aktív kezdeménye-

ző, okfeltáró és a problémákra megoldást kereső óraelemzés. KÖVETELMÉNY: a hallgatók használ-
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ják az elsajátított tanulásirányítási módszereket és munkaformákat, az integrált és differenciált oktatás 

eszköztárát, a szakmai, tantárgy-pedagógiai ismereteket a tanítási órák tervezésekor, tartásakor, elem-

zésekor; a gyakorlati jegy feltétele az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészíté-

se, a tanítás az elemzés és a helyettesi munka; a gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető tanító állapítja 

meg az oktatók véleményének figyelembe vételével. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt 

meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A062 

Műveltségterületi csoportos 

tanítási gyakorlat II. 
3 

0+3 

gyj 
K VII. 

TN00A052 
Műveltségterületi 

szigorlatok va-

lamelyike 

 

CÉL: a 10-12 éves tanulók pszichológiai sajátosságainak, fejlesztésük pedagógiai lehetőségeinek 

megtapasztalása; a választott műveltségterületen a tanítási órák tudatos tervezése (előkészületi vázlat, 

óratervezet készítése), kivitelezése, szakszerű és tudatos elemzése. TANANYAG: a csoport előtti 

előkészületi, tanítási és elemző órákon való aktív részvétel az 5-6. évfolyam valamelyikén; előkészüle-

ti vázlatok, a megtartandó óra vázlatának és lehetőség szerint emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; 

helyettes tanítói feladatok ellátása; a tanulói csoportokhoz alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés, 

a tanulásirányítás tudatos értékelése; aktív kezdeményező, kritikai szemléletű óraelemzés. KÖVE-

TELMÉNY: a hallgatók tapasztalják meg a gyakorlatban azokat a tantárgy-pedagógiai ismereteket, 

amelyek a 6-12 éves korosztály alapkészségeinek alakításához szükségesek; ismerjék meg a 6-12 éves 

korosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, tervezését, tanulásirá-

nyítási módszereit; a minősítés feltétele az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elké-

szítése, a tanítás az elemzés és a helyettesi munka; a minősítést a gyakorlatvezető tanító állapítja meg 

az oktatók véleményének figyelembe vételével. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg 

kell ismételni. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A071 

Csoportos folyamatos 

megfigyelés 

2 
0+2 

m 
K III. TN06A052! 

 

CÉL: a tanító feladataival való azonosulás, az óraelemzés képességének alapozása; az iskolai tevé-

kenységrendszer sokszínűségének és folyamatának bemutatása, az iskola és a 6-11 éves korosztály 

megfigyelése; az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek felismerése. TANANYAG: heti 2 óra, az 

általános iskola 1-4. évfolyamán. Egy óra hospitálás (az órát a külső gyakorlatvezető tanító tartja), 1 

óra közös elemzés; a nevelés-oktatás folyamatának megfigyelése egy adott gyermekközösségben; a 

tanórai tevékenység, a tanítás–tanulás adott szempontok szerinti elemzése; a pedagógus személyiségé-

nek megfigyelése. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek addigi pedagógiai és pszicholó-

giai tanulmányaikkal összevetni a látottakat. A minősítés feltétele a gyakorlaton való aktív részvétel, 

valamennyi látott óráról írásos feljegyzés vagy jegyzőkönyv készítése, amely alkalmas a tartalmas 

elemzésre. A minősítést a Neveléstudományi Tanszék a gyakorlaton jelen lévő oktatója adja. A gya-

korlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A08 

Egyéni komplex pedagógiai 

gyakorlat I. 

1 

10 óra 

(2 nap) 

m 

K II. TN06A011 

 

CÉL: ismerkedés az óvodai, valamint az általános iskola 14. évfolyamán folyó nevelő-oktató mun-

kával; az elméleti ismeretek szembesítése a gyakorlati megfigyelések tapasztalataival. TANANYAG: 

adatgyűjtés (napirend, órarend, szokások); pszichológiai szempontú megfigyelések végzése; meghatá-

rozott szempontok szerint pedagógiai feljegyzések készítése; a gyermekekkel való kommunikálás 
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képességének fejlesztése. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék fel a 3–10 éves gyermekek szemé-

lyiségfejlődésének, fejlesztésének pszichológiai tényezőit, sajátosságait. Legyenek képesek pszicholó-

giai szempontsor alapján megfigyelést végezni, megfigyeléseikről jegyzőkönyvet vezetni és elemezni; 

legyenek képesek benyomásaikat, élményeiket, véleményüket összevetni a pedagógussal folytatott 

beszélgetésben nyert információkkal. Tevékenységükről Pedagógiai naplót készítenek. A Gyakorlati 

képzési füzetben leírtak teljesítését követően, a gyakorlat időpontjától számított 10 munkanapon belül 

a Pedagógiai naplót – a szükséges gyakorlatvezető tanítói aláírásokkal együtt – le kell adni a Nevelés-

tudományi Tanszékre. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A09 

Egyéni komplex pedagógiai 

gyakorlat II. 

1 

15 óra 

(3 nap) 

m 

K III. TN00A08 

 

CÉL: ismerkedés az 1–6. osztályokban a tanórákon és a tanórákon kívül (napközi otthonban) folyó 

nevelő-oktató munkával; az iskolai szituációnak megfelelő kapcsolatteremtés és kommunikáció, vala-

mint az irányított megfigyelés gyakorlása, a tájékozódó- és a szervezőképesség az gyakorlása. TAN-

ANYAG: kidolgozott szempontok alapján a tanórai pedagógiai munka és a tanórán kívüli tevékenysé-

gek megfigyelése; a megfigyelések és a tevékenységekbe való bekapcsolódás segítségével tapasztala-

tok szerzése a pedagógiai munka sajátosságaival kapcsolatban; tapasztalatok szerzése a 6—12 éves 

korosztály egyéni és életkori sajátosságairól, csoportjellemzőiről; kiemelt szempontok: az oktatási 

folyamat szerkezete, az értékelés megfigyelése. KÖVETELMÉNY: a hallgatók a 6—12 éves gyer-

mekek személyiségfejlődésének pszichológiai sajátosságairól tanultakat alkalmazva legyenek képesek 

egy-egy tanórán megfigyeléseket végezni, jegyzőkönyvet vezetni, a látottakat elemezni. Tevékenysé-

gükről Pedagógiai naplót készítenek. A Gyakorlati képzési füzetben leírtak teljesítését követően, a 

gyakorlat időpontjától számított 10 munkanapon belül a Pedagógiai naplót – a szükséges gyakorlatve 

 

 

zető tanítói aláírásokkal együtt – le kell adni– le kell adni a Neveléstudományi Tanszék oktatójának. A 

gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A10 

Egyéni komplex pedagógiai 

gyakorlat III. 

1 

10 óra 

(2 nap) 

m 

K IV. TN00A09 

 

CÉL: további tapasztalatszerzés az 5–6. évfolyamos korosztályról, problémáikról, nevelésük-

oktatásuk jellegzetességeiről, illetve a napközi otthoni nevelésről; az oktatás folyamatjellegének tuda-

tosítása; az értékek felismerése. TANANYAG: kidolgozott szempontok alapján az 5–6. évfolyamon 

és a napközi otthonban folyó nevelési és tanítási-tanulási folyamat megfigyelése; a megfigyelések és a 

tevékenységekbe való bekapcsolódás révén tapasztalatok szerzése a folyamatok, főként a tanítási–

tanulási folyamat szervezésével, irányításával, tervezésével kapcsolatban; kiemelt szempontok: az 

oktatási folyamat szerkezete, a differenciálás megoldási módjai, az önálló tanulás megszervezése. 

KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék fel a 10–12 éves gyermekek személyiségfejlődésének pszic-

hológiai tényezőit, sajátosságait. Legyenek képesek azonosítani egy-egy megfigyelt tan-

órán/foglalkozáson az értékeket; a Pedagógiai naplót a gyakorlat időpontjától számított 10 munkana-

pon belül le kell adni az oktatónak - a szükséges szak/gyakorlatvezetői aláírásokkal együtt. Az elfoga-

dás feltétele: a Gyakorlati képzési füzetben leírtak teljesítése; a minősítést a Neveléstudományi Tan-

szék oktatója adja személyes megbeszélés során. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg 

kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A111 

Egyéni és csoportos iskolai 

gyakorlat 

2 

35 óra 

(2 nap +1 hét) 

m 

K IV. 
TN06A10-zel 

párhuzamosan 
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(differenciáló pedagógia) 
 

CÉL: ismerkedés a differenciáló nevelésben élen járó közoktatási intézménnyel, illetve valamely spe-

ciális feladatokat ellátó, terápiás, fejlesztő intézmény munkájával.  TANANYAG: két nap csoportos 

intézménylátogatás; tapasztalatszerzés a látogatott intézmény tevékenységéről, működéséről; adott 

szempontok szerint megfigyelés végzése. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek a látottak 

összevetésére az elméleti órákon tanultakkal; tudjanak kérdéseket megfogalmazni a gyermekek fej-

lesztésének módjairól, az intézmény sajátos munkájáról. Tapasztalataikat a Pedagógiai naplóban rög-

zítik, melyet a gyakorlat időpontjától számított 10 munkanapon belül le kell adni a Neveléstudományi 

Tanszék (Differenciáló pedagógia) oktatójának, aki az előírt feladatokat ellenőrzi. A gyakorlat nem 

pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A131 

Egyéni iskolai gyakorlat 

(alkalmazott pedagógia) 

1 

30 óra 

(1 hét) 

m 

K VII. 
TN06A10! 

TN06A08-cal 

párhuzamosan 

 

CÉL: tapasztalatszerzés a pedagógiai folyamatok irányításában, az ismeretek tudatos alkalmazásában; 

ismerjék meg egy-egy iskola alapdokumentumait, az iskolavezetés, a tantestület szerepét az iskolai 

élet szervezésében. TANANYAG: egy kijelölt általános iskola 1-4. évfolyamának valamelyikében; a 

csoportfejlesztés, –irányítás közvetlen és közvetett módszereinek gyakorlása pedagógiai résztevékeny-

ségek, feladatok kidolgozásával és elvégzésével; ismerkedés az osztályfőnök és a napközi otthonban 

dolgozó pedagógus feladataival, az együttműködés lehetőségeivel, egy napközi otthoni foglalkozás 

vezetése és a lehetőségektől függően egy-egy testnevelés, vizuális nevelés, ének vagy technika óra 

megtartása. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek a teljes folyamat szem előtt tartásával 

résztevékenységeket tervezni, kezdeményezni. Készüljenek fel a tanítási órán kívüli nevelési feladatok 

ellátására, a gyermekek családjával, szűkebb környezetével való együttműködésre. A hallgatók tapasz-

talataikat a Pedagógiai naplóban rögzítik, melyet – a szükséges gyakorlatvezetői aláírásokkal együtt – 

a gyakorlat időpontjától számított 10 munkanapon belül le kell adni a Neveléstudományi Tanszék 

(Alkalmazott pedagógia) oktatójának, aki az előírt feladatok teljesítésére minősítést ad. A gyakorlat 

nem pótolható, a tantárgyfelvételt meg kell ismételni.  
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A141 

Komplex szakmai gyakorlat 
13 

208 óra 

(10 hét) 

gyj 

K VIII. 

TN00A041! 

TN00A062! vagy 

(TN00N06!vagy 

TN00S06!a nem-

zetiségieknek) 

 

CÉL: a tanítói pályához szükséges kompetenciák intenzív fejlesztése, a pályaszocializáció elősegítése, 

a teljes tanítói szerepkör gyakorlása; specifikus célok: az iskola dokumentumainak teljes körű megis-

merése; 1-4 osztályban valamennyi tantárgy tanításában, 1-6 osztályban egy kötelezően választott 

műveltségterületen az oktató-nevelő munkához szükséges elméleti ismeretek tudatos alkalmazása. 

TANANYAG: hospitálás, tapasztalatgyűjtés a 6-12 éves korosztály differenciált személyiségformálá-

sának folyamatáról; tervező- és szervezőmunka, a tanítási órák előkészítése; a készség- és képességfej-

lesztést célzó tanulásirányítás, a differenciált oktatás eszköztárának alkalmazásával. Az önálló osztály-

tanítói munka során felmerülő nevelési helyzetek megoldása; a tevékenységközpontúság, illetve a 

játékosság elvének érvényesítésé tanórán és szabadidős foglalkozás vezetése során, napköziben. Tevé-

keny részvétel, aktív feladatvállalás tanórán kívüli tevékenységekben, az oktatással együtt járó admi-

nisztratív teendőkben. Az elvégzett napi tevékenységek elemzése; önértékelés. KÖVETELMÉNY: a 

hallgatók legyenek alkalmasak a teljes tanítói szerepkör betöltésére: ismerjék az iskolai munkát szabá-

lyozó dokumentumokat, és használják őket munkájukhoz; legyenek készek az 1– 4. osztályban vala-

mennyi tantárgy tanításában, az 1–6. osztályban egy kötelezően választott műveltségterületen az okta-

tó–nevelő munkához szükséges elméleti ismeretek tudatos alkalmazására, szakismereteik önálló gya-

rapítására; a tanulási folyamat megtervezésére, megszervezésére; a tanulásirányítás módszereinek, 

eszközeinek differenciált alkalmazására. A gyakorlati jegyet a mentortanító javaslatát figyelembe véve 
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a tanító szak gyakorlati képzéséért felelős oktató adja. A gyakorlat nem pótolható, a tantárgyfelvételt 

meg kell ismételni. 
 

Tantárgy neve Kredit Óraszám/ zárás 
Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00A151 

Zárótanítás 
1 

2 óra 

gyj 
K VIII. 

TN00A141 

TN06A10! 
 

CÉL: az önálló pedagógiai munkára alkalmas és e feladatra kész személyiség bemutatkozása egy tan-

óra megtervezésével, megtartásával és elemzésével. TANANYAG: a hallgatók egy véletlenszerűen 

választott tantárgy tanítását megtervezik; előkészítik az alkalmas szemléltető anyagokat, megtartják a 

tanítási órát; órájukat önállóan, a folyamat, a tanítási óra, a gyermeki munka és a tanítási tervezet 

megvalósítása/megvalósulása szempontjából kritikai szemlélettel, okkereső és megoldást kereső mó-

don elemzik. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek megmutatni, hogy önállóan, a meg-

szerzett ismeretek, pedagógiai kompetenciák, készségek és képességek birtokában tanítási órát tudnak 

tervezni és tartani; pedagógiai tevékenységét mind a tanulók, mind a maguk szempontjából tudatosan 

képesek elemezni és kritikusan értékelni. A zárótanítás gyakorlati jegyét az elnök adja. 

További választott műveltségterület elvégzése esetén a hallgatónak mindkét műveltségterületi tan-

tárgyhoz kapcsolódó zárótanítást teljesítenie kell. 
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MŰVELTSÉGTERÜLETEK 
 

ANGOL NYELV MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M01 

Rendszerező/leíró nyelvtan I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K I. 

TN01M07-tel 

párhuzamosan 

 

CÉL: A hallgató ismerje meg az angol nyelv morfológiai rendszerén belül a főnevek tulajdonságait, 

típusait, nemét, eseteit, valamint a képzésükkel összefüggő szabályokat, azok alkalmazásában jártas-

ságot alakítson ki, és az új módszertani szempontok érvényesítése által készüljön fel a 6-12 éves korú 

gyermekek angol tanítására. TANANYAG: A főnév. Fajtái: a köznév és a tulajdonnév. Konkrét 

és elvont főnevek. Egyedi és gyűjtőnevek. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnév. A 

főnév neme, száma. Rendhagyó többes szám képzés. A gyűjtőnevek többes száma. A többes 

szám hiánya. Az egyes szám hiánya. Idegen többes szám. Két formailag és jelentésében is 

eltérő többes számú alak. Két azonos többes számú alak – eltérő jelentés. A többes szám je-

lentés megkülönböztető szerepe. Az összetett főnevek, a tulajdonnevek, a főnévi értékű szám-

nevek, és rövidítések többes száma.  A névelő és a megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnevek viszonya. A Névelő. A határozott és határozatlan névelő. A névelő hiányának jelenté-

se és használata. KÖVETELMÉNY: A hallgató 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os eredmény-

nyel teljesítsen, valamint a házi feladatok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, hogy a 

félév során elsajátította a tananyagot és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására. Angol 

nyelven jegyzetelje az előadások anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az órákra. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M02   

Rendszerező/leíró nyelvtan II. 
2 

2+0∆ 

gyj 
K II. TN01M01! 

 

CÉL: A hallgató ismerje az angol nyelv morfológiai rendszerén belül a névelők, és az ige tulajdonsá-

gait, valamint az igeidők képzésével összefüggő szabályokat, azok alkalmazásában jártasságot alakít-

son ki, és az új módszertani szempontok érvényesítése által felkészítse a 6-12 éves korú gyermekek 

angol tanítására. TANANYAG: Az ige. A tárgyas és tárgyatlan igék. Az ige ragozása, személye, 

száma, módja és szemlélete, aktív és passzív használata. Főige és segédige. Igeidők és hasz-

nálatuk. A függő-beszéd. A szenvedő szerkezet. KÖVETELMÉNY: Az előadás látogatása köte-

lező. A hallgató 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os eredménnyel teljesítsen, valamint a házi fela-

datok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, hogy a félév során elsajátította a tananyagot 

és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására. Angol nyelven jegyzetelje az előadások 

anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az órákra. A tantárgyelem teljesítése feltétele 

az alapvizsgára bocsátásnak. Az elégtelen gyakorlati jegy nem pótolható.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M03 

Rendszerező/leíró nyelvtan III. 
2 

0+1∆ 

gyj 
K III. TN01M02! 

 

CÉL: A hallgató ismerje meg az angol nyelv morfológiai rendszerén belül az ige tulajdonságait, va-

lamint az igenevek és igemódok képzésével összefüggő szabályokat, azok alkalmazásában jártasságot 

alakítson ki, és az új módszertani szempontok érvényesítése által készüljön fel a 6-12 éves korú gyer-

mekek angol tanítására. TANANYAG: Jelen idejű és befejezett kötőmód. A kötőmódot helyette-

sítő szerkezetek. Feltételes mód. Felszólító mód. (képzése, szemlélete, ragozása, fordítása, 

alanya. Tiltás, nyomatékosítás). Igenevek: főnévi igenév. Melléknévi igenév. A jelen és múlt 

idejű melléknévi igenév. A gerund. A jelen idejű melléknévi igenév és a Gerund viszonya. A 
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műveltető szerkezet. KÖVETELMÉNY: A hallgató 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os ered-

ménnyel teljesítsen, valamint a házi feladatok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, 

hogy a félév során elsajátította a tananyagot és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására. 

Angol nyelven jegyzetelje az előadások anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az 

órákra. Mikro-tanítás formájában csoport előtt, és általa szabadon választott témában tartson egy 

nyelvtan órát.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M04 

Rendszerező/leíró nyelvtan IV. 
2 

0+2∆ 

k 
K IV. TN01M03! 

 

CÉL: A hallgató ismerje meg az angol nyelv morfológiai rendszerén belül az ige osztályait, továbbá a 

segédigékkel összefüggő szabályokat, azok alkalmazásában jártasságot alakítson ki, és az új metodikai 

szempontok érvényesítése által készüljön fel a 6-12 éves korú gyermekek angol tanítására. TAN-

ANYAG: Az ige osztályai. A segédigék. A segédigék szerepe az angol nyelvben. A segédigék sze-

mélyragozható és személytelen alakjai. Segédigék és főigék.. A segédigék jellemzői, erős és gyenge 

alakjai. Álsegédigék. Hiányos ragozású módbeli segédigék és jelentéshordozó szerepük. Melléknevek 

és fokozásuk. Határozószók, fajtái és fokozásuk. A melléknevek és határozószók használata. KÖVE-

TELMÉNY: A hallgató 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os eredménnyel teljesítsen, valamint a 

házi feladatok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, hogy a félév során elsajátította a 

tananyagot és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására, ami feltétele a kollokviumra 

bocsátásnak, valamint kollokviumon adjon számot a félév anyagának elméleti ismeretéről.  Angol 

nyelven jegyzetelje az előadások anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az órákra.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M051 

Rendszerező/leíró nyelvtan V. 
3 

0+1∆ 

szigorlat 
K V. 

TN01M04! 

TN01M20 
 

CÉL: A hallgató megismertetése az angol nyelv mondattanával, a mondatok típusaival, a mondat fő 

részeivel, azok alkalmazásában jártasságot alakítson ki, és az új metodikai szempontok érvényesítése 

által felkészítse a 6-12 éves korú gyermekek angol tanítására. TANANYAG: A névmások. A névmás-

ok fajtái, használatuk, különös tekintettel a vonatkozó névmásra és szintaktikai szerepükre. Az egysze-

rű mondat mondattana és használata a különböző közlésfajták kifejezésére. Az egyszerű mondat 

funkció szerinti osztályozása. A mondat fő részei. A mondat bővítményei. Az egyszerű mondat szó-

rendje. Az összetett mondat és használata a különböző közlésfajták kifejezésére. KÖVETELMÉNY(a 

szigorlatra bocsátás feltétele): A hallgató 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os eredménnyel telje-

sítsen, a házi feladatok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, hogy a félév során elsajá-

tította a tananyagot és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására. Angol nyelven jegyze-

telje az előadások anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az órákra.A műveltségterü-

leti szigorlat célja: a már megszerzett elméleti nyelvtani ismeretek komplex számonkérése angol 

nyelven, összefüggéseket látó kompetenciák, nyelvi transzfer és fordítástechnikai ismeretek számon-

kérése, az angol nyelv fonológiai, nyelvtani, szintaktikai jelenségeinek kontrasztív magyarázata,  a 

nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése. Tartalma: 

A Rendszerező, leíró nyelvtan és a Fonetika, fonológia kurzusok komplex ismerete. Követelmény: Az 

írásbeli és szóbeli vizsgarészből álló komplex A típusú vizsga mindkét részének min 60%-os teljesíté-

se. A vizsga végeredményét a két vizsgarész eredményének összesítése adja. 

A SZIGORLAT SIKERES LETÉTELE A MŰVELTSÉGTERÜLETI CSOPORTOS TANÍTÁSI 

GYAKORLAT ELŐFELTÉTELE! 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M06 

Fonetika/fonológia 
1 

0+1∆ 

gyj 
K I. 

TN01M07-tel 

párhuzamosan 
 

CÉL: A hallgatót elméletben megismertesse az angol nyelv hangsúlyozási és hanglejtésbeli szabály-

rendszerével, az anyanyelve és az angol nyelv hangjai közötti képzési különbségekkel és gyakorlatban 
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felkészítése a kiejtésbeli hibák megelőzésére és kijavítására. Megismertesse vele a helyes szó és mon-

dathangsúlyt és ritmust, azok alkalmazásában jártasságot alakítson ki, és képessé tegye arra, hogy a 6-

12 éves korú gyermekek helyes angol nyelvi kiejtését és a beszédhangok tökéletes képzését ki tudja 

alakítani a gyakorlatban. TANANYAG: Az angol hangtani jelek. Hangok és fonémák. Helyesírás és 

kiejtés. Az angol helyesírás alapelvei. Az egyes fonémák írásbeli megjelenése. Az angol magán- és 

mássalhangzórendszer. A hangkapcsolás. Az angol szó- és mondathangsúly rendszer. A hanglejtés. 

Összetevői, szerepe. Mondattípusok és a hozzájuk tartozó hanglejtési minták. KÖVETELMÉNY: 

Sajátítsa el az alsó fokú idegen nyelv oktatásához szükséges alapos elméleti és gyakorlati fonetikai 

ismereteket. 2 zárthelyi dolgozatot legalább 60 %-os eredménnyel teljesítsen, valamint a házi felada-

tok rendszeres és minőségi elkészítése révén bizonyítsa, hogy a félév során elsajátította a tananyagot 

és képes annak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazására. Angol nyelven jegyzetelje az előadások 

anyagát. Saját és nyomtatott jegyzeteiből készüljön fel az órákra. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M07 

Nyelv- és stílusgyakorlat I.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 
CÉL: A hallgató nyelvi ismereteinek bővítése és készségeinek fejlesztése mind a négy nyelvi kompe-

tencia területén, megfelelő tartalmon keresztül, hogy képes legyen idegen nyelven elsajátítani az an-

gol, mint idegen nyelv oktatásához szükséges nyelvi, tantárgy-pedagógiai és angol nyelvű általános és 

gyermekirodalmi ismereteket, és pedagógusi munkája során ismereteit és készségeit állandóan tovább-

fejleszthesse. TANANYAG: Az adott félévre választott témák szókincse, kifejezéskészlete általános 

és a szakra specifikus nyomtatott és hangzó szövegeken keresztül. (Az egyén és személyisége / a csa-

lád / kapcsolódása a társadalomhoz / iskola / pályaválasztás/ a munka világa / a 21. század kihívásai / a 

szabadidő/ információ / múltja / jövője. Ezek nyelvhasználat és szituáció szempontjából helyes alkal-

mazása beszédben és írásban a mindennapi és szakmai élet különféle helyzeteiben. KÖVETEL-

MÉNY: A hallgató írásban (minimum 3 zárthelyi dolgozat félévenként) és szóban (tematika önálló 

feldolgozása, felelés) bizonyítsa, hogy a félév során feldolgozott anyag elégséges (60%) birtokában 

van. Önálló hangzószöveg-értési feladat és önálló olvasási feladat teljesítése. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M08 

Nyelv- és stílusgyakorlat II.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K II. TN01M07! 

 

CÉL: A hallgató nyelvi ismereteinek további bővítése és készségeinek továbbfejlesztése mind a négy 

nyelvi kompetencia (írott szöveg és hangzó szöveg értésének készsége, beszéd és íráskészség) terüle-

tén, megfelelő, a pedagógusjelölt kívánatos kompetenciái kialakításához szükséges tartalmon keresz-

tül. Ezen készségek és ismeretek birtokában a hallgató képes lesz idegen nyelven  elsajátítani az angol, 

mint idegen nyelv oktatásához szükséges nyelvi (nyelvtani, fonetikai, országismereti), tantárgy-

pedagógiai és angol nyelvű általános és gyermekirodalmi ismereteket, valamint képes lesz  pedagógusi 

munkája során ismeretei és készségei állandó továbbfejlesztésére. TANANYAG: A hallgató általános 

és a szakra specifikus nyomtatott és hangzó szövegeken keresztül elsajátítja az adott félévre választott 

témák (az egyén és személyisége / a család / kapcsolódása a társadalomhoz / iskola / pályaválasztás/ a 

munka világa / a 21. század kihívásai / a szabadidő/ információ / múltja / jövője) szókincsét, kifejezés-

készletét, gyakorolja ezek nyelvhasználat és szituáció szempontjából helyes alkalmazását beszédben 

és írásban a mindennapi és szakmai élet különféle helyzeteiben. KÖVETELMÉNY: A hallgató írás-

ban (minimum 3 zárthelyi dolgozat félévenként) és szóban (tematika önálló feldolgozása, felelés) bi-

zonyítsa, hogy a félév során feldolgozott anyag elégséges (60%) birtokában van. Önálló hangzószö-

veg-értési feladat és önálló olvasási feladat teljesítése. A tantárgyelem sikeres lezárása feltétele az 

alapvizsgára bocsátásnak. Az elégtelen gyakorlati jegy nem pótolható. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01MAV1 

Alapvizsga 

angol nyelv 

2 

 

av 

 

K II. 
TN01M02 

TN01M08 

 

CÉL: Ellenőrizze a hallgató írásbeli és szóbeli kifejezőkészségének kommunikatív kompetenciájának 

szintjét és a hozott nyelvi kompetenciája fejlődésének mértékét. Biztosítsa, hogy a hallgató képes le-

gyen a tanulmányait, majd tanítói munkáját nyelvi kommunikációs nehézségek nélkül végezni. TAN-

ANYAG: Kommunikatív kompetencia és a tanult nyelvi jelenségek automatizált, helyes alkalmazásá-

nak vizsgálata a Nyelv- és stílusgyakorlatok I-II. kurzusain elsajátított tematikák/szókincs, valamint a 

Rendszerező/Leíró nyelvtan I-II. kurzus során elsajátított nyelvtani anyag  aktív használatán, kommu-

nikáción (szóbeli tételsor) és írásbeli feladatokon keresztül. KÖVETELMÉNY: „A” típusú összevont 

kollokvium. A feladatok min 60 %-os teljesítése mind az írásbeli mind a szóbeli vizsga során, me-

lyeknek összesített eredménye a kollokvium érdemjegye. Az írásbeli vizsga sikeres letétele a szóbeli 

vizsgára való bocsátás feltétele. A sikertelen alapvizsgát azonos félévben megismételni nem lehet. AZ 

ALAPVIZSGA SIKERES LETÉTELE ELŐFELTÉTELE A SZIGORLAT LETÉTELÉNEK. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M09 

Nyelv- és stílusgyakorlat III.  
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. 

TN01M02! 

TN01M08! 
 

CÉL: A hallgató nyelvi ismereteinek további bővítése és készségeinek továbbfejlesztése mind a négy 

nyelvi kompetencia (írott szöveg és hangzó szöveg értésének készsége, beszéd és íráskészség) terüle-

tén, megfelelő, a pedagógusjelölt kívánatos kompetenciái kialakításához szükséges tartalmon keresz-

tül. Ezen készségek és ismeretek birtokában a hallgató képes lesz idegen nyelven  elsajátítani az angol, 

mint idegen nyelv oktatásához szükséges nyelvi (nyelvtani, fonetikai, országismereti), tantárgy-

pedagógiai és angol nyelvű általános és gyermekirodalmi ismereteket, valamint képes lesz  pedagógusi 

munkája során ismeretei és készségei állandó továbbfejlesztésére. TANANYAG: A hallgató általános 

és a szakra specifikus nyomtatott és hangzó szövegeken keresztül elsajátítja az adott félévre választott 

témák (az egyén és személyisége / a család / kapcsolódása a társadalomhoz / iskola / pályaválasztás/ a 

munka világa / a 21. század kihívásai / a szabadidő/ információ / múltja / jövője) szókincsét, kifejezés-

készletét, gyakorolja ezek nyelvhasználat és szituáció szempontjából helyes alkalmazását beszédben 

és írásban a mindennapi és szakmai élet különféle helyzeteiben. KÖVETELMÉNY: A hallgató írás-

ban (minimum 3 zárthelyi dolgozat félévenként) és szóban (tematika önálló feldolgozása, felelés) bi-

zonyítsa, hogy a félév során feldolgozott anyag elégséges ( 60%) birtokában van. Önálló hangzószö-

veg-értési feladat és önálló olvasási feladat teljesítése. A választott témából elkészített műveltségterü-

leti évfolyamdolgozat sikeres teljesítése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M20 

Évfolyam dolgozat angol 

nyelven 

1 

0  

m 

 

K IV. 
TN01M04 

TN01M101 

 

A TANTÁRGYELEM CÉLJA: 

A hallgató legyen képes angol nyelven módszertani, országismereti, (gyermek)irodalmi, nyelvészeti 

vagy a tanszék oktatói által felajánlott, illetve velük egyeztetett más, – a hallgató jövendő hivatásához 

kapcsolódó – témakörben egy hosszabb összefüggő dolgozat elkészítésére. Az évfolyamdolgozat meg-

írásával a jelölt bizonyítja, hogy képes az általa műveltségterületként választott idegen nyelven egy 

választott téma feldolgozására a szakszerű kutatás és az angol akadémikus írásmód szabályainak betar-

tásával. Az évfolyamdolgozat megfelelő színvonalú elkészítése a nyelvi szigorlatra bocsátás erős elő-

feltétele. A TANANYAG  TARTALMA: a választott téma áttekintése és a témára vonatkozó szakiro-

dalmi források szakszerű feldolgozása, a kutatási terv vagy annak egy részlete megfogalmazása és 
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megvalósítása. Az évfolyamdolgozat a szakdolgozatnál kisebb terjedelmű (kb. 15 oldal) írásmű, ugya-

nakkor a vele szemben támasztott akadémikus elvárások megegyeznek mindkét tudományos igényű 

szöveg esetében; kiemelten is a szövegbeli hivatkozások, a szakirodalom-jegyzék összeállítása, vala-

mint a formai és stilisztikai követelmények betartása terén. KÖVETELMÉNYEK: önálló anyaggyűj-

tés, megfelelő minőségű és mennyiségű szakirodalmi források felkutatása; a szakirodalmak rendszere-

zése, elrendezése, feldolgozása, idegen nyelven történő szakszerű bemutatása; gondolataik  megfo-

galmazása írásban és szóban, logikusan felépített szövegben, megfelelő szakkifejezések használatával, 

nyelvileg helyesen; kutatás megtervezése, kivitelezése, valamint az eredmények bemutatása és értéke-

lése; az angol akadémikus írásmód legfontosabb előírásainak  (idézés, hivatkozás, bibliográfia összeál-

lítása) szabályainak helyes alkalmazása. A témavezetővel konzultál (minimum 3 alkalommal) az évfo-

lyamdolgozat elkészítésének lépéseiről, a dolgozat tartalmi és formai elemeiről, elvárásairól. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M101 

Tantárgy-pedagógia I.1. 
2 

0+1∆ 

gyj 
K IV. TN01M02! 

 
CÉL: A stúdium célja az, hogy bevezesse a hallgatókat a választott műveltségterületük módszertaná-

nak elméletébe és gyakorlatába, megismertesse velük a korai idegen nyelvi fejlesztés célját és felada-

tát, az angol módszertani szaknyelv alapjait, és emellett támogatást nyújtson az évfolyamdolgozat 

megírásához. TANANYAG: A gyermek-nyelvpedagógia alapjai. Hallgatói nézetek feltárása. Fonto-

sabb szabályozások és ajánlások. Óralátogatás a gyakorló iskolában. A kisiskoláskori idegennyelv 

tanítás célja és feladata. Nyelvelsajátítás vs. nyelvtanulás. Bemelegítő, ráhangoló, csoportépítő nyelvi 

játékok. Tevékenység-alapú, élményszerű, az érzékszervek bevonásával megvalósított korai 

idegennyelvi fejlesztés. Bevezetés az angol szakmódszertani terminológiába. Az angol nyelvű esszé-

írás szabályai. KÖVETELMÉNY: Az aláírás megszerzésének feltétele: az órákon való aktív részvé-

tel; megfelelő hozzáállás; az elméleti és gyakorlati feladatok elvégzésének színvonala; a szakmódszer-

tani portfólió készítésének megkezdése, az évfolyamdolgozat megírása szabadon választott – a tanszék 

oktatóival előzetesen egyeztetett – témában az angol akadémikus írás követelményeinek betartásával; 

a dolgozat csoport előtti bemutatása, valamint félévenként egy önfejlődési beszámoló beadása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M102 

Tantárgy-pedagógia I.2. 
1 

0+1∆ 

gyj 
K V. 

TN01M101! 

TN01M20! 

(évfolyamdolgo-

zat) 

 

CÉL: A stúdium fő célja, hogy fejlessze a hallgatók kompetenciáit a választott műveltségterületük 

tanításának módszertana terén: elméleti ismereteiket, gyakorlati képességeiket, készségeiket, valamint 

az idegen nyelv tanításához szükséges attitűdöket egyaránt. Célja továbbá, hogy felkészítést nyújtson a 

következő félévben megkezdődő tanítási gyakorlathoz; óralátogatással, videós órákkal, oktatói de-

monstrációval, hallgatói mikro-tanításokkal megteremtse az alapokat a csoportos óramegfigyeléshez, 

az angol nyelven zajló elemzéshez illetve önértékeléshez és erősítse a reflektivitás fejlődését. Tovább-

ra is kiemelt szerephez jut az angol módszertani szaknyelv megfelelő szintű elsajátítása, többek között 

a szakirodalmak értelmezése, feldolgozása és a szemináriumok interaktív jellegének biztosítása érde-

kében. TANANYAG: Hogyan tanul nyelvet a kisiskolás. Az anyanyelv és az idegen nyelv elsajátítá-

sának folyamata. A gyermek-nyelvtanulók jellemzői. Tanulói típusok és a Gardner-féle „Többszörös 

intelligenciák” elmélete. A motiváció szerepe az idegen nyelvi tanórán. Szókincsfejlesztési technikák. 

Nyelvi játékok. Felkészülés a csoportos tanítási gyakorlatra: élő és videós óramegfigyelések, mikro-

tanítások, reflexió és segítő visszajelzések adása a csoporttársaknak. A tanításhoz szükséges fontosabb 

instrukciók elsajátítása. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy alapja: az órákon való aktív részvétel, 

a megfelelő hozzáállás, mikro-tanítások, az olvasott szakirodalmak feldolgozása, az elméleti és gya-



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 65 

korlati feladatok elvégzésének színvonala, a tanultak elsajátítása, a szakmódszertani portfólió tovább-

fejlesztése, valamint félévenként egy fejlődési beszámoló megírása és beadása. 

 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M111 

Tantárgy-pedagógia II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. TN01M102! 

 

CÉL: A stúdium célja, hogy az előző szemeszterben megkezdett tanulmányokra épülve tovább bővít-

se a kisiskolások nyelvtanulására vonatkozó pszicho-pedagógiai ismereteket, valamint kibővítse azt 

módszertani ismeretekkel.  TANANYAG: Óraszervezési tudnivalók. Hosszú-, közép-, és rövidtávú 

tervezés. Tanterv/tanmenet/tematikus terv/óraterv. Az angol nyelvű óravezetés terminológiája. Téma-

központú nyelvtanítás tervezése. Tananyag-alapú nyelvoktatás. Kultúra-alapú nyelvoktatás. Az óra-

megfigyelés és elemzés szempontjai. A tanár és a tanuló szerepe a nyelvórán. Reflektív tanári attitűd 

kialakítása. Készségfejlesztés és kompetenciák kialakítása.  KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy 

alapja: az órákon való aktív részvétel, az olvasottak feldolgozása, a vitakészség, az elméleti és gyakor-

lati feladatok és mikro-tanítások elvégzésének színvonala, valamint félévenként egy fejlődési beszá-

moló beadása.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M12 

Tantárgy-pedagógia III. 
1 

0+1∆ 

k 
K VII. TN01M111 

 

Cél: A stúdium célja, hogy a nyelvi készségek és kompetenciák terén további ismereteket nyújtson, 

illetve tanórai felhasználásukhoz jártasságot biztosítson. A párhuzamosan folyó tanítási gyakorlat és az 

elméleti ismeretek egybeötvözése. Tananyag: Készségek és kompetenciák 2., Tankönyvhasználat és 

tankönyvelemzés, a szemléltetés (audiovizuális, és egyéb) szerepe, Autonóm tanulási formák, Koope-

ratív munkaformák a nyelvórán, Az esszé-és disszertációírással szemben támasztott követelmények. 

Követelmény: A kollokvium kérdései magukban foglalják az eddigi félévek anyagát. A hallgatónak a 

vizsga elméleti és gyakorlati kérdéseire, illetve feladataira tartalmas és szabatos válaszokat kell adnia. 

A beszélgetésből derüljön ki, hogy a hallgató a szaknyelvet jól érti és használja, valamint olvasottsága 

a szakirodalomban megfelelő. Ennek érdekében vizsgára bocsátás előtt egy választott témából megha-

tározott egységszámú annotált bibliográfiát kell készítenie. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M131 

Tantárgy-pedagógia IV. 
1 

0+1∆ 

gyj 
K VIII. TN01M12 

 

CÉL: A stúdium célja, hogy a hallgató immáron tanítójelöltként rendszerezze és elmélyítse mind el-

méleti, mind gyakorlati ismereteit a tantárgy-pedagógia tárgykörében. Legyen tisztában azzal, hogy a 

tanítóvá való képzés, illetve a tanítóvá való fejlődés között mi a különbség. Legyen meg az igény ben-

ne, hogy a formális képzés befejeztével is tovább bővítse ismereteit. TANANYAG: Az idegennyelv-

tanítás története. Nyelvtanítási módszerek, és ezek sajátosságai. Számonkérés – mérés –értékelés. Hi-

bajavítás. Osztálytermi kutatások előkészítése, felkészítés ilyen feladatokra. Szakirodalmi ismeretek 

bővítése. Egyes témákhoz bibliográfia készítése. KÖVETELMÉNY: A szemináriumokon a hallgatók 

a kiadott szakirodalmat változatos formákban dolgozzák fel (vita, vitavezetés kérdések és feladatok 

formájában, egyéni beszámolók, mikrotanítások, tankönyvelemzések, tanórán kívüli foglalkozások 

szakkönyvtárakban, gyűjteményekben, idegen nyelvű könyvesboltokban, illetve speciális program 

szerint működő iskolákban. Szakmai fejlődésükről időről-időre írásban beszámolnak. A szemináriu-

mokon csoportokban vagy párban dolgoznak, tanulási stratégiákat alakítanak ki. A gyakorlati jegy 

megadásának követelményei: aktív részvétel, egy-egy téma megbeszélésének önálló vezetése, a társak 

számára feladatok készítése, mikrotanítás, írásbeli feladatok beadása. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M14 

Gyermekirodalom I. 
2 

0+1∆ 

gyj 
K IV. 

TN01M02! 

TN01M08! 

 

CÉL: A hallgató széleskörű ismereteket kap az angolszász gyermekirodalomról (népköltészet, gyermekversek, 

mondókák, dalok) és annak kreatív alkalmazásáról a kisiskolások, tanításában. A tantárgy hozzájárul a hallgató 

nyelvi, irodalmi és művészi ízlésének fejlődőséhez, választékos kifejezésmódjához, szókincsének gazdagításá-

hoz. Interkulturális és interdiszciplináris szempontok figyelembe vételére, változatos módszerek alkalmazására, a 

gyermek személyiségének komplex fejlesztésére irányul. TANANYAG: A hallgató a klasszikus és kortárs 

gyermekirodalom reprezentánsait, a mondókák, gyermekversek, dalok és játékok különböző típusait és 

jellemzőit ismeri meg és sajátítja el, valamint olyan kreatív módszereket és technikákat, mint például 

versírás, dramatizálás, amelyek a rím, ritmus, zene, mozgás, tánc, humor és játék jelentőségének érvé-

nyesítését teszik lehetővé a gyermek nevelésében. KÖVETELMÉNY: A gyermekirodalmi művek 

bőséges és magas szintű ismerete, ezek tartalmának pontos megértése, feldolgozása és memorizálása. 

A szakirodalom kellő ismerete, mikro tanítások bemutatása és portfólió készítése. Kooperációs, empa-

tikus készségek és az önállóság fejlesztése. Az órákon való aktív és kreatív részvétel, a tananyag lega-

lább hatvan százalékos elsajátításának bizonyítása különböző számonkérési formák és a házi feladatok 

teljesítésén keresztül. 30 oldal szabadon választott irodalmi szöveg tartalmáról, és szókincsének elsajá-

tításáról számoljon be. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M15 

Gyermekirodalom II. 
2 

0+2∆ 

k  
K V. 

TN01M02! 

TN01M08! 
 

CÉL: A hallgató széleskörű ismereteket kap az angolszász gyermekirodalomról (mesék, elbeszélések) és annak 

kreatív alkalmazásáról a kisiskolások, tanításában. A tantárgy hozzájárul a hallgató a hallgató nyelvi és irodalmi-

művészi ízlésének fejlődőséhez, választékos kifejezésmódjához, szókincsének gazdagításához interkulturális és 

interdiszciplináris szempontok és kreatív technikák elsajátításához a gyermek holisztikus nevelése érdekében, 

amelyre munkájában biztonsággal építhet. TANANYAG: Az angolszász meseirodalom megismerése, 

annak definíciója, klasszifikációja, szerepe (a komplex gyermeki fejlődésben), a meseválasztás kritéri-

umai, a különböző mesetípusokhoz tartozó mesék módszertani feldolgozása, mesehallgatás, mese-

mondás és írás, dramatizálás, mesekönyv készítési technikák elsajátítása. KÖVETELMÉNY: A kol-

lokviumra bocsátás feltétele: a gyermekirodalmi művek bőséges és magas szintű ismerete, ezek tar-

talmának pontos megértése és egy részének memorizálása, a szakirodalom megfelelő ismerete mikro 

tanítások bemutatása, portfólió készítése, kreativitásra, önállóságra, kooperációra való képesség. A 

tananyagnak legalább hatvan százalékos elsajátítása és ennek bizonyítása az órákon való rendszeres és 

aktív részvétellel, a házi feladatok, és szóbeli-írásbeli számonkérési formák teljesítésével. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M16 

Gyermekirodalom III. 
2 

0+1∆ 

k 
K VI. 

TN01M02! 

TN01M08! 

 

CÉL: A hallgató széleskörű ismereteket kap az angolszász gyermekirodalomról (elbeszélések, ifjúsági iroda-

lom) és annak kreatív alkalmazásáról a kisiskolások, tanításában. A tantárgy hozzájárul a hallgató nyelvi fejlődő-

séhez, választékos kifejezésmódjához, szókincsének gazdagításához, irodalmi, művészi ízlésének fejlődéséhez, 

interkulturális és interdiszciplináris szempontok alkalmazásához és a gyermek komplex fejlődését elősegítő 

módszerek és technikák elsajátításához. TANANYAG: Az ifjúsági irodalom funkciója a nyelvi készségek 

és a személyiség átfogó fejlesztésében, az angolszász ifjúsági irodalom kiemelkedő reprezentánsainak 

és különösen műveiknek bőséges, alapos ismerete, nyelvi és módszertani feldolgozása. A szelekció 

szempontjai, különös tekintettel a gyerek életkori sajátosságaira és más kultúrák iránti empatikus kés-

zségek fejlesztése érdekében. Elbeszélés, történetírás, dramatizálás és azok technikáinak, módszerei-

nek elsajátítása. KÖVETELMÉNY: A kollokviumra bocsátás feltétele: a gyermekirodalmi művek és 

szakirodalom bőséges és magas szintű ismerete, ezek tartalmának pontos megértése, feldolgozása és 

közvetítése. Mikro tanítások, dramatizálás, portfólió készítése. Kooperációs és empatikus készségek 
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megerősítése. Az órákon való aktív részvétel, a házi feladatok és olvasmányok, valamint a szóbeli és 

írásbeli számonkérés különböző formáinak legalább hatvan százalékos teljesítése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M17 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. 

TN01M02! 

TN01M08! 

 

CÉL: A hallgatók betekintést kapjanak az angol irodalomba olyan válogatott irodalmi szövegek alap-

ján, amelyek segítségével képesek lesznek angol irodalmi szövegek globális olvasására és megértésé-

re, sajátítsanak el speciális szókincset, hogy el tudják mondani gondolataikat, érzéseiket, véleményü-

ket az adott művekkel kapcsolatban, illetve általánosabb, elvont témakörökben is.  TANANYAG: Az 

angol irodalmi szöveggyűjtemény adott félévre választott szövegei, ezek szókincse, a velük kapcsola-

tos kritikai irodalom és biográfia. (óangol és középangol irodalom, a reneszánsz, a 17. század, az angol 

regény kezdetei, a romantikus költők). KÖVETELMÉNY: A hallgató értse meg a félév során feldol-

gozott szövegeket, tudja a tartalmukat elmondani, összefoglalni, újrafogalmazni, kritikusan véleményt 

formálni, szóban és írásban. Egy alkotóról vagy korszakról önálló írásbeli és szóbeli prezentációt ké-

szítsen. A szókincset feldolgozó írásbeli teszteket legalább elégségesre írja meg. Egy kijelölt irodalmi 

mű hanganyagát önállóan dolgozza fel. 50 oldal szabadon választott irodalmi szöveg tartalmáról, és 

szókincsének elsajátításáról számoljon be. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M181 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VII. TN01M17! 

 

CÉL: A hallgatók betekintést kapjanak az angol irodalomba olyan válogatott irodalmi szövegek alap-

ján, amelyek segítségével képesek lesznek angol irodalmi szövegek globális olvasására és megértésé-

re, speciális szókincset sajátítsanak el, és el tudják mondani gondolataikat, érzéseiket, véleményüket 

az adott művekkel kapcsolatban illetve általánosabb, elvont témakörökben is. TANANYAG: Az angol 

irodalmi szöveggyűjtemény adott félévre választott szövegei, ezek szókincse, a velük kapcsolatos kri-

tikai irodalom és biográfia. (a 19. század, a nagy Viktoriánus próza és költészet, a 20. század kiemel-

kedő alkotói). KÖVETELMÉNY: A hallgató értse meg a félév során feldolgozott szövegeket, tudja a 

tartalmukat elmondani, összefoglalni, újrafogalmazni, kritikusan véleményt formálni, szóban és írás-

ban. Egy alkotóról vagy korszakról önálló írásbeli és szóbeli prezentációt készítsen. A szókincset fel-

dolgozó írásbeli teszteket legalább elégségesre írja meg. Egy kijelölt irodalmi mű hanganyagát önálló-

an dolgozza fel. 50 oldal szabadon választott irodalmi szöveg tartalmáról és szókincsének elsajátításá-

ról számoljon be. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN01M19 

Országismereti beszédgyakorlat 
2 

0+1∆ 

gyj 
K IV. 

TN01M02! 

TN01M08! 
 

CÉL: Az országismeret tantárgyelem célja az, hogy olyan hallgatókat képezzen, akik a célnyelvi or-

szágokat széleskörűen ismerik, e téren speciális tartalmú nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, képesek az 

adott országokról szerzett tudást hasznosítani tanári munkájuk során, valamint más kultúrákat megis-

merve képesek saját kulturális értékeik fokozott megbecsülésére. TANANYAG: A hallgatók megis-

merkednek a célnyelvi országok földrajzi helyzetével, tájegységeivel, fővárosokkal, nevezetességek-

kel, a célnyelvi országok politikai berendezkedésével. Elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek a 

célnyelv országának mindennapi életével, (pl. étkezési szokások, lakóhelyek, otthonok), sporttal és 

szabadidős tevékenységgel, az iskolaüggyel, és a gyermekek életével kapcsolatosak. Hozzájárulnak az 

interkulturális, más kultúrák iránt nyitott, fogékony attitűd kifejlesztéséhez. KÖVETELMÉNY: A 

félév gyakorlati jeggyel zárul. Az értékelés alapja: főként autentikus anyagok (video, audio, sajtó) 

alapján szerzett ismeretek számonkérése, valamint a hallgatói egyéni munka keretében elvégzendő, 

szervezett hallásutáni szövegértési gyakorlat teljesítése. 
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EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET 
 
A műveltségterület leírása 

Az első hat iskolaévben is fontos cél a személyiség tiszteletére, saját közösségeink, hagyományaink 

méltó értékelésére, más közösségek és kultúrák megbecsülésére, önálló tájékozódásra, kritikai gon-

dolkodásra nevelni a gyerekeket – ehhez nyújt segítséget műveltségterületünk. 

Aki érdeklődik a magyar történelem, a filozófiai gondolkodás, a vallástörténet, a jelenkor társadalmi 

jelenségei iránt, aki szeretné követni az újabb társadalomtudományi kutatások eredményeit, szíve-

sen tájékozódna a tanítóképzés históriájáról, oktatóinktól segítséget kap érdeklődésének kielégítésé-

re. 

Ajánljuk az ember és társadalom műveltségterületet mindazoknak, akik szívesen bővítik tudásukat 

több forrásból, akik szeretnék megosztani véleményüket társaikkal és tanáraikkal erkölcsi problé-

mákról, társadalmi és történelmi eseményekről. Hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszék kutatásai-

ba is a tanítóképzés története és a digitális környezethez kapcsolódó társadalmi kérdések terén. 

A műveltségterület hallgatói felkészültségük birtokában bátran vállalkozhatnak az erkölcstan tanítá-

sára, amit gyermekfilozófiai tanulmányokkal is megalapozunk. Az ember és társadalom műveltség-

terület hallgatói tanulmányaikat a Kulturális antropológia mesterszakon 34-37 kredit beszámításával 

folytathatják. 

Továbbiak: a (http://old.tok.elte.hu/tarstud/index.html) és a 

(https://www.facebook.com/elte.tok.tarstud?ref=hl)! címen.  
 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M01 

Társadalom- és művelődéstör-

ténet, tp. I. 

3 
0+3∆ 

gyj 
K II. - 

 

CÉL: a történetek elbeszélésén, megjelenítésén alapuló, tevékenység-központú történelemtanítás 

módszertanának elsajátítása az őstörténet és az antik társadalmak témakörében. TANANYAG: a tör-

ténelem forrásai; időszámítás; a hominizáció fázisai; az első civilizációk: a társadalom működésének 

antik formái, tudományok és művészet – kulturális örökségünk; egyiptomi, mezopotámiai, görög és 

római mítoszok, mondák; a Római Birodalom, a népek, vallások, kultúrák olvasztótégelye; uralkodók 

és hadvezérek; a kereszténység univerzáló jellege. KÖVETELMÉNY: két beadandó dolgozat (idő-

számítással kapcsolatos feladatok, teremtésmítoszok összehasonlítása); egy mikrotanítás választható 

témából; egy zárthelyi dolgozat az 5. osztályban tanítandó anyagból. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M02 
Társadalom- és művelődéstör-

ténet, tp. II. 

2 
0+2∆ 

k 
K III. TN08M01 

 

CÉL: az európai művelődés sajátosságainak, a népek és kultúrák közötti kölcsönhatásoknak a bemuta-

tása; a hallgatók felkészítése az ember és társadalom műveltségi terület tanítására az 5–6. osztályban. 

TANANYAG: Európa születésétől a polgári társadalom és kultúra kibontakozásáig, világhódító útjáig 

áttekintjük a nagy kultúrtörténeti korszakokat, az Európán kívüli civilizációkkal történt találkozási 

pontokat. Az Európa-paradigma; a középkor értelmezése, tagolása, szakaszai; a keresztény-latin kultú-

ra elterjedésének középkori fázisai;; Európa találkozása más kultúrákkal: a modern, polgári Európa 

megszületésének és kiteljesedésének folyamata. KÖVETELMÉNY: a kollokviumra bocsátás feltétele 

a szemináriumi követelmény teljesítése (egy téma önálló ismeretszerzésre és -feldolgozásra épülő 

szóbeli vagy írásbeli kifejtése); szóbeli kollokvium, tételsor alapján. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

http://old.tok.elte.hu/tarstud/index.html
https://www.facebook.com/elte.tok.tarstud?ref=hl
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TN08M03 

Társadalom- és művelődéstör-

ténet, tp. III. 

3 
0+2∆ 

gyj 
K IV. TN08M02 

 

CÉL: a hallgatók felkészítése a történelmi olvasmányok feldolgozására, a múltunk iránti érdeklődés 

felkeltésére, a történelmi látásmód és a kritikai gondolkodás megalapozására és erősítésére az 1–4., 

valamint az 5–6 osztályban. TANANYAG: a magyarság eredete, a honfoglaló magyarok kulturális 

öröksége, kultúraváltás az Árpád-korban; az idegenházi királyok korának műveltsége; a reneszánsz 

Magyarországon: a középkori magyar állam intézmény- és jelképrendszere; etnikumok és életmód a 

középkori Magyarországon. KÖVETELMÉNY: a szemináriumi munkában való aktív részvétel; egy 

konkrét történelmi olvasmány tanórai feldolgozásának történetileg megalapozott, az életkori sajátossá-

goknak megfelelő bemutatása (ehhez eszközök készítése); kollokvium; egy sikeres zárthelyi dolgozat 

megírása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M04 
Társadalom és művelődéstör-

ténet, tp. IV. 

2 
0+2∆ 

k 
K V. TN08M03! 

 

CÉL: a hallgatók felkészítése a történelmi olvasmányok feldolgozására, a múltunk iránti érdeklődés 

felkeltésére, a történelmi látásmód és a kritikai gondolkodás megalapozására és erősítésére az 1–4., 

valamint az 5–6 osztályban. TANANYAG: a három részre szakadt Magyarország társadalma és mű-

veltsége: az ország etnikai képének átalakulása, népek, nemzetiségek együttélése; nemzeti újjászületé-

si törekvések és eredményeik a 18–19. században: küzdelem a polgárosodásért és a nemzeti kultúra 

intézményeiért a reformkortól a kiegyezésig. KÖVETELMÉNY: a kollokviumra bocsátás feltétele az 

aktív részvétel a szemináriumi munkában; kollokvium megadott tételsor alapján.  

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M05 
Tantárgy-pedagógiai ismere-

tek 

2 
0+2∆ 

gyj 
K V. TN08M03! 

 

CÉL: közvetítse azokat az ismereteket és fejlessze azokat a kompetenciákat, amelyek a történelmi, 

társadalomismereti, emberismereti és etikai témakörök tanításához szükségesek az l–6. évfolyamon. 

TANANYAG: az ember és társadalom műveltségi terület az oktatáspolitikai dokumentumokban: taní-

tási programok, taneszközök (tankönyvek, tankönyvcsaládok, audiovizuális eszközök, CD-ROM-ok, 

projektek, múzeumpedagógia); az idő- és térszemlélet alakítása; a műveltségterület integrált oktatásá-

nak lehetőségei. KÖVETELMÉNY: egy konkrét történelmi, társadalom- vagy emberismereti téma 

írásban benyújtott és szemináriumon előadott feldolgozása; egy tématerv elkészítése és benyújtása. A 

gyakorlati jegy csak a stúdium ismételt felvételével pótolható. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M061 
Fejezetek a filozófiai és az 

etikai gondolkodás történeté-

ből 

3 
0+2∆ 

k 
K III. - 

 

CÉL: az életvezetési kompetenciát megalapozó erkölcsi tudatosság fejlesztése; felkészülés a gyerekek 

erkölcsi ítéletalkotásának, problémaelemzési képességének fejlesztésére; a társadalmi szolidaritás és a 

környezetért való felelősség képviselete. TANANYAG: Az etika szemléletmódjának jellemzése, az 

élettevékenységek erkölcsi szabályainak értelmezése, a társadalmi szabályokban kifejezett értékrend 

és az egyéni életvezetés összefüggései; a jogelvek és az erkölcsi értékek viszonya. Jellegzetes érték-
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rendek, értékhierarchiák az ezredforduló hazai társadalmában. Az értékhierarchiák kölcsönviszonya; a 

tolerancia és határa. Az erkölcsi ítéletalkotás értelmezése, az erkölcsi felelősség mérlegelése konkrét 

élethelyzetekben. A gyerekek erkölcsi ítéletalkotásának fejlesztésére való felkészülés: történetek, szi-

tuációs gyakorlatok önálló és közös feldolgozása. KÖVETELMÉNY: Erkölcsi helyzetek elemzése 

könyvtári források, internetes honlapok, elektronikus adathordozók alkalmazása alapján. Egyes erköl-

csi problémák körültekintő feldolgozásához gyermekirodalmi művek, filmek, szituációs modellek, 

valamint etikai forrásművek választása, a közös elemzés megtervezése és vezetése a szemináriumon. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M07 
Mo. társadalom- és művelő-

déstörténete a 

20-21.sz.ban I. 

3 
0+3∆ 

k 
gyj K IV. 

 

CÉL: hogy átfogó képet adjon hallgatóinknak hazánk (fővárosunk, régiónk) 20. századi történetéről, 

annak érdekében, hogy a közelmúlt narratíváinak megbízható, tárgyszerű ismeretével s az órák során 

fejlesztendő humánus történeti szemlélettel, a konstruktív problémamegoldás szándékával, a másság 

iránti tisztelettel, toleranciával közelítsenek napjaink problémáihoz. Fejleszteni kívánjuk önálló for-

ráskereső, –feldolgozó képességüket, segítve a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek 

adatsorok, diagramok megértését, önálló, kritikai értelmezését. TANANYAG: melyeket az első sze-

meszter során áttekintünk: az emberi és polgári jogokra vonatkozó elképzelések alakulása Európában 

és Magyarországon; a világ, az EU és hazánk népességének alakulása, demográfiai sajátosságaink; 

gazdaságunk, társadalmunk, foglalkoztatási és jövedelmi viszonyaink, településszerkezetünk néhány 

sajátossága, hatásuk egészségi állapotunk, várható élettartamunk alakulására. KÖVETELMÉNY: 

egy, megadott szempontok szerinti, korabeli forrásokra támaszkodó írásbeli dolgozat benyújtása, 

szükség esetén “megvédése”.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M08 
Mo. társadalom- és művelő-

déstörténete a 

20-21.sz.ban II. 

4 
0+3∆ 

k 
K V. TN08M07 

 

CÉL: hogy átfogó képet adjon hallgatóinknak hazánk (fővárosunk, régiónk) 20. századi történetéről, 

annak érdekében, hogy a közelmúlt narratíváinak megbízható, tárgyszerű ismeretével s az órák során 

fejlesztendő humánus történeti szemlélettel, a konstruktív problémamegoldás szándékával, a másság 

iránti tisztelettel, toleranciával közelítsenek napjaink problémáihoz. Fejleszteni kívánjuk önálló for-

ráskereső, –feldolgozó képességüket, segítve a nyomtatott és elektronikus források, jelek, szövegek 

adatsorok, diagrammok megértését, önálló, kritikai értelmezését. TANANYAG: melyeket a második 

szemeszter során megtárgyalunk: a magyar társadalom iskolázási/iskolázottsági jellemzőinek, kulturá-

lis fogyasztásának trendjei; állam, ideológia, iskola, valamint a szabad művelődés lehetőségeinek, 

kereteinek és formáinak változása; lakosságunk nemzetiségi, vallási összetételének változása, az állam 

és az egyházak viszonyának alakulása; nemzetiségeink jogi, kulturális, szociális helyzete; nemzeti 

sajátosságaink megőrzésének esélyei az uniós csatlakozás után, a “világfaluban”. KÖVETELMÉNY: 

az összevont kollokviumon a kurzus témaköreinek ismeretét kérjük számon. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M09 
Tanítóképzők, tanítók a 20. 

századi Mo.-on és műveltség-

területi szigorlat 

3 
0+2∆ 

szigorlat 
K VI. 

TN08M07 

 

 

CÉL: a hallgatók megismertetése a  tanítóképzés 20. századi történetével, összefüggésben a tanítói 

szereppel kapcsolatos társadalmi/állami elvárásokkal; azok lényeges társadalmi-, politikai-, világnézeti 
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változásaival, a tanítók és a tanítóképzős tanárok törekvéseivel, hogy ennek révén reális képet nyerje-

nek: választott hivatásuk jellegének, társadalmi presztízsének (nemi összetételének) alakulásáról az 

elmúlt évszázadban; a tanítók mozgásteréről, Alkotmányban/Alaptörvényben és törvényekben, alkot-

mánybírósági állásfoglalásokban, s egyéb jogforrásokban szabályozott jogairól, kötelezettségeiről 

Magyarországon. Legyenek képesek önállóan tájékozódni a vonatkozó szakirodalomban, a tanítóság, 

ill. a tanítóképzés kérdéseit taglaló periodikákban, iskolai évkönyvekben, levéltári forrásokban, a kor-

társak visszaemlékezéseiben. TANANYAG: a magyarországi tanítóképzés története összefüggésben a 

tanítók társadalmi szerepével kapcsolatos igények alakulásával, különös tekintettel a társadalom-, ide-

ológia-, művelődés- és iskolatörténeti vonatkozásokra. Áttekintést kapnak a hazai oktatáspolitika, s a 

tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéről; a 20. század során többször „színét” és jellegét váltó 

hatalom mindenkori ideológiai céljairól, az érvényesítésük érdekében alkalmazott (tanügyigazgatási-

ellenőrzési; eszmei, financiális, intézmény-fejlesztő, karriert ösztönző, valamint adminisztratív, sőt: 

munka- és büntetőjogi megtorló) eszközeiről. Figyelmet szentelünk a nemzetiségi tanítói szerepre való 

felkészítés alakulására. A kurzus a felsőfokú tanítóképzés eredményeinek számbavételével, a „bolog-

nai folyamat” hatásával, s a pluralista demokráciában működő tanítóképzők helyzetének ismertetésé-

vel zárul. KÖVETELMÉNY: az aláírásért egy témába vágó, kisebb önálló kutatáson alapuló, meg-

adott szempontok szerinti, írásbeli dolgozat, vagy a szemináriumon előadott kiselőadás. 

A szigorlat kritériumjellege: Társadalom- és művelődéstörténet, tp. I–IV., Tantárgy-pedagógiai isme-

retek, Magyarország társadalom- és művelődéstörténete a 20–21. században I–II., Tanítóképzők, taní-

tók a 20. századi Magyarországon. CÉL: hogy a hallgatók számot adjanak arról: elméleti és gyakorlati 

ismereteik birtokában képesek a tanítói munkájuk során felmerülő jelenségek (eszmeáramlatok, érté-

kek, történések, személyek, intézmények stb.) komplex történelmi, társadalmi és kulturális kontextus-

ba ágyazására, értelmezésére, s ezen ismereteik alkalmazására 1–6. osztályos nevelő-oktató munkájuk 

során, a NAT előírásainak megfelelően és kiemelt figyelemmel az interkulturális nevelés és a fenntart-

ható fejlődés szempontjaira. TANANYAG: a felsorolt tantárgyak integrált ismerete. KÖVETEL-

MÉNY: az Ember és társadalom műveltségterület tanításához szükséges kompetenciák tanúsítása.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M101 
Az erkölcstan tanítása.  

A gyermekfilozófia 

3 
0+3∆ 

gyj 
K IV. TN08M061 

 

CÉL: Felkészülés az erkölcstan tanítására. Az életvezetési kompetenciát megalapozó erkölcsi tudatos-

ság fejlesztése; felkészülés a gyerekek erkölcsi ítéletalkotásának, problémaelemzési képességének 

fejlesztésére; a társadalmi szolidaritás és a környezetért való felelősség képviselete. TARTALOM: Az 

etika szemléletmódjának jellemzése, az élettevékenységek erkölcsi szabályainak értelmezése, a társa-

dalmi szabályokban kifejezett értékrend és az egyéni életvezetés összefüggései; a jogelvek és az erköl-

csi értékek viszonya. Jellegzetes értékrendek, értékhierarchiák az ezredforduló hazai társadalmában. 

Az értékhierarchiák kölcsönviszonya; a tolerancia és határa. Az erkölcsi ítéletalkotás értelmezése, az 

erkölcsi felelősség mérlegelése konkrét élethelyzetekben. A gyerekek erkölcsi ítéletalkotásának fej-

lesztésére való felkészülés: történetek, szituációs gyakorlatok önálló és közös feldolgozása. KÖVE-

TELMÉNY: Erkölcsi helyzetek elemzése könyvtári források, internetes honlapok, elektronikus adat-

hordozók alkalmazása alapján. Egyes erkölcsi problémák körültekintő feldolgozásához gyermekiro-

dalmi művek, filmek, szituációs modellek, valamint etikai forrásművek választása, közös elemzés 

megtervezése és vezetése a szemináriumon.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M11 
Magyarország az EU-ban 

2 
0+2∆ 

gyj 
K VII. TN08M08 

 

CÉL: a Magyarország társadalom- és művelődéstörténete kurzus anyagára építve bemutatni az Euró-

pai Unió kialakulását történelmi, gondolati előzményeit; az EU alapelveit, intézményrendszerét, Ma-

gyarország – a magyar politika, gazdaság, kultúra – 20-21. századi európai kötődését. TANANYAG: 

Az előadások és szemináriumok rávilágítanak, hogy a „sajátosan magyar problémák” és azok „megol-

dásai” csak európai keretben értelmezhetők – történetileg és aktuálisan egyaránt. Az Európai Unió 
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létrejötte hosszú fejlődés eredménye, amely összefügg a két világháború tanulságaival éppúgy, mint a 

gazdaság globalizációjával. Magyarország számára az európai és globális politikai, gazdasági intéz-

ményrendszerbe való beilleszkedés ígéri a fejlődést, a felzárkózást. A 21. század elején ez egyszerre 

lehetőség és kényszer. Az EU megismertetendő alapelvei közé tartozik a szubszidiaritás, valamint a 

regionalitás. Az Európai Unió joganyaga és intézményei különös súlyt fektetnek az állampolgárságtól, 

nemzetiségtől, nemtől független esélyegyenlőségre, a diszkrimináció kiküszöbölésére, tilalmára. A 

folyamatosan átalakuló, s a globális versennyel, kihívásokkal szembenéző európai integráció legaktuá-

lisabb kérdései közé tartozik a fenntartható fejlődés. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az 

Európai Unióval kapcsolatos információs forrásokkal – különös tekintettel az internetre –, és a gyakor-

lati jegyhez szükséges feladatok megoldása során elsajátítják ezek felhasználását, pl. a tanulás, ösz-

töndíjak, pályázatok, munkalehetőségek vonatkozásában. KÖVETELMÉNY: a hallgatók a gyakorlati 

jegyért önálló dolgozatot készítenek a fenti témakörök egyikéről. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M131 
Műv. ter. köt. vál. 1. 

Művelődésfilozófia 

2 
0+2∆ 

m 
KV VIII. KBN08A011 

 

CÉL: hallgatóinkat felkészíteni arra, hogy a környezet kulturális befolyását a nevelési folyamat szol-

gálatába tudják állítani, a gyerekek médiafogyasztási szokásait célirányosan tudják formálni; legyenek 

képesek a jelenkor kultúrájának szélsőségeket kerülő, tárgyilagos értékelésére, a kulturális sokféleség 

elfogadására.  TANANYAG: A kultúra, a művelődés filozófiai elemzése a tanítói munka megalapozá-

sában azért játszik fontos szerepet, mert az elektronikus médiumok terjedése, a médiafogyasztási szo-

kások változása átalakította a művelődést; a nevelők sajátos feladata, hogy az így keletkező problémá-

kat iskolai keretek közt kezelje. Kortárs filozófiai művek elemzése alapozza meg a kultúraközvetítés, a 

művelődés gyerekeket is érintő problémáinak közös taglalását. A témák között szerepel a kultúra, 

nyelv és gondolkodás hármasságának problematikája; a modern képi kultúra filozófiai elemzése, a 

tömegmédium filozófiai jellemzése; a digitális forradalom által kiváltott kulturális változások taglalá-

sa. Kiemelt figyelmet érdemel a digitális médiumok alkalmazásához kötődő új tanítói feladatok kör-

vonalazása. KÖVETELMÉNY: Dolgozatot kell készíteni egy család, valamint egy gyerekcsoport 

kultúrafogyasztási szokásainak elemzéséről. Az eredmények közös értékelése során a mérvadó szem-

pontok: a különbségek megértő kezelése, a gyerekek személyiségére. károsan ható kulturális jelensé-

gek felismerése, a gyerekek médiafogyasztási szokásainak kedvező irányú befolyásolása. 
 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN08M141 
Műv. ter. köt. vál. 2. 

Bevezetés az internet szocio-

lógiájába 

2 
0+2∆ 

m 
KV VIII. KBN08A011 

 

CÉL: a hallgatók felkészítése az új kommunikációs, információs technológiák elterjedésével össze-

függő jelenségek önálló értelmezésére az internet elterjedésével járó társadalmi változások elemzésé-

nek példáin – különös tekintettel az ember és társadalom műveltségi terület szempontjaira.  

TANANYAG: Hálózati társadalom; hálózatba kapcsolt individualizmus és konnektivizmus; online 

közösségek és társadalmi tőke, online szociabilitás; online egyenlőtlenségek és a digitális szakadék 

szintjei; személyes közösségek megjelenítése az interneten; társadalmi diffúzió az internet korában; az 

internet szerepe a formális nem-formális és informális tanulásban, az internet-használat és az oktatás 

társadalmi kontextusainak áttekintése. KÖVETELMÉNYEK: Az új kommunikációs, információs 

technológiák által felvetett társadalmi problémák önálló feldolgozására való felkészültség. A köve-

telmények teljesítésének módja: egy, a tanító szempontjából releváns internet-szociológiai téma 

elemzésének prezentációja és írásbeli kifejtése – alkalmasan választott források szakszerű, önálló al-

kalmazásával. 
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ÉNEK-ZENE MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M01 

Ének, szolfézs-zeneelmélet I. 

Énekkar I. 

 

3 

 

0+3∆ 

k   

KV II. TN02A01 

 

CÉL: A műveltségi területet választók zenei ismereteinek bővítése, zenei hallásuk fejlesztése, felké-

szítésük az alapozó szakasz zenei feladatainak végzésére; a 6-10 éves gyerekek tanításához szükséges 

dalanyag megismerése; a zene alkotóelemeire vonatkozó ismeretek rendezése, biztos stílusismeret 

nyújtása; elméleti és gyakorlati készségek kialakítása; a kórusirodalom remekműveinek megismerteté-

se, a fellépéseken művészi élmények biztosítása. TANANYAG: a 3–4. osztály zenei anyaga, régi és új 

stílusú népdalok, a középkor és a reneszánsz zenei szemelvényei; a ritmikai, dallami, formai, együtt-

hangzási ismeretek és a furulyajáték továbbfejlesztése. KÖVETELMÉNY: a 3–4. osztályos zenei 

anyag és a kiegészítő anyagból vett dallamok alapos ismerete és stílusos előadása; gyermek- és nép-

dalok, zenetörténeti szemelvények ismerete és stílusos előadása emlékezetből; a tanult ritmikai, dalla-

mi, formai és együtthangzási ismeretek készségszintű alkalmazása; a 3–4. osztály dalai, valamint 

könnyű többszólamú szemelvények biztos játéka furulyán; aktív részvétel az órákon, az énekkari 

munkában, fellépéseken; a félév tananyagának biztos elsajátítása, egyéni bemutatása írásban és gya-

korlatban. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M02 

Ének, szolfézs-zeneelmélet II. 

Énekkar II. 

 

3 

 

0+3∆ 

k  

KV III. TN02M01 

 

CÉL: a zenei ismeretek bővítése, a zenei hallás továbbfejlesztése, az 5. osztályos gyerekek tanításához 

szükséges dalanyag megismerése, elméleti és gyakorlati készségek kialakítása; a zenei írás–olvasás 

készségének továbbfejlesztése; művészi élmények biztosítása. TANANYAG: az 5. osztály tankönyve-

inek dalai; magyar és más népek dalai; reneszánsz és barokk szemelvények; Bertalotti és Kodály két-

szólamú énekgyakorlatai; Alla breve ütemformák, triola, nyolcad alapegységű ütemek; alterált han-

gok, kromatika, a háromféle moll hangsor, szűkített kvart és terc; a reneszánsz és barokk zene forma-

típusai; hármashangzatok és fordításaik (funkcióik, fűzésük); a domináns szeptim; kadencia-elemzés 

kottaképről; a szemelvények egy- és többszólamú furulyajátéka; énekkari munka. KÖVETELMÉNY: 

az 5. o. és a kiegészítő anyag dallamainak ismerete, előadása, egy részük emlékezetből; a kétszólamú 

gyakorlatok előadása társsal; tanult ritmikai, dallami, formai és együtthangzási ismeretek készségszin-

tű alkalmazása; a kijelölt egy- és többszólamú anyag játéka furulyán; részvétel az órákon, énekkari 

munkában, fellépéseken; a tananyag biztos elsajátítása, egyéni bemutatása írásban és gyakorlatban. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M03 

Ének, szolfézs-zeneelmélet III. 

Énekkar III. 

 

2 

 

0+2∆ 

gyj 

KV IV. TN02M02! 

 

CÉL: a zenei ismeretek bővítése, a zenei hallás továbbfejlesztése, a 6. osztályos gyerekek tanításához 

szükséges dal-, szemelvényanyag, a hozzájuk kapcsolódó zeneelméleti és zenetörténeti anyag megis-

merése; a zenei írás–olvasás készségének továbbfejlesztése; művészi élmények biztosítása. TAN-

ANYAG: a 6. osztály tankönyveinek dalai; jeles napokhoz kötődő népdalok; barokk és klasszikus 

szemelvények; Bertalotti és Kodály kétszólamú énekgyakorlatai; a nyolcad alapegységű ütemek to-

vábbi változatai, súlytalan kezdés, felütés; harmincketted; alterált és moduláló dallamok; a tanult dal-

anyag hangsortani elemzése; barokk hangszeres formák; a periódus; dalformák; hármas- és 
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négyeshangzatok és fordításaik a négyszólamú szerkesztésben; szemelvények furulyajátéka egy- és 

többszólamban; énekkari munka. KÖVETELMÉNY: az iskolai zenei anyag és a kiegészítő anyagból 

vett dallamok alapos ismerete, előadása, egy részük emlékezetből; a kétszólamú gyakorlatok előadása 

társsal, valamint egyedül (ének–zongora); a tanult ritmikai, dallami, formai és együtthangzási ismere-

tek készségszintű alkalmazása; részvétel az órákon, énekkari munkában, fellépéseken; a tananyag biz-

tos elsajátítása, egyéni bemutatása. 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M04 

Ének, szolfézs-zeneelmélet IV. 

Énekkar IV. 

 

2 

 

0+2∆ 

gyj 

KV V. TN02M03! 

 

CÉL: a zenei ismeretek bővítése, a zenei hallás fejlesztése, a 6. osztályos gyerekek tanításához szük-

séges további dal-, szemelvényanyag, a hozzájuk kapcsolódó zeneelméleti és zenetörténeti anyag meg-

ismerése; a zenei írás–olvasás készségének fejlesztése; művészi élmények biztosítása. TANANYAG: 

a 6. osztályos tankönyvek dalai, díszített magyar népdalok és más népek dalai; klasszikus és romanti-

kus dalok, kórusművek; triola és duola egymásután és együtt; oktávnál nagyobb ugrásokat tartalmazó 

szekvenciák; a periódus-elv szerepe a klasszikus formálásban; egyszerű és összetett klasszikus for-

mák; további négyeshangzatok és fordításaik; alterált akkordok, hangnemi kitérés; szemelvények furu-

lyajátéka egy- és többszólamban; énekkari munka. KÖVETELMÉNY: az iskolai zenei anyag és a 

kiegészítő anyagból vett dallamok alapos ismerete, előadása, egy részük emlékezetből; a kétszólamú 

gyakorlatok előadása társsal, valamint egyedül (ének–zongora); a tanult ritmikai, dallami, formai és 

együtthangzási ismeretek készségszintű alkalmazása; részvétel az órákon, énekkari munkában, fellé-

péseken; a tananyag biztos elsajátítása, egyéni bemutatása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M05 

Ének, szolfézs-zeneelmélet V. 

Énekkar V. 

 

3 

 

0+3∆ 

szigorlat 

KV VI. 

TN02M04! 

TN02M06! 

TN02M08! 
 

CÉL: a zenei ismeretek bővítése, a zenei hallás fejlesztése, a zenei írás–olvasás készségének fejleszté-

se, művészi élmények biztosítása. TANANYAG: különleges hangsorú, váltakozó ütemű, díszített 

magyar népdalok; romantikus és XX. századi dalok, szemelvények, Kodály és Bartók könnyebb kó-

rusművei; 6/4, aszimmetrikus ütemek; negyed és nyolcad alapegységű ütemek váltakozása; alterált 

dallamfordulatok; színezett hétfokú hangsorok; új hangnemi kapcsolatok; az akusztikus skála; egész-

hangúság és kromatika; modell hangsorok; a romantikus dal formái, dalciklusok; népdalszerű és klasz-

szikus formák továbbélése a XX. században; alterált akkordok; kétszólamú dallamdiktálás; szemelvé-

nyek furulyajátéka egy- és többszólamban; énekkari munka. KÖVETELMÉNY: Az összefüggő 

komplex pedagógiai gyakorlat megkezdésének kritérium feltétele a szigorlat eredményes letétele. A 

TN02M07, TN02M08 tantárgyak követelményeinek számonkérése, az iskolai zenei tevékenységekhez 

szükséges készségek, képességek fejlettségének bemutatása, értékelése írásbeli és szóbeli feladatokon 

keresztül.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M06  

Ének-zene tantárgy-pedagógia I.  
2 

0+2∆ 

gyj 
KV IV. TN02M02! 

 

CÉL: felkészíteni a iskola bevezető és kezdő szakaszában szakszerű ének-zenei nevelésre, elméletileg 

megalapozni a tudatos zenepedagógiai munkát; megismertetni az 1–3. osztályos ének-zenei nevelésé-

hez szükséges módszeres eljárásokat; kialakítani módszertani szemléletmódot. TANANYAG: a ének-
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zenei nevelés helye az esztétikai nevelésben; céljai és feladatai az 1-6. osztályban; az 1–3. osztályos 

ének-zene tárgy nevelési és tantervi célkitűzései; a művészeti nevelés szerepe a személyiségformálás-

ban; Kodály zenepedagógiai koncepciója; az iskolai zenei nevelés előzményei; a zenei élmény szere-

pe, elsődlegessége; a daltanítás különböző módozatai; zenei ismeretátadás és készségfejlesztés; imp-

rovizáció; a zenehallgatás anyaga és módszerei; az óraelemzés szempontjai; tervezőmunka; a tantárgyi 

koncentráció lehetőségei; különböző zenepedagógiai irányzatok. KÖVETELMÉNY: az 1–3 osztá-

lyos tanulók zenei neveléséhez szükséges korszerű módszeres eljárások, a zenei kreativitás kibonta-

koztatása lehetőségeinek, a tanórán kívüli zenei munka színtereinek és módjainak ismerete; az órákon 

való aktív részvétel, hallás utáni daltanítás írásos megtervezése, levezetése; zenei játékok, feladatok 

levezetése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M07  

Ének-zene tantárgy-pedagógia II. 
2 

0+1∆ 

k 
KV V. TN02M06! 

 

CÉL: felkészíteni az iskola kezdő és alapozó szakaszában szakszerű ének-zenei nevelésre; elméletileg 

megalapozni a tudatos zenepedagógiai munkát; megismertetni az 4–6. osztályos ének-zenei nevelésé-

hez szükséges módszeres eljárásokat; alkotó módszertani szemléletmód kialakítása. TANANYAG: az 

ének-zenei nevelés céljai, feladatai a 4–6. osztályban; a NAT fejlesztési követelményei a 4. és 6. évfo-

lyam végén; a NAT megvalósulása, kerettantervek a 4. 5. és 6. osztályos ének-zene tankönyvekben; 

zenei készségfejlesztés; az éneklés helyes szokásainak kialakítása; a reproduktív képzelet és a többszó-

lamú érzék fejlesztése; improvizáció; zenehallgatás az iskolában; alternatív zenepedagógiák; az ének-

zene órák tervezése. KÖVETELMÉNY: a 4–6. osztályos zenei neveléshez szükséges korszerű mód-

szeres eljárások, a zenei kreativitás kibontakoztatása lehetőségeinek, a tanórán kívüli zenei munka 

színtereinek és módjainak ismerete; az énekórák tervezése, írásos dokumentumainak elkészítése; a 

tanórák szakszerű előkészítése, elemzése; az eltérő képességű tanulókkal történő differenciált foglal-

kozás; az előadások és a szakirodalom anyagának rendszerezett feldolgozása, részvázlatok beadása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M08 

Karvezetés, kórushangképzés I. 1 
0+1∆ 

m 
KV V. 

TN02M03! 

TN02M12 

TN02M15 
 

CÉL: a kifejező közös zenélés irányításához szükséges alapvető készségek-képességek kialakítása, 

fejlesztése; a karvezetői tevékenység főbb területeinek (felkészülés, betanító munka, művek előadása) 

megismerése; a két kéz differenciált és összehangolt mozgásának a belső zenei elképzelés szerinti 

megvalósítása; módszertani útmutatás a kórusmunka eredményes végzéséhez. TANANYAG: a ve-

zénylés alapjai; történeti áttekintés; technika: test-, kar- és kéztartás, a mozgás (ütés) mechanizmusa, 

térbeli dimenziói; a zenei folyamat elindítása és megszüntetése giusto népdalok egyszerűsége fokán; 

az egyszerű ütemfajták; az avizó; különböző népdalok vezénylése; kezdés súlytalan ütemrészeken; az 

ütések és a zenei tartalom, karakter, tempó összefüggései; jelzőütés; leintés; dalcsokrok összeállítása, 

betanítása, a hibák meghallása és javítása. KÖVETELMÉNY: irányítsa biztos kézzel az egyszólamú 

és az egyszerű két-, háromszólamú művek előadását; ismerje és értse az ütemezés és vezénylés közötti 

különbséget; legyen képes a hibák meghallására és javítására; fejezze ki a művek zenei karakterét; 

mindezekről az órákon való aktív részvétel során, a kijelölt anyag biztonságos, egyéni előadásával 

adjon számot. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M09 

Karvezetés, kórushangképzés II. 
1 

0+1∆ 

gyj 
KV VI. TN02M08 

 

CÉL: a kifejező közös zenélés irányításának továbbfejlesztése; a karvezetői alapkészségek bővítése, 

mélyítése; módszertani útmutatás a kórusmunka eredményes végzéséhez. TANANYAG: váltakozó 

ütem; felütéses kezdés; a ritmus érzékeltetése vezénylő mozgással (negyed- és nyolcadmozgás, éles és 

nyújtott ritmus, szinkópa, fermáta, generál pauza, átkötött hang továbbvezetése); fokozatos tempóvál-
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tások: lassítás, gyorsítás azonos mértékegységű zenei folyamatban; átmenet nélküli tempóváltások; a 

dinamika vezénylése; a subito dinamikai váltások jelzése; a balkéz használata. Ezek gyakorlása nép-

dalcsokrok, könnyű kánonok és kétszólamú szemelvények vezénylése közben. Elmélet: a művek me-

morizálása a vezénylés szempontjából; „végszó”-technika, hangterjedelem, lélegzetvétel; a tiszta into-

nálás alapvető kérdései. KÖVETELMÉNY: aktív és folyamatos részvétel az órákon, könnyű káno-

nok, kétszólamú művek vezényelése a ritmus, a tempó és a dinamika változásainak érzékeltetésével. 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve 
Kre-

dit 

Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M10 

Karvezetés, kórushangképzés III. 

Énekkar VI. 

 

2 

 

 

0+1∆ 

k 

KV VII. TN02M09 

 

CÉL: a megszerzett alapkészségekre építve a kórussal való önálló foglalkozásban jártasság szerzése; 

az eddig tanult vezényléstechnikai ismeretek mélyítése és alkalmazása könnyebb kétszólamú és zon-

gorakíséretes művek megszólaltatásában; módszertani útmutatások. TANANYAG: egyszerű ütemek 

más tartalommal: 2/2, 3/2, 4/2 vezénylése; 6/8 kettőben; kezdés ütemegységnél rövidebb értékű han-

gokkal; az összetett ütemek és az aszimmetrikus ütemek közötti különbség vezényléstechnikai szem-

pontból; tempóváltozások: fokozatos lassítás és gyorsítás, átmenet 4/4-ből 2/2-be és fordítva; átmeneti 

ütemformák; kötetlen ritmusú dallamok irányítása; a hangszeres kíséret irányítása. A balkéz differen-

ciált szerepe: szólamkiemelés, erősítés, halkítás, szólam be- és leintés többszólamú zenei folyamaton 

belül; az egybeütött ütemek; parlando vezénylése. A betanító munka, művek stílushű előadásához 

szükséges ismeretek; a kórushangképzés alapjai, a beéneklés szerepe; a műsortervezés, összeállítás 

szempontjai. KÖVETELMÉNY: rendszeres és aktív órai munka, a kollokvium elméleti és gyakorlati 

feladatok biztonságos, egyéni megvalósítása önálló műsorral. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M11 

Zongora-partitúraolvasás I. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV II. TN02A01 

 

CÉL: A hallgatók billentyűs hangszertudásának megalapozása, ill. továbbfejlesztése; részben az elmé-

leti ismeretek alaposabb bevésése (pl. szolfézs, zeneelmélet), részben az iskolai zenei munka követel-

ményeinek való jobb megfelelés érdekében (pl. zongorakísérés). A partitúrajáték és a transzponálás 

megalapozása. TANANYAG: Kezdők: a hangszer megszólaltatásának technikai alapjai, a Zongorais-

kola I. kötetének könnyebb darabjai. Középhaladók: előadási darabok; etűdök; négykezesek, egyéb 

zongorás kamarazene; bicíniumok megszólaltatása (ének+zg.). Haladók: az előzetes egyéni tanulmá-

nyoknak megfelelő anyag megtanulása, különös tekintettel a technikai alapokra; kamaramuzsika: 

négykezesek, egyéb zongorás kamarazene; bicíniumok megszólaltatása (ének+zg.); könnyebb dalkísé-

retek. KÖVETELMÉNY: a hangszertudásnak megfelelő szintű hangszeres anyag megvalósítása; 

kamaramuzsikálás a hallgatók differenciált képességeihez mérten; a hangszerkísérettel ellátott iskolai 

zenei anyag megvalósítása. Kezdők és középhaladók: az órákon való részvétel és az egyéni képessé-

geknek megfelelő, kijelölt anyag elvégzése, egyéni bemutatása. Haladók: a tanárral való egyeztetés 

alapján történő rendszeres beszámoló. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M12 

Zongora-partitúraolvasás II. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV III. TN02A01 

 

CÉL: Az előző félévben megszerzett ismeretek további bővítése. TANANYAG: Skálák, technikai 

gyakorlatok, preklasszikus táncok, karakterdarabok az egyéni haladási tempónak megfelelően. Köny-

nyebb bicíniumok megszólaltatása ének-zongora előadásban. KÖVETELMÉNY: Kezdők és közép-

haladók: rendszeres gyakorlás, az órákon való aktív figyelem és részvétel, kamaramuzsikálás, a félévet 
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lezáró közös órai kifejező zongorajáték kotta nélkül. Haladók: Igényesebb barokk, klasszikus és ro-

mantikus darabok előadása, valamint a zongorás feladatok (bicíniumok é+zg., dalkíséretek, összhang-

zattan példák) megvalósítása időszakos beszámolókkal. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M13 

Zongora-partitúraolvasás III. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV IV. TN02M11 

 

CÉL: Az előző félévben megszerzett ismeretek további bővítése. TANANYAG: Skálák, technikai 

gyakorlatok, preklasszikus táncok, karakterdarabok az egyéni haladási tempónak megfelelően. Köny-

nyebb bicíniumok megszólaltatása ének-zongora előadásban. KÖVETELMÉNY: Kezdők és közép-

haladók: rendszeres gyakorlás, az órákon való aktív figyelem és részvétel, kamaramuzsikálás, köny-

nyebb zongorás feladatok; a félévet lezáró közös órai kifejező zongorajáték kotta nélkül. Haladók: 

Igényesebb barokk, klasszikus és romantikus darabok előadása, valamint a zongorás feladatok 

(bicíniumok, solfeggiok é+zg., dalkíséretek transzponálva is, összhangzattan példák több hangnem-

ben) megvalósítása időszakos beszámolókkal. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M14 

Zongora-partitúraolvasás IV. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV V. TN02M12 

 

CÉL: A megszerzett zongoratudás felhasználása az összhangzattan és az együttmuzsikálás terén, a 

megszerzett tudás sokoldalú felhasználása az élő zenehallgatás élményét biztosítva az iskolai énekórá-

kon, ill. a zenei tárgyaknál.. TANANYAG: Gyermek-és népdalfeldolgozások éneklése önálló zongo-

rakísérettel. A karvezetés-darabok partitúrajátéka, lehetőség szerint transzponálva is. KÖVETEL-

MÉNY: A stúdiumot lezáró közös órán a stílusos zongorajáték bemutatása, daléneklés önálló kíséret-

tel, négykezes vagy más kamarazenei előadás. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M15 

Hangképzés I. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV II. TN02A01 

 

CÉL: olyan tanítók kibocsátása, akik a képzés során elsajátított ismeretek/készségek és képességek 

birtokában alkalmasak a saját és a nevelendő gyermekek hangjának megfelelő használatára, karbantar-

tására; a hallgatók élményt nyújtó éneklési módjának kialakítása; fejlett halláskultúrára nevelés; a 

korábban hangképzést tanulók helyes hangképzési és éneklési szokásainak megtartása, megerősítése. 

TANANYAG: megfelelő testtartás, légzéstechnika, beszéd- és éneklési hangképzés, érthető artikulá-

ció. Mindez hangképző gyakorlatokon, különböző karakterű magyar népdalokon keresztül. KÖVE-

TELMÉNY: a beszéd- és énekhang kiművelésével, fejlesztésével irodalmi és zenei élmény nyújtása, 

az igényes zene iránti vágy felkeltése; a 6–12 éves korosztály hangterjedelméhez alkalmazkodni tudó 

szép énekhang, s az említett korosztály hangképzési problémáinak megoldásához szükséges tudás, 

segítés a hangképzési problémákkal küzdőknek; a megismert különböző stílusú művek élményszerű 

előadása; a folyamatos hangkarbantartás, önképzés igénye és képessége; rendszeres óralátogatás; a 

kijelölt anyag egyéni bemutatása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M16 

Hangképzés II. 
1 

0,5∆ 

gyj 
KV III. TN02A01 

 

CÉL: a Hangképzés I-en elsajátítottak megerősítése, mélyítése. TANANYAG: hangképző gyakorla-

tok; XV-XVII. sz.-i krónikás énekek, virágénekek; könnyebb barokk, klasszikus, romantikus stílusú 

dalok zongorakísérettel. KÖVETELMÉNY: rendszeres óralátogatás mindkét félévben; a félév végén 

1-1 dal önálló, zongorakíséretes előadása koncertszerűen. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M17  

Zeneirodalom I. 
1 

1+0∆ 

gyj 
KV VI. TN02M02 

 

CÉL: a zeneesztétikai és zenetörténeti szemlélet megalapozása, továbbfejlesztése, az egyes zenetörté-

neti korszakokban, stílusokban való tájékozódás elősegítése (kiemelve az európai zenetörténet vokális 

darabjait a XIII–XX. sz. között, valamint a barokk és a bécsi klasszicizmus korának zenéjét). TAN-

ANYAG: Az európai vokális zene a kezdetektől a XIX. századig: középkor, a reneszánsz, a barokk és 

a bécsi klasszikus korszak vokális irodalma. KÖVETELMÉNY: az egyetemes és a magyar zenetör-

ténet főbb korszakai legfontosabb jellemzőinek ismerete; a jellemző stílusjegyek ismerete és felisme-

rése; a kiemelkedő szerzők életművének ismerete; az általános iskola 1–4. osztályos vokális zenetörté-

neti anyagának aktív elemzése, élményszerű megszólaltatása; a zenetörténeti, zeneirodalmi ismeretek 

integrálása a többi tárgy anyagához. Az órákon való részvétel, műelemzés az órai gyakorlat során, 

illetve adott témából és műből rövid dolgozat készítése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M18  

Zeneirodalom II. 
1 

1+0∆ 

gyj 
KV VII. TN02M17 

 

CÉL: a tanítójelöltek zeneesztétikai és zenetörténeti szemléletének továbbfejlesztése, további zenetör-

téneti korszakokban, stílusokban való tájékozódásuk elősegítése (kiemelve az európai zenetörténet 

instrumentális darabjait a XIII–XX. sz. között, valamint a barokk és a bécsi klasszicizmus korának 

zenéjét). TANANYAG: Az európai instrumentális zene a kezdetektől a XIX. századig; a hangszerek 

szerepe vokális műfajokban; az önálló hangszeres művészet kialakulása; barokk zene hangszeres mű-

fajai és formái; a bécsi klasszicizmus jellemző műfajai és formái. KÖVETELMÉNY: az egyetemes 

és a magyar zenetörténet főbb korszakai legfontosabb jellemzőinek ismerete; a jellemző stílusjegyek 

ismerete és felismerése; a kiemelkedő szerzők életművének ismerete; az általános iskola 5–6. osztá-

lyos vokális zenetörténeti anyagának aktív elemzése, élményszerű megszólaltatása; a zenetörténeti, 

zeneirodalmi ismeretek integrálása a többi tárgy anyagához. Az órákon való részvétel, műelemzés az 

órai gyakorlat során, illetve adott témából és műből rövid dolgozat készítése, zenemű-felismerés. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN02M19  

Zeneirodalom III. 
2 

1+0∆ 

k  
KV VIII. TN02M18 

 

CÉL: kialakítani a hallgatók biztos tájékozódását a zenetörténeti korszakokban, formálni zenetörténeti 

szemléletüket és esztétikai érzéküket. Bemutatni a zene művelődéstörténeti szerepét. TANANYAG: a 

zeneirodalom kiemelkedő nagy alkotásai, különös tekintettel a XIX. és a XX. század műveire. KÖ-

VETELMÉNY: az egyetemes és a magyar zenetörténet főbb korszakai legfontosabb jellemzőinek 

ismerete; a jellemző stílusjegyek ismerete és felismerése; a kiemelkedő szerzők életművének ismerete; 

az általános iskola 5–6. osztályos vokális zenetörténeti anyagának aktív elemzése, élményszerű meg-

szólaltatása; a zenetörténeti, zeneirodalmi ismeretek integrálása a többi tárgy anyagához; az órákon 

való részvétel, stílus- és zenemű felismerés és a kijelölt elméleti anyag biztos tudása. 

 

 

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M01 

Informatikai eszközök 
3 

0+2∆ 

gyj 
K II. KBN03A011 

 

CÉL: Tegye képessé a hallgatót a korszerű informatikai eszközök alkalmazására. Készítse fel a meg-

felelő – problémához adekvát – informatikai eszköz kiválasztására és a feladatmegoldásban való al-

kalmazásra. Alapozza és/vagy alakítsa ki azokat technikai kompetenciákat, melyek alapfeltételei az 
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informatikai eszközök segítségével kivitelezett hatékony problémamegoldásnak. TANANYAG: A 

napjainkban használatos informatikai eszközök történeti áttekintése, fejlődésük szakaszai, működési 

elveik. Az eszközök installálása és kalibrálási lehetőségei. Alkalmazásuk körülményei különféle kon-

figurációs környezetekben. Egy korszerű számítógépes konfiguráció felépítése, összeállításának alter-

natívái, lehetséges hardver- és szoftverbeállítások. Speciális informatikai eszközök megismerése,  

hatékony alkalmazásuk, karbantartásuk, működési hibáiknak elhárítása: mobiltelefon, digitális fény-

képezőgép, globális helymeghatározó készülék (GPS), kézi számítógép (PDA). KÖVETELMÉNY: 

A hallgató ismerje a technika aktuális állása szerint elterjedt alapvető informatikai eszközök működé-

sét, felépítését, alapvető – típustól független – kezelését. Ismerje a hibakeresés, elemi szoftver-

beállítások lépéseit. Legyen képes hardverelemek szakszerű telepítésére és eltávolítására. Zárthelyi 

dolgozat és gyakorlati feladat megoldás. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M021 

Alkalmazói rendszerek I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. KBN03A011 

Cél: Ismertesse meg a hallgatót magasabb szinten az egyes alkalmazói rendszerekkel, készítse 

fel önálló, kreatív, igényes alkotások létrehozására. Az ehhez szükséges ismeretek és kompe-

tenciák megszerzésével, a felhasználói és módszertani szemlélet további erősítésével készítse 

elő az alkalmazói ismeretek tanítására. 

Tananyag: Adatgyűjtemények kezelése. A pedagógiai munkában felhasználható statisztikai 

függvények ismerete. A pedagógiai kutatásban felhasználható elemzések készítése. Összetett 

szerkezetű, nagy terjedelmű dokumentumok helyes szerkesztése, tipografizálása. A prezentá-

ció késztésének újabb lehetőségei. 

Követelmény: A hallgató legyen képes összetett számítási, statisztikai és adatkezelései fela-

datok megoldására számítógéppel. Tudjon bonyolult szövegszerkesztési feladatokat is haté-

konyan megoldani. Legyen tisztában a prezentációkészítés legújabb tendenciáival, a webes 

publikálás lehetőségeivel. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M03 

Alkalmazói rendszerek II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K IV. TN03M021 

 

Cél: A tantárgy I. részének céljain túl tegye képessé a hallgatót újabb alkalmazói rendszerek 

önálló megismerésére és alkalmazására, az adott probléma megoldásához vezető út hatékony 

és gyors megtalálására. Ismertesse a webszerkesztés alapjait. Mutassa be a Web 2.0 lehetősé-

geit. Ismertesse az adatbázis-kezelés alapjait. 

Tananyag: A HTML nyelv ismerete. A weblapszerkesztés alapjai, webszerkesztő programok 

és Web 2.0-s lehetőségek ismerete. A pedagógiai kutatásban felhasználható webes lehetősé-

gek ismerete. Az adatbázis-kezelés alapjai. 

Követelmény: A hallgató tudjon egyszerű webszekresztő program segítségével honlapot lét-

rehozni, publikálni, karbantartani. A hallgató legyen képes a pedagógiai kutatásban és mun-

kában kihasználni a Web 2.0 által nyújtott lehetőségeket. A hallgató tudjon egyszerű adatbá-

zist létrehozni és kezelni. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Kontakt 

óraszám 
Státus Ajánlott félév Előfeltételek 

TN03M12 

Algoritmusok szerepe a 

kisiskolások gondolkodási 

2 

 

 

0+3Δ 

gyj 

K III. 
 

KBN03A011 
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tevékenységeiben 

 

CÉL: Ismerkedjenek meg a kurzus hallgatói az algoritmusok hétköznapi életben és az oktatásban be-

töltött szerepével. Készüljenek fel – a kisiskolás korosztály számára megfelelő – algoritmikus felada-

tok megvalósítására különféle eszközök segítésével.TANANYAG: Az algoritmus fogalma. A Logo 

pedagógia. A Bee-Bot és más eszközök felhasználása algoritmikus feladatok megvalósításában. Kisis-

kolás korosztály számára készített programozási környezetek ismerete: Imagine Logo, Kodu Game 

Lab. KÖVETELMÉNY: A hallgató tudjon algoritmizálni, ismerje az Imagine Logo és a Kodu Game 

Lab programozási környezeteket. Legyen képes algoritmikus feladatok megvalósítására, modellezésé-

re különféle eszközök segítségével. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Kontakt 

óraszám 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN03M13 

Digitális tananyagok 

alkalmazása és fejlesztése 

2 

 

0+2∆ 

gyj 

K V. 
 

TN03M021 

CÉL: Ismerkedjenek meg a kurzus hallgatói a digitális tananyagok típusaival, a tanulási folyamatban 

betöltött szerepükkel, valamint fejlesztésük főbb szempontjaival és lépéseivel. TANANYAG: Tanulás 

az információs társadalomban. A digitális tananyag fogalma, típusai. A digitális tananyagok alkalma-

zása különböző műveltségterületeken. A digitális tananyagok minősítése, akkreditációja. A digitális 

tananyag-fejlesztés mozzanatai, alapelvei. KÖVETELMÉNY: A tárgy fogalomrendszerének, össze-

függéseinek ismerete. Ismerjék a hallgatók a digitális tananyagok fejlesztésének, alkalmazásának és 

értékelésének főbb összefüggéseit, ismeretanyagát. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Kontakt 

óraszám 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN03M14 

Digitális képszerkesztés 
2 

 

0+2∆ 

gyj 

K V. 
 

TN03M03 

CÉL: Ismerkedjenek meg a hallgatók a digitális képek készítésének és szerkesztésének lehetőségeivel. 

Készüljenek fel a pedagógiai munkában használható képek létrehozására. TANANYAG: Alapfogal-

mak rendszerezése, a digitális képek tulajdonságai, szerkezete, képfájlformátumok. Haladó képszer-

kesztő programok funkcióinak megismerése. Digitális képek retusálása, egyszerű grafikák készítése. 

KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a haladó képszerkesztő programok lehetőségeit. A hallgató 

ismerje fel a digitális képek hibáit és legyen képes azokat javítani. Tudjon a pedagógiai munkában is 

felhasználható képeket készíteni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Kontakt 

óraszám 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN03M15 

Az információs társada-

lom és az oktatás 

1 

 

 

0+2∆ 

gyj 

K VI. 
 

TN03A02 

CÉL: Ismerjék meg a hallgatók az információs társadalom jellemzőit, mechanizmusait, az oktatásra 

gyakorolt hatásait. Készüljenek fel az adott társadalmi keretek között az oktatás, nevelés társadalmi 

vonatkozású feladataira. TANANYAG: Az információs társadalomról szóló elméletek. Az informáci-

ós társadalom jellemzői. Tanulás az információs társadalomban. A tanuló az információs társadalom-

ban. Veszélyforrások, az ellenük történő védekezés lehetőségei az információs társadalom keretei kö-

zött. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék az információs társadalom jellemzőit, a vele kapcsola-

tos elméleteket. Ismerjék az oktatási rendszerének jellemzőit, az oktatásra és a tanulókra gyakorolt 

hatásait. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M081 

IKT alkalmazása a gyakorlat-

ban 

2 
0+2∆ 

szigorlat 
K VI. TN03A02 

 

CÉL: Tegye képessé a hallgatót az infokommunikációs technológiák felhasználói szintű gyakorlati 

alkalmazására. Alakítsa ki, illetve fejlessze az alkalmazáshoz szükséges IKT kompetenciákat. Erősítse 

meg a felhasználói szemléletet és a pozitív számítógépes attitűdöt. TANANYAG: A webboard hasz-

nálata. Levelező lista indítása, fórum használata. Levelezőrendszerek használata. Levelező-kliens kon-

figurálása. Digitális tudásbázisok alkalmazása. Interaktív e-larning felületek alkalmazása. A fentebb 

felsorolt alkalmazások módszertani vetületei. Az infokommunikáció pszichológiai kérdései. IKT-

alkalmazások létrehozása, fejlesztése. KÖVETELMÉNY: Rendelkezzék a hallgató azon technikai 

kompetenciákkal, amelyek képessé teszik az IKT hatékony és kreatív alkalmazására. Rendelkezzék 

azon kommunikációs kompetenciákkal, amelyek képessé teszik az IKT hatékony és kreatív alkalmazá-

sára. Beszámoló és zárthelyi dolgozat. 

A szigorlat kritériumjellege: TN03A02, TN03M15, TN03M12. 

CÉL: Az összevont informatika műveltségterületi szigorlat célja egyrészt, hogy a hallgatók integráltan 

áttekintsék a hangsúlyosabb informatika műveltségterületi kurzusok során tanultakat, másrészt, hogy 

mind elméleti, mind gyakorlati ismereteiket szintetizálja. TANANYAG: A szigorlat tananyaga az 

Informatika tantárgy-pedagógia, Az információs társadalom és az oktatás és az Algoritmusok szerepe 

a kisiskolások gondolkodási tevékenységeiben. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen tisztában a 

programozás kisiskolás korú vonatkozásaival, ismerje az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének 

lehetőségeit, szoftver eszközeit. Ismerje a számítógép hálózatok felépítését, működését, elvét. Rendel-

kezzen az informatika oktatásának módszertani kompetenciáival, ismerje az informatika tantárgy-

pedagógia módszertani alapelveit, szakirodalmát. Legyen képes az IKT hatékony alkalmazására gya-

korlati problémák megoldásában. Ismerje a - pedagógiai munka során fontos - főbb alkalmazói rend-

szereket, legyen felkészült ezek oktatására. A tétel kifejtése szóban történik. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Kontakt 

óraszám 
Státus Ajánlott félév Előfeltételek 

TN03M16 

Magyarul: Stíluslapok 

használata a 

webszerkesztésben 

Angolul: Use of CSS in 

Web page Editing 

2 

 

 

 

0+2∆ 

gyj 

K VII. 
 

TN03M03 

CÉL: A hallgató legyen képes stíluslapok segítségével igényes, jól áttekinthető, statikus web-

lapokat készíteni és karbantartani. Nyújtson rendszerezett áttekintés a webszerkesztés techni-

kai, esztétikai és tartalmi vonatkozásairól. TANANYAG: A weboldalak fejlődésének történe-

te. Webergonómiai alapismeretek. CSS (Cascading Style Sheets) nyelv megismerése. A web-

lap tervezésének és megvalósításának folyamata, a munkálatokat segítő weblapok és progra-

mok. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék egy weboldal tervezésének és megvalósításá-

nak folyamatát. Legyenek képesek stíluslapok segítségével igényes és jól áttekinthető webol-

dalakat szerkeszteni és karbantartani. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M10 

Multimédiás projekt 
3 

0+2∆ 

gyj 
K VII. TN03M081 

 

CÉL: A tárgy célja a hallgató informatikai és módszertani ismereteinek, kompetenciáinak rendszere-

zése, szintetizálása egy konkrét oktatási feladat megvalósításában. TANANYAG: az aktuális problé-

ma kiválasztása; a számítógépes projekt megtervezése, a megoldás algoritmusának létrehozása; a fela-
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dat felosztása, ütemezési terv kialakítása; az alkalmazói programok kiválasztása; a feladat lépésekre 

bontása és megvalósítása. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes - akár egyéni, akár 

kollaboratív tevékenységi formákban is - újszerű problémák megoldására az IKT eszközrendszerének 

kreatív felhasználásával. 

 

 

 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN03M11 

Informatika tanításának terve-

zése 

2 
0+2∆ 

gyj 
K VIII. TN03M081 

 

CÉL: Felkészítés az informatika műveltségterületen történő tervezőmunkára, helyi tantervek, tanme-

netek értelmezésére, korrigálására illetve önálló létrehozására, a tanításban közvetlenül felhasználható 

tematikus tervek készítésére. TANANYAG: Tantervelméleti ismeretek. Az informatika műveltségte-

rület céljainak operacionalizálása. A tervezés szintjeinek maghatározása. Az IKT kompetenciák rend-

szere, a digitális kompetencia az IST tükrében (Information Society Technology). A célok életkori 

sajátosságokhoz igazítása. Tematikus tervek készítésének alapelvei. A projekttervezés alapjai. Infor-

matikai témájú projektek kidolgozása. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes eltérő helyi tan-

tervi környezetekben a helyi tantervek értelmezésére, tanmenetek kiválasztására, a tananyag strukturá-

lására, korrigálására. Rendelkezzen óravázlatok, tanítási tervezetek, emlékeztetők, tematikus tervek 

kreatív, gyors, pontos és igényes elkészítéséhez szükséges ismeretekkel, készségekkel. 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M01 

Beszédművelés II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K II. TN04A08 

 

Cél: a jövendő tanító beszédkompetenciáinak fejlesztése. Azt kell elérni, hogy a hallgató képes legyen 

a kisiskolások számára könnyen érthető, jól követhető és mintát jelentő beszédre, rendelkezzék a szük-

séges fonetikai, fonológiai tudással, készség szintjén ismerje a mondat- és szövegfonetikai eszközöket. 

TANANYAG: Mondat- és szövegfonetikai eszközök (hangterjedelem, dallam, hangerő, tempó, szü-

net). KÖVETELMÉNY: 4 vers és egy népmese igényes elmondása, egy zárthelyi dolgozat eredmé-

nyes megírása, aktív részvétel a gyakorlati órákon. Nem pótolható tantárgy, a tantárgyfelvételt meg 

kell ismételni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M031  

Magyar nyelv II. 
2 

1+0 

k 
K II. TN04A01 

 

Szófajtan. Szóalaktan. 

CÉL: A tanítói feladatok ellátásához szükséges szófajtani és szóalaktani ismeretek megszerzése; gya-

korlati alkalmazásának elsajátítása. A köznyelv, a regionális köznyelv és a nyelvjárás méltó helyének, 

szerepének bemutatása a nyelv életében. . TANANYAG:: Szófajtan: A szófaj fogalma, a szófajok 

rendszerezésének a problémái. A szófaji határkérdések. Az egyes szófajok (az igék, a névszók, a hatá-

rozószók, a viszonyszók, a mondatszók) bemutatása nyelvhelyességi és helyesírási vonatkozásaikkal 

együtt. Szóalaktan: A szóelemek (morfémák) általános kérdései; osztályozása; alaki viselkedése. Az 

ige- és névszótövek tőtípusrendszere. Az igéhez és a névszókhoz járuló jelek és ragok. A szóalkotás 

módjai: a szóösszetétel, a szóképzés, a ritkább szóalkotási módok. Ismeretek a magyar nyelvjárások-

ról. KÖVETELMÉNY: A grammatikai részrendszerek átlátása, a közöttük való eligazodás. A szófaj-
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tani és szóalaktani ismeretek szakszerű elsajátítása. Az alfajtákig terjedő kifogástalan szófajtani és 

szóalaktani elemzési készség. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M041 

Magyar nyelv II. szeminárium 
2 

0+2 

gyj 
K II. TN04A02 

 

CÉL: Egyrészt: A Magyar nyelv II. előadásokon elhangzottak szeminarizálása a TN04M03 tantárgy-

elemnél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási gyakor-

lat és tudás kialakítása. A tulajdonnevek grammatikai és szemantikai sajátosságainak hiteles bemutatá-

sa. Az állandóság kritériumainak megismertetése, betartása, illetve betartatása. A felelősségtudat fel-

ébresztése és elmélyítése: a helyesírást illetően is felelősek vagyunk a magunk és mások tanulásáért, 

teljesítményéért és fejlődéséért. . TANANYAG: Az igekötők helyesírása. A névtan. A tulajdonnevek 

helyesírása: személynevek, a földrajzi nevek, az állatnevek az intézménynevek, továbbá az emberi 

alkotások elnevezéseinek (címek, kitüntetések, díjak, áru- és márkanevek) helyesírása. A számnevek 

helyesírása. KÖVETELMÉNY: Pedagógushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: A 

tantárgyelem tartalmában feltüntetett témakörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak 

megfelelően. A szabálypontok biztos gyakorlati alkalmazása. Az egyes helyesírási és grammatikai 

ismeretek közötti különféle jellegű kapcsolatok keresése, felismerése és felhasználása a tudás rendezé-

sére, megerősítésére. 

A gyakorlati jegy megszerezhető három helyesírási dolgozat eredményes megírásával. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M051  

Magyar nyelv III. 
2 

1+0 

k 
K III. TN04M031 

 

Mondattan: 

CÉL: A tanítói feladatok ellátásához szükséges mondattani ismeretek megszerzése; azok biztos gya-

korlati alkalmazásának elsajátítása. A mondatrészek és az őket kifejező szófajok közötti összefüggé-

sek; a szószerkezetek, a szószerkezetcsoportok, az összetett és a többszörösen összetett mondatok 

tagmondatai közötti grammatikai viszonyok meg- és felismertetésével az intellektuális kompetenciák 

fejlesztése. TANANYAG: A mondattan és a mondat általános kérdései. A mondat fogalma. A monda-

tok osztályozása kommunikatív rendeltetésük, logikai minőségük és szerkezetük szerint. A szószerke-

zetek és a szószerkezetcsoportok. A mondat főrészei és bővítményei: az alany és az állítmány; a tárgy, 

a határozó és a jelző. A mellérendelő és az alárendelő összetett mondatok. A többszörösen összetett 

mondatok.  KÖVETELMÉNY: A mondattani ismeretek szakszerű elsajátítása. A szószerkezetekre 

épülő mondatelemzés. Az alfajtákig terjedő kifogástalan mondattani elemzési készség. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M061 

Magyar nyelv III. szeminári-

um 

2 
0+1 

gyj 
K III. 

 

TN04M041! 

 

 

Mondattan szeminárium: 

CÉL: Egyrészt: A Magyar nyelv III. előadásokon elhangzottak szeminarizálása a TN04M051 tan-

tárgyelemnél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási 

gyakorlat és tudás kialakítása. A szókapcsolatok és a szóösszetételek közötti alapvető különbségek 

tisztázása; az ezekkel magyarázható különírás és egybeírás áttekintése. TANANYAG: Az ige- és név-

szóragozás helyesírási kérdései. A különírás és az egybeírás áttekintése az AkH. segítségével. A szó-

ismétlések írása. A mellérendelő, illetve az alárendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az 

ikerszók írása. Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek írása. A mozgószabály esetei. KÖVE-

TELMÉNY: Pedagógushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: A tantárgyelem tartal-

mában feltüntetett témakörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak megfelelően. A 
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szabálypontok biztos gyakorlati alkalmazása. Az egyes szabálypontok értelmezésével a problémameg-

oldó gondolkodás fejlesztése, illetve további intellektuális kompetenciák erősítése. Az egyes helyes-

írási és grammatikai ismeretek közötti különféle jellegű kapcsolatok keresése, felismerése és felhasz-

nálása a tudás rendezésére, megerősítésére. A gyakorlati jegy megszerezhető három helyesírási dolgo-

zat eredményes megírásával.   

 

 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M07 1 

Magyar nyelv IV. 2 
1+0 

k 
K IV. 

 

TN04M051 

 

 

Jelentéstan. Szövegtan. 

CÉL: A tanítói feladatok ellátásához szükséges jelentéstani és szövegtani ismeretek megszerzése; 

azok biztos gyakorlati alkalmazása. A jelentéstani vizsgálódásokhoz szükséges szótárhasználat elsajá-

títása. Felkészítés a kombinált „B” típusú kollokviumra. . TANANYAG: Jelentéstan: A jelentés fo-

galma és fajtái. A lexikológiai jelentés kiemelt területei: a többjelentésű (poliszém), az azonos alakú 

(homonim), a rokon értelmű (szinonim) és az ellentétes jelentésű (antonim) szavak. A jelentésmező. 

Szövegtan: A szöveg fogalma, fajtái, szerkezete. Szöveggrammatikai és szövegszemantikai ismeretek. 

A nyelvtudomány helyzete és interdiszciplináris kapcsolatai a 21. század kezdetén. KÖVETEL-

MÉNY: A jelentéstani és szövegtani ismeretek szakszerű elsajátítása. A szótári gyakorlat elsajátítása a 

jelentéstani feladatok megoldása során az értelmező és az etimológiai szótár használatával. Kifogásta-

lan szövegtani elemzési készség. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M081 

Magyar nyelv IV. szeminári-

um 

2 
0+1 

gyj 
K IV. TN04M061 

 

Jelentéstan. Szövegtan: 

CÉL: Egyrészt a Magyar nyelv IV. előadásokon elhangzottak szeminarizálása a TN04M07 e tantárgy-

elemnél leírt cél-tartalom-követelmény értelmében. Másrészt: Pedagógushoz méltó helyesírási gyakor-

lat és tudás kialakítása. Az írásjelek kettős szerepének bemutatása. . TANANYAG: Az írásjelek. A 

kötelező és az alternatív írásjelek. Az írásjelek fajtái és funkciói. Az egyszerű és az összetett mondato-

kat záró írásjelek. A tagmondatok, a mondatrészek, a szavak és szórészek közötti írásjelek. A szöveg-

be ékelődést jelző írásjelek. Egyéb írásjel-használati tudnivalók. A rövidítésekkel és a mozaikszókkal; 

a számokkal, továbbá a keltezéssel kapcsolatos legfontosabb írásjel-használati tudnivalók. KÖVE-

TELMÉNY: Pedagógushoz méltó helyesírási tudás és gyakorlat megszerzése: A tantárgyelem tartal-

mában feltüntetett témakörök ismerete A magyar helyesírás szabályaiban leírtaknak megfelelően. A 

szabálypontok biztos gyakorlati alkalmazása. Az egyes szabálypontok értelmezésével a problémameg-

oldó gondolkodás fejlesztése, illetve további intellektuális kompetenciák erősítése. Az egyes helyes-

írási és grammatikai ismeretek közötti különféle jellegű kapcsolatok keresése, felismerése és felhasz-

nálása a tudás rendezésére, megerősítésére. A gyakorlati jegy megszerezhető három helyesírási dolgo-

zat eredményes megírásával.   

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M091  

Magyar nyelv V. és Nyelv-

művelés 

3 
1+1∆ 

szigorlat 
K V. 

TN04M071 

TN04M081 
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CÉL: Nyelvtörténeti alapozás. A szinkrón és a diakrón nyelvszemlélet kialakítása. A leíró nyelvtan 

szintetizálása: az IIV. félévben tanult ismeretek mobilizálásával nagyobb összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése. A szigorlatra való felkészítés. Az IIV. félévben tanultak szellemiségének 

továbbvitele. TANANYAG: Nyelvtörténeti alapozás: A nyelvtörténet mibenléte, korszakai. A tanult 

hangtani, szótani és mondattani ismeretek nyelvtörténeti háttere. Nyelvtörténet és irodalom. Nyelvtör-

ténet és művelődéstörténet. Szintetizálás elemzési gyakorlatokkal: komplex hangtani, szófajtani, szó-

alaktani, mondattani gyakorlatok. KÖVETELMÉNY: Felkészülés a kombinált „A” szigorlat elméleti 

és gyakorlati feladataira. 

A szigorlat:  

Cél: Az általános és a leíró nyelvtan alkalmazott tudásának ellenőrzése. A tanítói feladatok ellátásához 

szükséges hangtani, alaktani, szófajtani, mondattani és jelentéstani ismeretek; továbbá az ezekhez 

kapcsolódó tantárgy-pedagógiai ismeretek szintetizálása, alkalmazása. TANANYAG: Az IV. félévi 

magyar nyelvi témakörök összekapcsolva és rendszerbe illesztve. Hangtan: A magyar magán- és más-

salhangzórendszer és törvényszerűségei. Az alsó tagozatban is használt alapfogalmak: a hang és a 

fonéma, a hang és a betű, a betű és az írásjegy, a szótag. A hangtani ismeretek tanítása és alkalmazása 

az olvasástanításban, a beszédnevelésben, a helyesírás-tanításban és a nyelvi ismeretek fejlesztésében. 

Szótan (szókészlettan, szófajtan és szóalaktan). A frazéma fogalma, típusai. A magyar nyelv szófaji 

rendszere. A szófajok és a mondatrészek összefüggései. A szófajok és a toldalékok összefüggései. 

Nyelvhelyességi kérdések: az egyes szófajok helyes használata. Alaktan: A morfémák két nagy osztá-

lya: a szótövek és a toldalékok. Az igetövek és az igéhez járuló jelek, ragok és képzők. A névszótövek 

és a névszóhoz járuló jelek, ragok és képzők. A szóalkotás módjai: szóösszetétel, szóképzés, ritkább 

szóalkotási módok. Nyelvhelyességi kérdések. A szótani ismeretek tanítása és alkalmazása az 16. 

évfolyam irodalmi nevelésében. Mondattan: A mondat fogalma. A mondatok osztályozása kommuni-

katív rendeltetésük, logikai minőségük és szerkezetük szerint. A mondatfajták és a kommunikációs 

beszédfunkciók összefüggései. A mondat főrészei és bővítményei. Az alá-, a mellé- és a hozzárendelő 

viszony a szavak, a szószerkezetek, a mondategységek és a mondategészek között. A mondattani is-

meretek tanítása és alkalmazása az 16. évfolyam anyanyelvi/irodalmi nevelésében. Szövegtan: A 

szöveg fogalma, jellemzői, fajtái. A szintaktikai és a szemantikai szövegszabályok. Az utalások és a 

szófajok, továbbá a konnektorok és a szófajok összefüggései. A szövegtani ismeretek tanítása és al-

kalmazása a szövegalkotás tanításában. Jelentéstan: A jelentés fajtái. A lexikológiai jelentés kiemelt 

területei: a többjelentésű (poliszém), az azonos alakú (homonim), a rokon értelmű (szinonim) és az 

ellentétes jelentésű (antonim) szavak. A jelentésmező. KÖVETELMÉNY: Az írásbeli részben tanú-

ságtevés a komplex elemzőkészség meglétéről. A szóbeli részben tanúságtevés a tanult nyelvészeti 

ismeretek biztos tudásáról és szakszerű felhasználásáról. Az általános iskola 14., illetve 56. osztá-

lyában tanítandó hangtani, szótani (szókészlet-, szófaj, és szóalaktani), mondattani, szövegtani és je-

lentéstani ismeretek biztos tudása, azok szakszerű gyakorlati alkalmazása. Az alfajtákig terjedő kifo-

gástalan hangtani, szótani, mondattani, szövegtani, jelentéstani elemzési készség. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M101 

Poétika 
3 

0+2∆ 

k 
K V. - 

 

CÉL: tájékozottság kialakítása a hallgatókban az irodalomfogalmak történeti változásairól és az egyes 

irodalomelméleti iskolákról, különös tekintettel a posztstrukturalista/posztmodern irodalomfelfogásra. 

TANANYAG: a 19. és 20. század irodalomelméleti iskolái, a mimetikus és nem mimetikus 

irodalomfelfogás, a nyelvet teremtő irodalom és az irodalmat teremtő nyelv, nyelviség és 

szövegköziség, Derrida munkásságának legfontosabb tanulságai az irodalomfelfogás számára. KÖ-

VETELMÉNY: a kollokviumon számot kell adni az irodalomról való gondolkodás történetének az 

ismeretéről, továbbá a posztmodern irodalomfelfogás alapvető téziseinek az alapos megértéséről. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M15  

Anyanyelvi tantárgy- pedagógia I. 

Beszédfejlesztés, szövegfeldolgozás 

3 
1+2∆ 

k 
K II. TN04A01 
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CÉL: a hallgatók bevezetése az anyanyelvi tantárgy-pedagógiai tanulmányokba, felkészítésük az 1-6. 

évfolyam beszédnevelésére, az élményszerű műbefogadás, szövegfeldolgozás, az önművelés és a tanu-

lási képesség megalapozására, a gyermekek kulcskompetenciáinak, ön- és világismeretének, érzelmi 

világának, esztétikai fogékonyságának, magatartásának, egész személyiségének fejlesztésére az 1-6. 

évfolyamon. TANANYAG: a tantárgy-pedagógia általános kérdései. Az 16. évfolyam anyanyelvi 

nevelésének alternatívái s azok alapdokumentumai (tantervek). Beszédnevelés az anyanyelvi tárgyak 

integrált rendszerében az egyéni sajátosságok figyelembevételével; az olvasás mint kommunikációs 

képesség, a szövegértés mint kulcskompetencia; az olvasóvá válást befolyásoló tényezők, 

olvasáslélektani korszakok. Olvasókönyvi szövegtípusok, az olvasókönyvek vizsgálatának szempont-

jai; a szövegfeldolgozás elvei, modelljei és módszerei, élményközpontú, játékos módszerek, drámape-

dagógiai eljárások és kooperatív technikák; az olvasóvá nevelés feladatai; könyv- és könyvtárhaszná-

lati ismeretek funkcionális tanítása. Differenciálás az egyéni sajátosságok figyelembevételével. KÖ-

VETELMÉNY: megfelelő részvétel a szemináriumokon, a bemutató órákon és elemzésükön; a zárt-

helyi dolgozat eredményes megírása, a gyakorlati feladatok megoldása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M16  

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. 

Az olvasás és az írás megtanítása, 

fejlesztése 

3 
1+2∆ 

gyj 
K III. TN04M15 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése az iskolába lépő gyermekek képességeinek vizsgálatára és fejlesztésére, 

az olvasás- és írástanítási alternatívák közötti tudatos és felelős választásra, az olvasás és az írás meg-

tanítására és készséggé fejlesztésére az inkluzív nevelés és a differenciálás szempontjainak érvényesí-

tésével. TANANYAG: Az olvasástanítás történetének tanulságai; az előkészítő időszak jellemzői, 

feladatai. Az olvasás- és írástanítás alternatívái; a legelterjedtebb olvasástanítási eljárások megismeré-

se, összehasonlítása; a betűtanítás klasszikus algoritmusa, az összeolvasás problematikája. Az olvasás- 

és íráskészség, képesség differenciált fejlesztése az 1-6. évfolyamon, az előforduló nehézségek kom-

penzálása. KÖVETELMÉNY: Megfelelő részvétel a szemináriumokon, a bemutató órákon és elem-

zésükön; a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, a gyakorlati feladatok megoldása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M171  

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III.  

Nyelvtan- és helyesírás-tanítás 

3 
1+1∆ 

k 
K IV. TN04M16 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése az 1-6. évfolyam számára készült nyelvtan- és helyesírás-tanítás alter-

natív koncepcióinak és taneszközeinek elemző megismerésére, a közülük való felelős és tudatos vá-

lasztásra, a tanulók célszerű, igényes, kontrolképes nyelvhasználatának, helyesírásának megalapozásá-

ra, fejlesztésére az 1-6. évfolyamon, a tanulók kapcsolódó kulcskompetenciáinak fejlesztésére. TAN-

ANYAG: A nyelvtantanítás mint az ösztönös nyelvhasználat tudatosításának eszköze, a nyelvtantaní-

tás tantervi alapjainak változásai; a  nyelvtan- és helyesírás-tanítás célja, alapelvei; a nyelvtan- és he-

lyesírás-tanítás különböző alternatívái, az ismeretszerzés és készségfejlesztés kérdései. A helyesírás 

fogalma, fontossága, alapelvei; a helyesírási készség; nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi hibák 

javítása; ismeretbővítés. A nyelvi készségek és a helyesírási készség továbbfejlesztése az 5-6. évfo-

lyamon; a nyelvi kreativitás fejlesztése és a játékosság elvének alkalmazása a korosztály nyelvi-

helyesírási fejlesztése során. Differenciált tanulásirányítás és együttműködésen alapuló tanulási for-

mák alkalmazása. KÖVETELMÉNY: Megfelelő részvétel a szemináriumokon, a bemutató órákon és 

elemzésükön; a zárthelyi dolgozat eredményes megírása, a gyakorlati feladatok megoldása. A kollok-

vium felöleli az ATP II-III. anyagát. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M181  3 1+1∆ K V. TN04M171 
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Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. 

Fogalmazástanítás 

gyj 

 

CÉL: a hallgatók felkészítése a fogalmazástanítás alternatív koncepcióinak és taneszközeinek elemző 

megismerésére, a közülük való felelős és tudatos választásra, a tanulók célszerű, igényes, kontrolképes 

írásbeli nyelvhasználatának megalapozására és fejlesztésére az 1-6. évfolyamon, s mindezek révén a 

tanulók nyelvi ízlésének, kreativitásának, magatartásának formálására, kapcsolódó kulcskompetenciá-

inak fejlesztésére. TANANYAG: az írott szöveg jellemzői, sajátos törvényszerűségei; az írásbeli szö-

vegalkotás helye az anyanyelvi nevelés rendszerében, elméleti alapjai, műfajai műveletei, módszerei, 

az ismeretnyújtás folyamata és a készségfejlesztés eljárásai, a javítás és értékelés problémái, a kom-

munikáció-központú  és a folyamatalapú fogalmazástanítás. A kreatív írás, az önkifejezés és az egyéni 

stílus elősegítésének módszerei; írástanítás és a fogalmazótevékenység továbbfejlesztése az 56. évfo-

lyamon; programok és taneszközök; együttműködésen alapuló tanulásszervezés a differenciálás, játé-

kosság és (nyelvi) kreativitás szempontjainak érvényesítése a fogalmazástanítás folyamatában.  

KÖVETELMÉNY: Megfelelő részvétel a szemináriumokon, a bemutató órákon és elemzésükön; a 

zárthelyi dolgozat eredményes megírása, a gyakorlati feladatok megoldása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M19  

Anyanyelvi tantárgy-pedagógia V. 

Irodalomtanítás, olvasásfejlesztés az 

5-6. évfolyamon 

2 
1+1∆ 

k 
K VI. TN04M181 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése az 16. évfolyam hatékony irodalmi nevelésére, a korosztály irodalmi 

nevelésére vonatkozó alapdokumentumok, programok és taneszközök elemző megismerésére; a szép-

irodalmi szövegek élményszerű befogadására való képesség továbbfejlesztésére. TANANYAG: Az 

irodalomtanítás mibenléte, szerepe, célja, feladatai; irodalomtanítási koncepciók és alternatívák, az 

élményközpontú irodalomtanítás; a korszerű irodalomfogalom kiépítése; modern szövegfeldolgozó 

eljárások, együttműködésen alapuló tanulásszervezés a játékosság, kreativitás és tevékenység-

központúság szempontjainak érvényesítésével. Az 5-6. évfolyam irodalomolvasóvá nevelésének speci-

fikumai, az illiterális környezetből érkező és/vagy nyelvi hátránnyal küzdő gyerekek irodalomolvasás-

ra motiválásának eljárásai, a könyv-és könyvtárhasználati képességek (tovább)fejlesztése; az irodalom 

és más művészetek kapcsolata, az irodalmi nevelés komplexitása. Szintézisteremtő lehetőségek az 

irodalomtanításban, a műveltségelemek integrációjának megteremtése. KÖVETELMÉNY: Megfele-

lő részvétel a szemináriumokon, a bemutató órákon és elemzésükön; a zárthelyi dolgozat eredményes 

megírása, a gyakorlati feladatok megoldása. A kollokvium felöleli az ATP IV-V. anyagát.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M20 

Gyermekirodalom I. 
2 

1+1∆ 

gyj 
K V. - 

 

CÉL: Annak elérése, hogy a hallgatók magabiztosan mozogjanak a gyerekkönyvek világában, műfaj-

ok és témák tekintetében egyaránt, képesek legyenek a klasszikus és kortárs gyermekirodalmi alkotá-

sok önálló értékelésére, tudásukat használni tudják az olvasóvá nevelésben. TANANYAG: Az olva-

sóvá nevelés feladata; a gyermekirodalom fogalma, forrásai, rétegei; a gyermekirodalom története az 

ókortól napjainkig (világirodalom). KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele 

az órai munkában való aktív részvétel, a kötelező gyermekirodalmi műfajok és művek ismerete (erről 

egy zárthelyi dolgozatban adnak számot a hallgatók), valamint egy olvasmányajánlás megtartása (szó-

ban vagy írásban). 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M211 

Gyermekirodalom II. 
3 

1+2∆ 

k 
K VI. TN04M20 
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CÉL Annak elérése, hogy a hallgatók magabiztosan mozogjanak a gyerekkönyvek világában, műfajok 

és témák tekintetében egyaránt, képesek legyenek a klasszikus és kortárs gyermekirodalmi alkotások 

önálló értékelésére, tudásukat használni tudják az olvasóvá nevelésben. TANANYAG: A magyar 

gyermekirodalom története. A magyar gyermeklíra. Klasszikus és kortárs magyar alkotók a gyermek-

történetek, a meseregény, és az ifjúsági regény műfajában. Drámapedagógia az irodalmi szövegek 

feldolgozásában. KÖVETELMÉNY: Az órai munkában való aktív részvétel, a kötelező gyermek- és 

ifjúsági irodalmi művek ismerete és egy kiselőadás/olvasmányajánlás (kortárs magyar műről) megtar-

tása. A két félév anyagából kollokválnak a hallgatók.  
 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M22  

Korunk irodalma I.  
2 

1+2∆ 

m 
K VI. - 

 

CÉL: a hallgatók általános kulturális megértéskészségének, kompetenciájának fejlesztése a kortárs 

irodalmi jelenségek közegében. TANANYAG: Az amerikai posztmodern kezdetek, a francia új re-

gény, a szláv új hullám, a posztmodern útja (olasz, spanyol stb. nyelvterület), a minimalizmus. KÖ-

VETELMÉNY: A hallgatókkal közösen kiválasztott művek értelmezése hermeneutikai tágasságban 

(módszer, szituáltság, befogadói stratégiák). A vonatkozó szakirodalom és források szakszerű haszná-

lata. A kötelező olvasmányokról szóló referátumok, korreferátumok előadását közös beszélgetések 

követik.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN04M231  

Korunk irodalma II.  
3 

1+2∆ 

k 
K VII. TN04M22 

CÉL: a hallgatók általános kulturális megértéskészségének, kompetenciájának fejlesztése a kortárs 

irodalmi jelenségek közegében. TANANYAG: A magyar regény neoavantgardja a 70-80-as években, 

a posztmodern regény a 70-es évektől, az irodalmi beszédmód átalakulása. A kortárs dráma néhány 

darabjának vizsgálata, az irodalmi közélet, az irodalmi folyóiratok; néhány folyóirat alaposabb tanul-

mányozása. KÖVETELMÉNY: a közösen meghatározott szépirodalom, az irodalmi folyóiratok is-

merete. A két félév anyagából kollokválnak a hallgatók.  
 

 

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M01 

A matematika alapjai I. 
2 

0+2∆ 

k 
K II. – 

 

CÉL: A gondolkodási és megismerési módszerek 1–6. osztályban történő alakításához szükséges ma-

tematikai ismeretek mélyítése. A hallgatók felkészítése az információk értő fogadására és egyértelmű 

közlésére, a matematikai nyelv és jelölés pontos használatára. TANANYAG: A halmazelméleti isme-

retek pontosítása. A halmazelmélet elemeinek és kapcsolatainak alkalmazása problémák megoldásá-

ban. Válogatások. Fogalmak viszonyainak és halmazok kapcsolatainak megfeleltetése. A logika ele-

mei; állítások, nyitott mondatok; logikai műveletek. Kvantoros állítások és tagadásaik, átfogalmazá-

sok. A halmaz- és logikai műveletek kapcsolata; műveleti tulajdonságok. Normálformák. Relációk a 

mindennapi életben, a matematikában. A halmazban értelmezett binér relációk tulajdonságai. Leképe-

zések. Halmazok számossága. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a tanult matematikai fogalma-

kat, eljárásokat; megfelelő módon használja a tanult szakkifejezéseket, jelöléseket. Tudja a feldolgo-

zott témához tartozó feladatokat önállóan értelmezni, megoldani. Pontosan, megfelelő szinten teljesít-

se a szemináriumokon kiadott feladatokat. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 89 

TN05M02 

Elemi algebra I. 
4 

0+3∆ 

k 
K II. – 

 

CÉL: Olyan korszerű, megbízható, bővíthető ismeretek alakítása a számelmélet területén, amelyeknek 

szerepük van a 6–12 évesek matematika tanításában háttérismeretként, tartalomként vagy a képesség-

formálásban. Gyakorlati és matematikai problémák megoldását segítő eljárások, algoritmusok megis-

mertetése. TANANYAG: A természetes számok értelmezése, jelölése, számrendszerek.  Műveletek a 

természetes számok halmazában; a műveletek tulajdonságai. Az „osztója” reláció értelmezése és tulaj-

donságai; oszthatóság vizsgálata. Maradékos osztás. A kongruencia fogalma, tulajdonságai, maradék-

osztályok. Felbonthatatlan (törzs-) szám. Prímszám, összetett szám. Számelméleti érdekességek. Osz-

tók, többszörösök, közös osztók, közös többszörösök keresése, többféle módszer a legnagyobb közös 

osztó és a legkisebb közös többszörös megkeresésére. KÖVETELMÉNY: A hallgató rendelkezzen 

biztos tárgyi tudással az elemi számelméleti tananyagban; legyen képes számelméleti vizsgálódásra; 

alkalmazza a számelméleti ismereteket a problémamegoldásokban. A szemináriumokon rendszeres, 

aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M03 

Elemi algebra II. 
3 

0+3∆ 

k 
K III. TN05M02 

 

CÉL: Olyan ismeretek formálása az algebra területén, amelyeknek szerepük van a 6–12 évesek mate-

matika tanításában (háttérismeretként, tartalomként vagy a képességformálásban). A matematika egy-

ségességének megmutatása az algebrai struktúrák vizsgálatával. TANANYAG: Számkörbővítés 

(egész, racionális, valós és komplex számok). Az algebrai művelet és az algebrai struktúra fogalma, a 

struktúratípusokat bemutató példák a matematika különféle témaköreiből. Az egyhatározatlanú poli-

nom fogalma, helyettesítési értékei. Műveletek polinomokkal. Algebrai átalakítások. Diophantoszi 

egyenletek. Pithagoraszi számhármasok, szemléltetésük a geometria eszközeivel. KÖVETELMÉNY: 

A hallgató ismerje az 1–6. osztályos matematika tananyag algebrai alapjait; legyen képes egyszerűbb 

valóságos helyzetek, problémák matematizálására és matematikai modellek megfelelő konkretizálásá-

ra. Értse a rendszer épülését a számkörbővítés területén; alkalmazza az algebrai ismereteket a problé-

mamegoldásban. A szemináriumokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M04 

Elemi matematika 
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. – 

 

CÉL: A fogalmak intuitív alakításának érzékeltetése, átélésének biztosítása. Problémák önálló megol-

dása, az elképzelés megfogalmazása; mások gondolatának követése, megértése; az érvelés, a meggyő-

zés, a vitakészség, a belátás, az elfogadni tudás képességének fejlesztése. TANANYAG: Számelméle-

ti problémák, érdekességek. Számfogalom bővítése. Leképezések, sorozatok. Egyenlet- és egyenlőt-

lenség-megoldások. Szöveges feladatok értelmezése, matematikai modellek keresése, alkotása, disz-

kusszió. Megoldási módok összevetése. Hibakeresés, értelmezés, hibajavítás. Geometriai alkotások. 

Konstruálás adott feltételrendszer szerint. A konkrét elemekről gyűjtött tapasztalatokra épített tulaj-

donságok, kapcsolatok modellezése, szavakkal, jelekkel való kifejezése, az általánosságok felismerése. 

KÖVETELMÉNY: A feldolgozott témakörökben a feladatok önálló értelmezése, megoldása. Rende-

zett, rendszerezett írásbeli munka, pontos indokolások, szabatos megfogalmazások. Aktív, rendszeres 

részvétel a gyakorlatokon, a kiadott feladatok megfelelő szintű teljesítése. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M05 

Geometria I.  
2 

0+1∆ 

gyj 
K IV. TN05A01 
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CÉL: A különböző axiomatikus felépítésű geometriák bemutatásán keresztül annak felismertetése és 

elfogadtatása, hogy a matematika felépítése nem egyrendszerű, továbbá, hogy a matematika és más 

tudományágak egymással kapcsolatban vannak. TANANYAG: A geometria történeti vonatkozásai. A 

geometria tapasztalati és axiomatikus felépítése. Alapfogalmak síkon és gömbön. Geometriai mennyi-

ségek (hosszúság, szög) és mérésük. Alakzatok osztályozásai, az osztályozások alapjául szolgáló relá-

ciók; az osztályok meghatározó tulajdonságai. Sokszögek és tulajdonságaik síkon és gömbön. KÖ-

VETELMÉNY: A hallgató rendelkezzen biztos tudással a tárgyalt alapvető síkgeometriai fogalmak-

ról és összefüggésekről, a síkgeometriai fogalmakhoz kapcsolódó gömbi ismeretekről. Tudjon alkotni 

adott feltételek szerint a síkon és a gömbön. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M06  

Geometria II.  
2 

0+2∆ 

k 
K V. TN05M05 

 

CÉL: A hallgatók rendszerezzék és bővítsék geometriai ismereteiket a különböző axiomatikus felépí-

tésű geometriákon keresztül. A geometriai fogalmak és tételek felelevenítése, elmélyítése, bővítése a 

sík és a gömb összehasonlító geometriájának segítségével. TANANYAG: Analóg alakzatok vizsgála-

ta síkon és gömbön. A terület fogalma, mérése, számítása síkban. A szögösszeg, mint a terület mérté-

kének jellemzője gömbön, a gömbi fölösleg. Mértani helyek síkon és gömbön. Geometriai axióma-

rendszerek összehasonlítása síkon és gömbön (Euklídesz, Hilbert; Riemann, Bolyai-Lobacsevszkij). 

Testek és tulajdonságaik. A térfogat fogalma és mérése. Geometriai transzformációk (Topologikus, 

affin, hasonlósági, egybevágósági transzformációk és tulajdonságaik). A szerkesztés problémaköre. 

KÖVETELMÉNY: A hallgató szerezzen mélyebb ismereteket a tanult síkgeometriai fogalmakról és 

tételekről. Legyen képes síkgeometriai problémák megoldására és azok gömbi duálisának megfogal-

mazására, illetve fordítva: gömbi problémák síkra való átültetésére. Tudja megoldani az 1–8. osztály 

geometria feladatait. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M07 

A matematika 

tantárgy-pedagógiája I. 

2 
0+2∆ 

k 
K III. 

TN05A01 

TN05M01 

TN05M02 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése a természetes szám- és műveletfogalom területén arra a tanítói és neve-

lői munkára, amely során a 6–12 éves korú gyerekek csoportos, illetve egyéni matematikai ismeret-

szerzését tervezik, szervezik, irányítják, ellenőrzik és értékelik, és amellyel tanítványaik matematikai 

képességeit, gondolkodását fejlesztik. TANANYAG: A természetes szám fogalma, számírások, szám-

rendszerek. A természetes szám fogalmának építése az 1–6. osztályban. (A valóság és a szám. A szá-

mok írása, olvasása. A számrendszeres gondolkodás alakítása. A számok nagyságával kapcsolatos 

tennivalók. A természetes számok tulajdonságai, számkapcsolatok.) A számolás tanítása (a műveletek 

értelmezései, kapcsolatuk, műveleti tulajdonságok, szóbeli és írásbeli eljárások). KÖVETELMÉNY: 

A feldolgozott témákban biztos matematikai alapismeretek; tananyag-épülések vázlatos, és egy lehet-

séges felépítés részletesebb ismerete, feldolgozásának legfontosabb eljárásai. A matematikatanítás 

témáinkhoz tartozó feladatainak, manuális és nyomtatott eszközeinek ismerete. Célszerű problémák 

megfogalmazása, elemzése. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a 

kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M08 

A matematika tantárgy-

pedagógiája II. 

2 
0+2∆ 

k 
K IV. TN05M07 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése a „törtek”, „negatív számok” és a „relációk, függvények, sorozatok” 

témakörökben arra a munkára, amely során a 6–12 éves korú gyerekek matematikai ismeretszerzését 
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tervezik, szervezik, irányítják, ellenőrzik és értékelik, és tanítványaik matematikai képességeit, gon-

dolkodását fejlesztik. TANANYAG: A törtszám és a negatív szám fogalmának előkészítése. Relációk 

a matematika minden területéről; a relációkkal kapcsolatos tevékenységek és szerepük a gondolkodás 

fejlesztésében. A függvények, sorozatok modell-szerepe; az összefüggés-felismerő képesség fejleszté-

se. A szöveges feladatok tanítása. A nyitott mondat tanításának lépései. Az osztályozás és a rendezés 

szerepe a fogalmak építésében és a gondolkodás fejlesztésében. Válogatások egyszerre több szempont 

szerint. A logika elemeinek alkalmazása. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerjen a feldolgozott té-

mákban alsó tagozatos tananyag-épüléseket vázlatosan, egy lehetséges felépítést részletesebben. Is-

merjen célszerű, taneszközöket és pedagógiai módszereket a tanulók fejlesztésére; tudjon tanítási cé-

lokat, feladatokat meghatározni, folyamatokat tervezni. A hallgató a szemináriumokon rendszeres, 

aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M09 

A matematika tantárgy-

pedagógiája III. 

3 
0+2∆ 

gyj 
K V. TN05M08 

 

CÉL: A hallgatók tantárgy-pedagógiai ismereteinek bővítése a számtan-algebra, reláció, függvény, 

sorozat témák tanításának felső tagozatos folytatásához. Az 5–6. évfolyam tananyagának összekapcso-

lása az alsó tagozatos tapasztalatokkal, ismeretekkel, kitekintés a 7–8. évfolyamos folytatásra, bemu-

tatva a matematikatanulás spirális felépítésének lehetőségét. TANANYAG: Gondolkodási módszerek 

formálása az 5–6. évfolyamon. A szám- és a műveletfogalom alakítása a természetes, egész és a racio-

nális számok halmazában. Számelméleti ismeretek, százalékszámítás, nyitott mondatok, egyenletek, 

egyenlőtlenségek, relációk, függvények, sorozatok tanítása az 5–6. évfolyamon. Egyenes és fordított 

arányosság. KÖVETELMÉNY: A hallgató lássa az 1–8. osztályos számtan, algebra, relációk, függ-

vények, sorozatok témakörök épülését. Ismerje a 6–12 éves korosztály számára készült taneszközöket, 

legyen képes azok felhasználására. Ismerjen célszerű pedagógiai eszközöket a 6–12 éves tanulók ma-

tematikai fejlesztésére. Legyen képes tanítási célokat, feladatokat meghatározni, folyamatokat tervezni 

és szervezni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M10 

A matematika tantárgy-

pedagógiája IV. 

3 
0+2∆ 

k 
K VI. 

TN05M06 

TN05M09 

 

CÉL: A hallgatók tantárgy-pedagógiai ismereteinek formálása, bővítése a geometria, mérések téma-

kör tanításához. Az 5–6. évfolyam tananyagának összekapcsolása az alsó tagozatos tapasztalatokkal, 

ismeretekkel, kitekintés a 7–8. évfolyamos folytatásra. TANANYAG: A geometriai tevékenységek és 

eszközeik. Konstruálások térben, síkban. Geometriai tulajdonságok, kapcsolatok. Parkettázások. Tájé-

kozódás vonalon, síkon és gömbön, térben. Hosszúság- és területmérés. Területszámítások. Testek, 

testhálók, szabályos testek. Űrmérték, térfogat. Transzformációk. Szimmetrikus alakzatok síkon, göm-

bön, térben. Mértani helyek keresése. KÖVETELMÉNY: A hallgató lássa az 1–8. osztályos geomet-

ria, mérés témakör épülését. Ismerje a 6–12 éves korosztály számára készült taneszközöket, legyen 

képes azok felhasználására. Ismerjen célszerű pedagógiai eszközöket a tanulók fejlesztésére. Legyen 

képes tanítási célokat, feladatokat meghatározni, folyamatokat tervezni a geometria, mérések téma-

körben. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M11 

Kombinatorika 
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. TN05A01 

 

CÉL: A matematika tanítását biztosító kombinatorikai háttérismeretek elsajátíttatása az elmélet és a 

gyakorlat kapcsolatának előtérbe helyezésével. A rendszerezés igényének és képességének fejlesztése. 

TANANYAG: A kombinatorika alapvető fogalmai, eljárásai. Kombinatorikai alapesetek. Azonos 
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modellre visszavezethető problémák. A binomiális együtthatók és tulajdonságaik. A binomiális tétel. 

A Pascal háromszög. A kombinatorika eszközszerepe más fogalmak építésénél, mélyítésénél. KÖ-

VETELMÉNY: A kombinatorika alapvető problémaköreinek ismerete, eljárásainak, összeszámlálási 

technikáinak alkalmazása problémamegoldásokban. A kombinatorika fogalmainak, eljárásainak al-

kalmazása a matematika más témaköreiben, matematikai modellalkotás. A hallgató a szemináriumo-

kon rendszeres, aktív részvétellel teljesítse a kijelölt feladatokat. 

 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M12 

A matematika alapjai II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VI. TN05M01 

 

CÉL: A műveltségterület tantárgyelemeiben korábban feldolgozott szakmai és módszertani ismeretek 

kiegészítése, rendezése és rendszerezése. A matematika néhány módszerének áttekintése. TAN-

ANYAG: A halmazok, logika; relációk, függvények egységesítő szerepének bemutatása (konkrét 

példákon) a matematika különféle témaköreiben. Az osztályozás és a rendezés matematikai tartalma; 

ekvivalencia- és rendezési reláció. Következtetések az állítások logikájában. A következményreláció 

és speciális esetei. Az implikáció és a helyes következtetés. Nevezetes következtetési formák. Kvan-

torkövetkeztetések. A matematika módszerei. Alapfogalom, axióma, fogalom és definíció; tétel és 

bizonyítás. Híres tételek, antinómiák. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje és tudja alkalmazni a 

tanult fogalmakat és eljárásokat. Ismerje a fogalomépülés és a szkémák alakulásának folyamatát és 

tanulásban betöltött szerepét. Legyen képes matematikai problémák megoldásához modell alkotására; 

szöveg, ábra és jelrendszer értelmezésére, átfogalmazására, specializálására, tagolására, megítélésére. 

Tudjon állításokat bizonyítani, cáfolni. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN05M13 

Függvények  
4 

0+3∆ 

szigorlat 
K VI. 

TN05M03 

TN05M10 

TN05M12 

 

CÉL: A hallgatók függvényszerű gondolkodásának fejlesztése, az analízis alapvető módszereinek és 

fogalmainak bemutatása, szerepének megvilágítása konkrét problémaelemzéseken keresztül. TAN-

ANYAG: Az analízis alapvető módszerei és fogalmai, szerepe. A függvény fogalma; függvényekkel 

kapcsolatos alapvető ismeretek felfrissítése. A valós függvényeket jellemző tulajdonságok. Összetett 

függvény és inverze. Függvény-transzformációk. Függvények határértéke, folytonossága. A függvé-

nyek felismerése a mindennapi élet történéseiben, és a matematika különféle területein. Sorozatok; 

megadási módok: függvényként, rekurzióval stb. Konvergens és divergens számsorozatok. Sorozatok 

vizsgálata (korlátosság, torlódási pont, határérték). A differenciál- és integrálszámítás fogalmainak 

szemléleti alapozása. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a függvény és a sorozat fogalmát, fajtáit; 

tudjon számfüggvényeket, számsorozatokat jellemezni tulajdonságaikkal. Ismerje fel a függvényeket a 

mindennapi élet történéseiben, a matematika különféle területein; legyen képes grafikus zsebszámoló-

gép használatára a függvényvizsgálatok és sorozatvizsgálatok során. 

A szigorlat célja: A hallgatók alapvető matematikai ismereteinek rendszerezése, és az egyes témakö-

rök között fennálló összefüggések feltárása. Azon képességek fejlesztése, amelyek a hallgatókat al-

kalmassá teszik a tanulók fejlettségi szintjét is figyelembe vevő tananyag megválasztására és annak 

tanítására. TANANYAG: Az 1–6. évfolyamon tanított témakörökben a matematikai ismereteknek, 

épülésüknek és a hozzájuk kapcsolódó tanítási módszereknek egységben való áttekintése. Témakörök: 

A gondolkodási módszerek alapozása. Számtan, algebra. Összefüggések, függvények, sorozatok taní-

tása. Geometria, mérések. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes 15–20 perces összefüggő 

felelet formájában bemutatni a témakörben szereplő fogalmakat, illetve a köztük lévő összefüggéseket 

és a témák tanítását. 

 
Tantárgy neve Kredit Heti óraszám/ Státus Javasolt Előfeltétel 
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zárás K/V/Sz. félév 

TN05M14 

Valószínűség, statisztika  
3 

0+2∆ 

gyj 
K VII. TN05M11 

 

CÉL: A hallgatók valószínűségi szemléletének fejlesztése valószínűségi kísérletek végzése, az ese-

mények megfigyelése, valamint az adatok elemzése és a róluk való gondolkodás útján. A hallgatók 

felkészítése statisztikai követelményeknek is megfelelő kutatómunka végzésére, valamint a fenti té-

makörök tanítására. TANANYAG: Események megfigyelése, kiválasztása, rögzítése. Adatok gyűjté-

se, rendezése, ábrázolása grafikonon ill. táblázatokban. Az adatok és adatsokaságok jellemzőinek 

megállapítása, elemzése, összehasonlítása. Sejtések megfogalmazása, következtetések levonása. A 

valószínűség intuitív és matematikai értelmezése, axiómái, tételei. Valószínűség becslése, számítása 

néhány kombinatorikus esetben és „mérése” statisztikus valószínűségi esetekben. Paradoxonok. Az 

eseményalgebra elemei. A diszkrét valószínűségi változó és eloszlása. Statisztikai módszerek, valószí-

nűségi szemlélet, gondolkodás fejlesztése az 1–6. osztályban. KÖVETELMÉNY: A leggyakrabban 

alkalmazott statisztikai jellemzők ismerete, alkalmazásuk. A nem determinisztikus jelenségek felisme-

rése, bekövetkezésük valószínűségének becslése, számítása klasszikus valószínűségi mezőben.  
 

 

NÉMET NYELV MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M01 

Német fonetika/fonológia 
1 

0+1∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: a hallgató német nyelvi kiejtésének finomítása. Cél továbbá, hogy ismerjen sok kiejtést formáló 

gyakorlatot és technikát, hogy a magyar anyanyelvűek számára különösen szokatlan beszédhangokat, 

hangsúlyokat és hanglejtéseket játékos, élvezetes vonzó formában gyakoroltathassa a kisiskolásokkal. 

TANANYAG: Az elméleti bevezetőt (a német standard-kiejtés fejlődéstörténete, a fonetikai írás alap-

elemei, amit a hallgató bármely más idegen nyelv tanulásában és oktatásában hasznosíthat erősítve a 

további nyelvtanulási kedvet) követően a hangsúly a gyakorlati hasznosíthatóságra kerül: A német 

nyelv magán- és mássalhangzóinak helyes kiejtésének gyakorlása autentikus audió- és videófelvételek 

felhasználásával történik, valamint a magyar és német nyelv összevetésének tudatosításával.  Kommu-

nikatív helyzetekben kerül sor a német nyelvi artikulációs bázis formálására, a "magyar akcentus " 

lehető legkisebb mértékűre csökkentésével. A helyes kiejtés normáit, a ritmust, a szó-, (kötőjel) és 

mondathangsúlyt, hanglejtést versek mondókák és nyelvtörők segítségével alakítjuk ki, melyeket ké-

sőbb nyelvtanítói munkájában is eredményesen felhasználhat a hallgató. KÖVETELMÉNY: A sze-

meszter során két zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. Ezek eredménye és az órai munka alapján 

zárják a félévet. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M02  

Rendszerező/leíró nyelvtan I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K I. 

TN07M07-tel 

párhuzamosan 
 

CÉL: a hallgatók már megszerzett elméleti nyelvtani ismereteinek elmélyítése, ami hozzásegíti őket a 

nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett nyelvtani struktúrák fel-

elevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák német nyelven történő meg-

tanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompetencia kialakítása; szö-

vegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A témakörök féléven-

ként változnak. Az első félévben: a német ige: igemódok, a ragozási típusok, igeidők képzése, az ige-

vonzatok, a modális igék és azok átvitt értelmű jelentésének használata, az ige passzív alakja, az ige-

idők és alkalmazásuk. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségek-

kel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkalmazni; a képzés idején 

folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óralátogatásokra [au-

tonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatására van szük-

ség. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M03 

Rendszerező/leíró nyelvtan II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K II. TN07M02! 

 

CÉL: az első félévben elsajátított ismeretek további elmélyítése révén a hallgatók tovább bővítsék 

elméleti nyelvtani ismereteiket, az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák német 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompe-

tencia kialakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A 

második félévben: a német főnév: (Genus, Kasus, Numerus), a névelők – használatuk, az eltérések: a 

rövidítések neme; az összetett főnevek, az idegen szavak, stb. továbbá a melléknév funkciója és hasz-

nálata a mondatban a névmások egy része. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg az egyes 

nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkal-

mazni; az elsajátítandó és elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki magukban az összefüggéseket 

felismerő kompetenciát, mely a mondatalkotás alapvető tényezője;: a rendszeres óralátogatások, az 

órai munka és az autonóm tanulási formák alkalmazása teszi lehetővé a folyamatos haladást, a félév 

során zárthelyi dolgozatokkal ellenőrzik az oktatók a szükséges feltételek teljesítését. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M04 

Rendszerező/leíró nyelvtan III. 
1 

0+2∆ 

gyj 
K III. TN07M03! 

 

CÉL: hogy a hallgatók folyamatosan tovább bővítsék elméleti nyelvtani ismereteiket, melyek hozzá-

segítik őket a bővített nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett 

nyelvtani struktúrák felelevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése. TANANYAG: A harmadik 

félévben: a névmások és fajtái, használatuk, a számnevek és használatuk; az adverbiumok és fajtái; az 

elöljárószók; fokozatosan áttérnek a mondatelemzésre a mondattan. KÖVETELMÉNY: a hallgatók 

ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kom-

munikációjukban alkalmazni; az elsajátítandó és elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki maguk-

ban az összefüggéseket felismerő kompetenciát, mely a mondatalkotás alapvető tényezője; a képzés 

idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óralátogatások-

ra [autonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatása elen-

gedhetetlen. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M05 

Rendszerező/leíró nyelvtan IV. 
2 

0+2∆ 

k 
K IV. TN07M04! 

 

CÉL: az előző félévekben elsajátított szófajelméleti ismeretek további elmélyítse révén a hallgatók 

mondattani ismeretekkel bővítsék tovább elméleti nyelvtani ismereteiket: az ismert struktúrákra újab-

bak építése; a nyelvtani struktúrák német nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia ki-

alakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: a mondat-

típusok és jellemzőik, a kötőszókkal és használatukkal; az egyszerű, a bővített és az összetett monda-

tok; a szórend szabályai. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg a német mondattanra jellemző 

jelenségeket és az ezzel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkal-

mazni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre (zárthelyi dolgozatok írása) rendszeres és aktív 

óralátogatásokra (autonóm tanulási forma alkalmazása) van szükség, a hallgatók legyenek képesek 

zárthelyi dolgozataikban röviden, de szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket és azok megta-

nításának alapvető lehetőségeit. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M06 

Rendszerező/leíró nyelvtan V. 
2 

0+1∆ 

szigorlat  
K V. TN07M05! 
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CÉL: hogy az előző félévekben elsajátított szófajelméleti és mondattani ismeretek birtokában felké-

szüljenek a szigorlatra az ismert struktúrák folyamatos automatizálása; a nyelvtani struktúrák német 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia fejlesztése; szövegértési és elemezési kompe-

tencia fejlesztése. TANANYAG: Az ötödik félévben: a mellékmondatok jellemzői; a mellékmondatok 

fajtái; rendszeres szövegolvasás, értelmezés és mondatelemzés; felkészülés a szigorlatra. KÖVE-

TELMÉNY: a hallgatók az elsajátított német nyelvtani ismereteiket mélyítik, automatizálják; tudják 

azokat kommunikációjukban alkalmazni. Legyenek képesek rövid összefüggő szöveget átlátni, tömö-

rítve reprodukálni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rend-

szeres és aktív óralátogatásokra [autonóm tanulási forma alkalmazása] van szükség. A hallgatók le-

gyenek képesek röviden és szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket, a szövegeket átlátni és 

nehézség nélkül elemezni, a félévet két részből álló (írásbeli és szóbeli) szigorlattal lezárni. A szigor-

lat sikeres letétele a műveltségterületi csoportos tanítási gyakorlat előfeltétele! 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M07 

Nyelv- és stílusgyakorlat I. 
2 

0+3∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: a hallgató nyelvtudásának fokozatos fejlesztése, a meglévő hiányosságok pótlása.  A négy nyel-

vi kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni értés valamint írásbeli kifejezési készség) 

folyamatos fejlesztése, csiszolása. A hallgató szókincsének bővítése a német nyelvterületen éppen 

aktuális témák feldolgozásával, valamint a tartalmakon keresztül interkulturális attitűdjének kialakítá-

sa. Vitaindítással lehetőséget nyújtani a hallgatónak arra, hogy véleményét szuverén módon, megfelelő 

nyelvi eszközökkel, objektív stílusban kifejthesse. TANANYAG: Interkulturális találkozások; Iskola 

régen és ma; Az effektív tanulás módszerei; Egy személy leírása és jellemzése; Egy bűnügyi történet. 

KÖVETELMÉNY: Tudjon a hallgató igényes szövegeket értelmezni szótár nélkül, szövegkörnyezet 

és összefüggések segítségével.  Fejtse ki véleményét szóban és írásban, megfelelő stílusban, kommu-

nikációt zavaró nyelvtani, ill. kifejezési hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával.  Végezze el a 

hallás utáni értési gyakorlatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M08 

Nyelv- és stílusgyakorlat II. 
2 

0+3∆ 

gyj 
K II. TN07M07! 

 

CÉL: a hallgató középfokú szintű német nyelvtudásának elmélyítése, tudásuk folyamatos, autonóm 

szinten tartása illetve bővítése.  A négy nyelvi kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni 

értés valamint írásbeli kifejezési készség) változatos fejlesztése, csiszolása. TANANYAG: A nyelv és 

stílusgyakorlat témakörei: Környezetvédelem; Szociális munka; Vizsgadrukk; hogyan lépjünk túl fé-

lelmeinken? Média; Európai Unió; A világháló kínálta lehetőségek; Élet az SOS gyermekfaluban. 

KÖVETELMÉNY: Tudja kifejteni véleményét a hallgató szóban és írásban, egyre árnyaltabb szó-

kinccsel, kommunikációt zavaró nyelvtani hibák nélkül. Meséljen el németül egy-egy történetet zavaró 

nyelvtani, ill. stilisztikai hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával.  Végezze el önállóan a kitű-

zött hallás utáni értési feladatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07MAV 

Alapvizsga német nyelv 
2 av K II.  

TN07M03 

TN07M08 

 

CÉL: a hallgató hozott nyelvi kompetenciájának, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség szintjének fejlő-

dési vizsgálata, ill. ellenőrzése. A négy alapkészség: az értés, a beszéd, az olvasás és íráskészség fej-

lettségi szintjének mérésén keresztül a kommunikativitás ellenőrzése, amely megmutatja, hogy képes-

e a hallgató tanítói munkáját nyelvi kommunikációs nehézségek nélkül végezni. TANANYAG: A 

kommunikatív kompetencia vizsgálata a két félév Nyelv- és stílusgyakorlatok kurzusain elsajátított 

szókincs aktív használata alapján. Az automatizált nyelvi jelenségek helyes alkalmazásának bemutatá-
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sa a kommunikáció folyamán. A hallgató kialakult nyelvátadó kompetenciájának vizsgálata írásbeli és 

szóbeli feladatok alapján. KÖVETELMÉNY: A hallgató tudja alkalmazni az elsajátított szókincset, 

mely a mindennapi témákon kívül magában foglalja a színvonalas monologikus beszédet (referátumok 

tartása), a szituatív kommunikációt, a fejlett írásbeli kifejezőkészséget. Az alapvizsga sikeres letétele 

előfeltétele a nyelvtan szigorlat letételének. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 
Státus 

Javasolt 

félév 
Előfeltételek 

TN07M22 

Évfolyamdolgozat német nyelven 

1 0/ 

gyj 

K IV. TN07MAV 

 

CÉL: A hallgató legyen képes idegen nyelven módszertani, nyelvtani vagy (gyermek)irodalmi témá-

ban egy hosszabb összefüggő dolgozat elkészítésére. Az évfolyamdolgozat felkészíti a hallgatókat az 

idegen nyelven írt szakdolgozat elkészítésére. TANANYAG: Minden hallgató témát és témavezetőt 

választ a dolgozat beadását megelőző (III.) félévben. Témavezetőjével folyamatosan konzultál, szak-

irodalmi listát állít össze, bemutatja a készülő dolgozat vázlatát; önálló munkát, kutatást végez a témá-

ban. Az évfolyamdolgozat a szakdolgozatnál kisebb terjedelmű. KÖVETELMÉNY: A hallgatók 

legyenek képesek az adott szakterületen önálló anyaggyűjtésre és az anyag feldolgozására, elrendezé-

sére; megfelelő minőségű és mennyiségű szakirodalmat használjanak a dolgozat elkészítése során; 

legyenek képesek gondolataikat logikusan felépített szövegben, megfelelő szakkifejezések használatá-

val, nyelvileg helyesen megfogalmazni; legyenek képesek empirikus kutatást végezni a dolgozat témá-

jával kapcsolatban; a munka folyamán sajátítsák el az idézés és a bibliográfia összeállításának helyes 

formáját. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M091  

Német nyelv TP I. 
2 

1+0 

gyj 
K V. 

TN07M05! 

TN07M08 

 

CÉL: a módszertan alapfogalmainak, elméleti kérdéseinek megismertetése, melyeknek elsajátítása 

alapját képezi a gyakorlati ismereteknek és a tanítási gyakorlat sikeres teljesítésének. TANANYAG: 

A hallgató módszertani tanulmányainak első félévében elsajátítja a német nyelv módszertanának he-

lyét a tudományok között; a 20. század iskolai keretek között alkalmazott nyelvtanítási módszereit; a 

tanóra tervezésének, felépítésének lépéseit, a nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet játszó struk-

túrák elemeit. Megismeri az idegennyelv tanítás módszertanának kulcsfogalmait és azok összefüggé-

seit. KÖVETELMÉNY: Az elméleti módszertani tudás, a kialakított kompetenciák birtokában legyen 

képes igényes órák tartására: sajátítsa el az óra felépítését, a nyelvtanítás folyamatában jelentős szere-

pet játszó struktúrák elemeit; vegyen részt az előadásokon, a tudja követni a témákat. A félév teljesí-

tése referátum vagy zárthelyi dolgozat formájában és a szemináriumokon való aktív részvétellel 

történik. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M101 

Német nyelv TP II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VI. TN07M091! 

 

CÉL: hogy a hallgató az előző félévben elsajátított elméleti tudását tudja a gyakorlatba átültetni. 

TANANYAG: A hallgató módszertani tanulmányainak ebben a félévében elsajátítja a módszertan, 

mint interdiszciplináris tudomány elméletének átültetését a gyakorlatba; a 20. sz. legjelentősebb, isko-

lai keretek között alkalmazott módszerein túlmenően megismeri és kipróbálja a kor követelményeinek 

megfelelő legújabb módszertani eljárásokat; folyamatosan készít óratervezeteket, ill. előkészületi váz-

latokat a megadott témákhoz. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes a módszertan, mint inter-

diszciplináris tudomány elméletének átültetésére a gyakorlatba; a 20. sz. legjelentősebb, iskolai kere-

tek között alkalmazott módszerein túlmenően ismerje meg és próbálja ki a kor követelményeinek meg-
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felelő legújabb módszertani eljárásokat; készítsen folyamatosan óratervezeteket, ill. előkészületi vázla-

tokat a megadott témákhoz. A félév végén eredményesen tegye le a szóbeli kollokviumot az előző két 

szemeszter során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek sikeres bemutatásával. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M11 

Német nyelv TP III. 
1 

0+1∆ 

gyj 
K VII. TN07M101! 

 

CÉL: a tantárgy-pedagógia eddigi és jelen szemeszterében megszerzett módszertani ismereteinek 

birtokában képes lesz a hallgató a csoport előtt társainak, valamint az általános iskola 5. és 6. osztályos 

tanulóinak  mikrotanítási formában tanítani, vagy egész órákat tartani; tovább fejleszti a nyelvi óra 

tudatos felépítésének, szervezésének, irányításának, a differenciálásnak a kompetenciáját. TAN-

ANYAG: A hallgató módszertani tanulmányainak során tovább fejleszti előző félévi gyakorlati kom-

petenciáját: tudatosan alkalmazza a nyelvi jelenségek tudatosítását vagy automatizálását - a korcso-

portnak, ill. a nyelvi szintnek megfelelően (az 5. és a 6. osztályban is figyelve erre); folyamatosan 

készít óratervezeteket, ill. előkészületi vázlatokat a megadott témákhoz. KÖVETELMÉNY: A hall-

gató legyen képes alkalmazni a nyelvi jelenségek tudatosítását vagy automatizálását - a korcsoportnak, 

ill. a nyelvi szintnek megfelelően; folyamatosan készítsen óratervezeteket, ill. előkészületi vázlatokat a 

megadott témákhoz. A félév teljesítése referátum vagy zárthelyi dolgozat formájában és a szeminá-

riumokon való aktív részvétellel történik. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M12 

Német nyelv TP IV. 
1 

0+1∆ 

gyj 
K VIII. TN07M11! 

 

CÉL: Konzultáció a hallgatókkal a 10 hetes egyéni tanítási gyakorlatokkal kapcsolatos problémák, 

feladatok megoldásánál felmerülő nehézségekről; tanácsadás. A felmerülő szakmai kérdések megvita-

tása, elmélyülés a különös figyelmet igénylő módszertani, nyelvpedagógiai kérdésekben. TAN-

ANYAG: A hallgató elsajátított módszertani ismereteinek önálló alkalmazása a gyakorlatban - kon-

zultáció: a hallgató beszámol arról, hogy egyéni tanítási gyakorlatán hogyan tudja megvalósítani a 

nyelvoktatáshoz fontos kritériumokat. KÖVETELMÉNY: A hallgató folyamatosan készítsen órater-

vezeteket, ill. előkészületi vázlatokat az egyéni tanítási gyakorlatán; alkalmazza tudatosan ismereteit a 

nyelvi óra globális és részcéljainak meghatározásánál; válassza meg helyesen a szókincsfejlesztés 

változatos lehetőségeit; használja tudatosan az óra anyagának megfelelő médiumokat; törekedjen a 

tanulói tudás rendszeres ellenőrzésére; számoljon be tanítási gyakorlati tapasztalatairól. Kooperatív 

módon keressék a csoport tagjai a felmerülő módszertani, nyelvpedagógiai problémákra, szaktudásuk, 

ismereteik alapján a leghatékonyabb megoldást. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M131 

Gyermekirodalom I. 
1 

0+2∆ 

gyj 
K IV. 

TN07M03 

TN07M08! 

 

CÉL: E tantárgy célja, hogy gyermekirodalmi és irodalomdidaktikai alapismereteket adjon egyszerű 

gyermekirodalmi szövegek felhasználásához a német, mint idegen nyelv általános iskolai oktatásában. 

A szövegfeldolgozások során megismerkednek a hallgatók a gyermekirodalom kreatív felhasználási 

lehetőségeivel a nyelvoktatásban. Ennek módszereit elsajátítják a gyakorlatban is az általános iskolai 

oktatásnak megfelelő nehézségű és témájú, valamint saját nyelvi kompetenciáját fejlesztő gyermekiro-

dalmi szövegek változatos feldolgozása során. TANANYAG: A kurzus résztvevői megismerkednek a 

német népköltészet legfontosabb gyermekirodalmi alkotásaival: népmesék, svankok, népi gyermekjá-

tékok stb. és didaktizált, valamint modern megzenésített változataival. Mondókákat, nyelvtörőket és 

gyermekdalokat sajátítanak el. A tematikát a hallgatók házi olvasmányok, gyermekeknek készült 

hangkazetták és videofilmek megtekintése és a szemináriumon való részvétel alapján dolgozzák fel. 

KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív részvétel és  két zárthelyi dolgozat 

sikeres megírása. 
 



TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ A TANÍTÓ SZAK NAPPALI TAGOZATA RÉSZÉRE 

2015. SZEPTEMBERTŐL 

 98 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M14 

Gyermekirodalom II. 
2 

0+2∆ 

k 
K V. TN07M131! 

 

CÉL: A szemináriumok rövid elméleti bevezető részek mellett gyakorlati jellegűek azzal a célkitűzés-

sel, hogy a szövegfeldolgozások során a résztvevők megismerkedjenek a gyermekirodalom kreatív 

felhasználási lehetőségeivel a nyelvoktatásban, az általános iskolai oktatásnak megfelelő nehézségű és 

témájú, valamint a saját nyelvi kompetenciát fejlesztő gyermekirodalmi szövegek változatos feldolgo-

zása során. TANANYAG: A szemináriumokon a hallgató képet kap a 19. század és a 20. század né-

met gyermekirodalmáról. Megismerkedik a romantika mesevilágával, a műmese műfaji sajátságaival, 

összehasonlítva a népmesével, a század legkiválóbb gyermekverseivel, dalaival, képtörténeteivel. To-

vábbá a XX. század német nyelvű gyermekirodalmával, elsősorban Erich Kästner művei alapján. 

KÖVETELMÉNY: A kollokvium előfeltétele egy házi dolgozat megírása és a kötelező olvasmány 

elolvasása, egy kapcsolódó zárthelyi dolgozat sikeres megírása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M15 

Gyermekirodalom III. 
2 

0+1∆ 

gyj 
K VI. TN07M14! 

 

CÉL: A hallgatók megismerkednek különböző szövegfeldolgozási formákkal és ezeket a gyakorlatban 

is kipróbálják. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a szeminárium résztvevői gyermekirodalmi tanulmányaik 

során produktív magatartási formát alakítsanak ki az írott szöveg iránt, legyenek képesek a szövegben 

rejlő kreatív feldolgozási lehetőségek felismerésére, és oktatói munkájában ennek alkalmazására. 

TANANYAG: A szemináriumok témája a XX. század gyermekirodalma, ill. a kortárs gyermekiroda-

lom a 70-es évektől napjainkig. A témák és szövegek egy része az általános iskolai nyelvoktatásban 

közvetlenül felhasználható. A téma- és szövegkínálat hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megismer-

kedjenek néhány fontos kortárs művel. Fejlődik az irodalmi ízlés, világlátás, problémaérzékenység, 

nyelvi kifejezőkészség, a szókincs. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív 

részvétel, egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása és a kijelölt kötelező olvasmányok elolvasása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M17 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2 

0+1∆ 

gyj 
K VI. TN07M08! 

 

CÉL: Az irodalmi alkotások tematikai, érzelmi, gondolati és formai gazdagsága a lehetőségek végte-

len tárházát nyújtja a beszélgetésre, véleménycserére, vitára, dramatizálásra, s ezt kihasználva sokol-

dalúan fejleszthetjük a hallgatók német nyelvi beszédkészségét és szókincsét. TANANYAG: A sze-

mináriumok résztvevőit irodalmi utazásra hívjuk, amely a középkor hősi és lovagi eposzaival és lírai 

költészetével (Minnesang) kezdődik és a humanizmus, valamint a barokk irodalmával, valamint a 

felvilágosodással folytatódik, és a szentimentalizmus, ill. a „Sturm und Drang” korszakával, Goethe 

munkásságának kezdeti szakaszával zárul. A nyelvi kompetencia elsőrendű fejlesztése mellett (ehhez 

szorosan kapcsolódva), a középiskolai tanulmányok során magyarul elsajátított kultúrtörténeti és mű-

veltségbeli ismeretek bővítése és rendszerezése (művészettörténet, építészet, zene, színházkultúra, 

viselkedés vonatkozásában). Rámutatunk a kultúrahordozó (létrehozó, terjesztő, közvetítő, befogadó) 

történeti koronként változó társadalmi csoportok szerepére. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy 

feltétele az órán való aktív részvétel és két írásbeli dolgozat megírása. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M18 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
3 

0+1∆ 

gyj 
K VII. TN07M17! 

 
CÉL: Irodalmi élmények révén a kurzus résztvevői megismerik egy másik nemzet kultúráját, gazda-

godik érzelmi életük, problémaérzékenységük, világlátásuk, és nem utolsósorban német nyelvi tudá-
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suk. TANANYAG: A hallgatók megismerik a 18. század utolsó harmadának és a 19. század klasszi-

kus német irodalmát, melyet főleg Goethe és Schiller neve fémjelez, ezenkívül a 20. századi német 

irodalom legfontosabb stílusirányzatait, néhány alkotóját és művét (pl. R. M. Rilke, Thomas Mann). A 

szövegek feldolgozása a szemináriumi foglalkozásokon igen változatos formában történik, amelynek 

során igyekszünk a korra, a stílusirányzatra és az íróra jellemző vonásokat, az író erkölcsi, filozófiai és 

esztétikai nézeteit közösen feltárni. Megnézünk videón részleteket a legismertebb regények és drámák 

német nyelvű filmváltozataiból, összevetünk műfordításokat eredeti alkotásokkal. Szituációs játékok 

segítségével lehetőséget biztosítunk a produktív nyelvhasználatra, a cselekvésorientált oktatási formák 

alkalmazására. KÖVETELMÉNY: A kollokvium előfeltétele a kötelező olvasmányok elolvasása 

német nyelven és egy írásbeli dolgozat megírása. 
 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M20 

Országismereti beszédgyakorlat 
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. TN07M08! 

 

CÉL: szenzibilizálni a hallgatót az idegen kultúrákra való odafigyelésre, hogy megtanulja más pers-

pektívából is érzékelni a világot; megismeri a hallgató általános tájékozottsági szinten a német nyelvű 

országok - Németország, Ausztria, Svájc és Liechtenstein - földrajzát és gazdaságföldrajzát; a tantárgy 

oktatása áttekintést kíván adni az országismeret keretein belül a különböző aktuális társadalmi témák-

ról, a súlypont a Német Szövetségi Köztársaság. TANANYAG: Az egyes országok földrajzának be-

mutatásával kezdődik, és az alábbi témák tárgyalásával folytatódik: politika, társadalom, gazdaság, 

kultúra, sport, médiumok, turizmus, hagyományok és a modern élet aspektusai. KÖVETELMÉNY: 

A tantárgyelem tanulása során sajátítsa el a hallgató az idegen kultúrákra való odafigyelés kompeten-

ciáját, legyen érzékeny a más kultúrával szemben, hogy megtanulja más perspektívából is érzékelni a 

világot;  tudjon önállóan anyagot gyűjteni egyes témákhoz és azt súlypontozva, érdekfeszítő előadás-

sal a csoportnak prezentálni; legyen képes szóban és írásban számot adni tudásáról, a tanult szókincs 

felhasználásával. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07M21 

Kultúrtörténeti beszédgyakorlat 
1 

0+1∆ 

gyj 
K VIII. TN07M18 

 

CÉL: A korszerű általános műveltséghez tartozó, a tágabb értelemben vett német kultúra megismerte-

tése a hallgatóval, történelmi háttérrel. A történelmi szaknyelv alapjainak elsajátítása. Képes legyen a 

hallgató az itt megszerzett ismereteit a tanulók életkorának megfelelően a tanítási órába is beágyazni, 

projekteket szervezni a feldolgozott témák köré. TANANYAG: A német nyelvterület történetének 

kezdeteitől a középkoron, a humanizmuson, a kríziséveken keresztül áttekintést kapnak a hallgatók a 

kultúra különböző területeiről. Szövegek és videó-anyagok tanulmányozása során bepillantást nyernek 

a német nyelvterület történelmének néhány korszakába, megismerkednek annak művészeti irányzatai-

val, szokásaival és hagyományaival. KÖVETELMÉNY: Az egyes korszakokról tanult ismereteket 

önállóan összefoglalva, szaknyelvi kifejezéseket is alkalmazva tudja előadni a hallgató. Különböző 

témákról feltett kérdésekre adekvát módon, rövid írásbeli választ tudjon adni a zárthelyi dolgozatban. 
 

 

 

TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M01 

Fizikai és kémiai ismeretek és 

gyakorlatok  

4 
1+2∆ 

gyj 
K II. - 
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CÉL: Korszerű fizikai és kémiai folyamatok és összefüggések elsajátítása, amelyek megalapozzák a 

6-12 éves gyerekek természettudományi oktatási-nevelési feladatainak ellátását. A környezeti problé-

mákban a fizikai és kémiai összefüggések felismerése, készségszintű értelmezése, a fenntarthatóság 

szempontjain alapuló nevelés. TANANYAG: Fizikai folyamatok, halmazállapot - változás és oldódás. 

Kémiai reakciók és típusai. Az energia (típusai, felhasználása, takarékosság lehetőségei, hatékony 

felhasználása). A légkör összetétele, környezetminőségét befolyásoló tényezők. Üvegházhatás, savas 

eső, és modellezésük.  

Fenntartható életvitel KÖVETELMÉNY: A gyakorlatokon való részvétel, az ott folyó munkáról 

jegyzőkönyv vezetése, egy zárthelyi dolgozat megírása, egy környezeti probléma csoportos feldolgo-

zása, hozzákapcsolódó tevékenységgyűjtemény elkészítése, leadása.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M02  

Általános természetföldrajz 
2 

1+1∆ 

k 
K II. 

A gyakorlat tel-

jesítése a kollok-

viumra jelentke-

zés előfeltétele 
 

CÉL: A hallgatók ismerjék és eredménnyel fejlesszék a kezdő és az alapozó szakaszban tanítványaik 

természeti földrajzzal kapcsolatos megismerési készségeit és képességeit.  TANANYAG: csillagászati  

ismeretek. A Föld belső felépítése. A kőzetburok. Kőzettani gyakorlatok. A belső és a külső erők. A 

felszínformák. A talaj. Geológiai és földtani értékek. A légkör. Az időjárási és az éghajlati elemek. A 

Föld éghajlati rendszere.  A vízburok. A Föld, mint egységes rendszer. A globális környezetvédelem 

feladatai geoszféránkénti áttekintésben. A fenntartható fejlődés. KÖVETELMÉNY: A szóbeli kol-

lokviumra bocsátás feltételei: a gyakorlatokon labornapló vezetése, zárthelyi dolgozat megírása. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M03  

Magyarország természeti és 

gazdasági földrajza 

2 
1+0 

k 
K III. TN10M02 

 

CÉL: A hallgatók ismerjék hazánk természetföldrajzi jellemzőit és gazdaságának alapösszefüggéseit, 

a fenntarthatóságra nevelés tennivalóit. TANANYAG: a Kárpát-medence kialakulásának 

lemeztektonikai magyarázata, hazánk földtörténete, geológiai felépítésének vázlata, ásványkincseink. 

Magyarország éghajlata és vízrajza, talajtakarója. Hazánk tájai. Magyarország környezeti  állapota a 

geoszférák szerint. A hazai környezetvédelem helyzete, nemzeti parkjaink. Budapest környezeti gond-

jai. Népesség – és településföldrajzi alapismeretek. Hazánk és az Európai Unió. KÖVETELMÉNY: 

A szóbeli kollokviumra bocsátás feltétele a gyakorlatokon való részvétel, labornapló készítése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M04  

Növénytani ismeretek és gya-

korlatok 

2 
1+1∆ 

k 
K III. TN10M01 

 

CÉL: Korszerű növénytani ismeretek, vizsgálati módszerek elsajátítása, amelyek birtokában a hallga-

tók alkalmasak a 6-12 éves gyermekek növénytani fogalmait alapozni. TANANYAG: A növényi sej-

tek, szövetek és szervek felépítése. A növényvilág evolúciója, rendszere. Növényélettani alapismere-

tek. A hazai természetes és mesterséges növénytársulások növényfajainak felismerése. Sejttani, szö-

vettani, szervezettani, élettani vizsgálatok, kísérletek végzése. Egyszerű algoritmusok tanításának ala-

pozása. KÖVETELMÉNY: A kollokviumra bocsátás feltétele: labornapló, gyűjtemények készítése, 

növényfaj felismerési beszámolók, egy zárthelyi dolgozat. A gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

Nem pótolható. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 
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TN10M05 

Állattani ismeretek és gyakor-

latok 

2 
1+1∆ 

k 
K IV. TN10M04 

 

CÉL: állatszervezettan, állatélettan, állatrendszertan alapjainak az elsajátítása TANANYAG: az álla-

tok sejtjeinek, szöveteinek és szerveinek felépítése és működése. Az egysejtű és többsejtű állatok evo-

lúciója és rendszerezése. A legfontosabb állattörzsek, osztályok, rendek és családok jellemző fajai. 

Állatélettani alapismeretek. Állatsejttani és szövettani metszetek mikroszkópi vizsgálata. KÖVE-

TELMÉNY: kollokviumra bocsátás feltétele: labornapló vezetése, három állatfajismereti beszámoló 

teljesítése legalább elégséges érdemjeggyel. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M06 

Általános biológia 
2 

2+0 

k 
K V. - 

CÉL: általános biológiai ismeretek magalapozása. TANANYAG: az élet fogalma, az élet kritériumai. 

Sejttan, sejtélettan, felépítő, lebontó és transzport folyamatok. Enzimek. Genetikai alapfogalmak. Az 

evolúcióelmélet alapkérdései. A földtörténeti korok élővilága. A főemlősök és az ember törzsfejlődé-

se, az ember makro- és mikroevolúciója. KÖVETELMÉNY: kollokvium 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M07 

Funkcionális anatómia 
2 

2+0 

k 
K V. - 

 

CÉL: Az emberi test felépítésének és működésének átfogó ismerete, különös tekintettel a 6-12 éves 

gyermekek életkori sajátosságaira. TANANYAG: Az emberi szervezet felépítése, és gyermekkori 

sajátosságai. Sejttani és szövettani ismeretek. Az egyes szervrendszerek anatómiája és élettana. Moz-

gás-, keringés-, táplálkozás-, légzés-, kiválasztás- szaporodás szervrendszere. Kültakaró. Immunrend-

szer. Az emberi szabályozás, hormonrendszer és idegrendszer. KÖVETELMÉNY: szóbeli kollokvi-

um. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M08 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia I. 

2 
0+2∆ 

gyj 
K IV. 

TN10M03 

TN10M04 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik korszerű módszertani kultúrával, szemlélettel és felkészültséggel 

rendelkezve alkalmasak a 6-12 éves gyermekek természettudományos nevelésére. TANANYAG: Az 

Ember és természet műveltségterület keretében zajló nevelő-oktató munka céljai, feladatai 1-6. évfo-

lyamon. A fejlesztésben alkalmazható megismerési módszerek, algoritmusok. Az órák elemzésének és 

az óravázlatok készítésének speciális szempontjai. KÖVETELMÉNY: A gyakorlatokon való részvé-

tel kötelező. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: egy zárthelyi dolgozat megírása, 1 óravázlat, 

eszköz készítése. Választott intézményben történő hallgatói munka igazolása és dokumentálása.  
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M09 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia II. 

3 
0+2∆ 

k 
K V. 

TN10M05 

TN10M08 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik képesek megfelelő szervezeti formák, módszerek, munkaformák és 

eszközök alkalmazására a 6-12 éves tanulók tevékenységeinek élményszerű megvalósításában. 
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TANANYAG: A természettudományos nevelésre, fejlesztésre alkalmas szervezeti formák taneszkö-

zök, munkaformák 6-12 éves korban. A tanulmányi séták, kirándulások, tanösvények, erdei iskolák 

szerepe a környezeti nevelés folyamatában. Az egészséges életvitelhez szükséges képességek és kés-

zségek fejlesztése.  KÖVETELMÉNY: A kollokviumra bocsátás feltételei: Az órákon való részvétel 

kötelező! Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Választott intézményben történő hallgatói 

munka igazolása, dokumentálása és beszámolás a végzett munkáról. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M10 

Természetismeret tantárgy-

pedagógia III. 

2 
0+1∆ 

gyj 
K VI. 

TN10M06 

TN10M09 

 

CÉL: olyan tanítók képzése, akik ismerik a természetismeret tanításának céljait, követelményeit, a 

tananyagválasztás és feldolgozás, értékelés, valamint a differenciálás szempontjait 5- és 6. osztályban. 

TANANYAG: A differenciáló fejlesztés lehetőségei, módszerei az Ember és természet műveltségterü-

let egyes fejlesztési szakaszaiban. Nemzeti és hazai alternatív programok áttekintése, pozitív tapaszta-

latok felhasználási lehetőségei. Tanulmányi séta és kirándulási tervek, erdei iskolai programok, pro-

jektek tanulmányozása, összeállítása. KÖVETELMÉNY: tanulmányi sétához, kiránduláshoz tervezet 

elkészítése. Választott intézményben történő hallgatói munka igazolása, dokumentálása, az eredmé-

nyek évfolyamdolgozatban való összefoglalása. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M11 

Egészségtan 
1 

0+1∆ 

gyj 
K VI. TN10M07 

 

CÉL: az egészségtudatos magatartásformáláshoz szükséges alapkészségek és képességek fejlesztése. 

TANANYAG: Az egészség fogalma, az egészséges életmódra nevelés célja, iskola-egészségügyi 

alapismeretek. A fizikai-, szociális- és mentális egészség területén a prevenció pedagógiai gyakorlatá-

nak feladatai. A pedagógus mentálhigiénés feladatainak megvalósításához szükséges képességek, kés-

zségek fejlesztése. Az elsősegélynyújtás elmélete, általános szabályai és gyakorlati feladatai. KÖVE-

TELMÉNY az elsősegélynyújtás pedagógiai feladatainak bemutatása a gyakorlatban, egy téma önálló 

feldolgozása és prezentálása. Pótolható. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M12 

Ökológia, környezetkultúra 
3 

2+0 

szigorlat 
k VI. TN10M06 

 

CÉL: Ökológiai ismeretek elsajátítása, melynek segítségével a hallgatók képessé válnak a 6-12 éves 

korú gyerekek környezettudatos magatartásra nevelésére, fenntartható életvitelének alakítására. TAN-

ANYAG: A biológiai organizáció szintjei. Az egyed feletti organizációs szintek és jellemzőik. 

Biotikus és abiotikus környezeti tényezők és kölcsönhatásaik. Ökológia alapfogalmak. Hazánk társulá-

sai. A biomok áttekintése. Klímaváltozás és okai, emberi tényezők hatása és következményei. Fenn-

tartható életmód.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M13 

Komplex terepgyakorlat 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. - 

 

CÉL: Az élő és élettelen környezetben lejátszódó jelenségek, folyamatok ok-okozati összefüggéseinek 

terepen történő bemutatása és gyakorlása. A fenntarthatóságra nevelés feladatainak terepen történő 

eredményes megoldása.  
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TANANYAG: Általános természetföldrajzi (geológiai), hidrológiai, légköri, térképészeti, talajtani 

vizsgálatok végzése. Életközösségek megfigyelése. A terepen elvégzett tevékenységek természettu-

dományi, pedagógiai, pszichológiai és egészségfejlesztési ismereteinek alkalmazása a 6-12 éves gyer-

mekek oktató-nevelő munkájában.  

KÖVETELMÉNY: A képzés első hat félévében teljesítendő terepgyakorlatokon való aktív részvétel, 

értékelhető terepnapló készítése. 

 

 

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰVELTSÉGTERÜLETI STÚDIUMOK 

 (ÖSSZESEN 4 KREDIT ÉRTÉKBEN): 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M14 

Egészségfejlesztés I. 
2 

2+0 

gyj 
KV VII. TN10M12 

 

CÉL: az egészségfejlesztéshez szükséges alapkészségek és képességek fejlesztése. TANANYAG: Az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak és dokumentumok áttekintése. Az iskolai egészségfejlesz-

tés területei, korszerű módszerei. A pozitív egészségpszichológia, élménypedagógia, a flow elmélet. 

Az egészség komplex szemléletéből fakadó pedagógiai egészségfejlesztési feladatok; promóció, pre-

venció lehetőségei. KÖVETELMÉNY önálló szakirodalmi feldolgozást követően a stúdium elvégzé-

sekor legyenek képesek a résztvevők a 6-12 éves  gyermekek részére komplex egészségfejlesztési 

programot tervezni, megvalósítani és értékelni. Pótolható. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M15 

Egészségfejlesztés II. 
2 

2+0 

gyj 
KV VIII. TN10M12 

 

CÉL: az egészségfejlesztéshez szükséges alapkészségek és képességek fejlesztése. TANANYAG: Az 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos fogalmak és dokumentumok áttekintése. Az iskolai egészségfejlesz-

tés területei, korszerű módszerei. A pozitív egészségpszichológia, élménypedagógia, a flow elmélet. 

Az egészség komplex szemléletéből fakadó pedagógiai egészségfejlesztési feladatok; promóció, pre-

venció lehetőségei. KÖVETELMÉNY önálló szakirodalmi feldolgozást követően a stúdium elvégzé-

sekor legyenek képesek a résztvevők a 6-12 éves  gyermekek részére komplex egészségfejlesztési 

programot tervezni, megvalósítani és értékelni. Pótolható. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M16 

Fenntarthatóságra  nevelés I.  
2 

2+0 

gyj 
KV VII. TN10M12 

CÉL: olyan pedagógusok képzése, akik képesek a környezeti problémák felismerésére, elem-

zésére, a probléma megoldási technikák feltárására és hatékony alkalmazására. TAN-

ANYAG: a társadalom, a környezet és a gazdaság közötti viszony, a kulturális környezet ala-

kulásának, evolúciójának története az őskortól napjainkig. A problémák megoldásának törvé-

nyi vonatkozásai. A fenntartható fejlődés és fenntartható fogyasztás fogalmának értelmezése. 

A pedagógus szerepe a fenntarthatóságra nevelésben. KÖVETELMÉNY: Az órákon való 

részvétel kötelező, valamint félév végi zárthelyi dolgozat megírása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M17 

Fenntarthatóságra nevelés II. 
2 

2+0 

gyj 
KV VIII. TN10M12 
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CÉL: olyan pedagógusok képzése, akik képesek a környezeti problémák felismerésére, elem-

zésére, a probléma megoldási technikák feltárására és hatékony alkalmazására. TAN-

ANYAG: lokális környezeti problémáinak összegyűjtése. Környezetkímélő energiahasználat. 

A tudatos vásárlói, fogyasztói magatartást, szokást fejlesztő tevékenységek. A természeti kör-

nyezetet, az állatok élőhelyét, tulajdonságait bemutató irodalmi alkotások gyűjtése. Környe-

zet- és természetvédelmi jeles napok története és üzenete. KÖVETELMÉNY: a gyakorlato-

kon való aktív részvétel. A hallgatók által választható téma kidolgozása és bemutatása, zárhe-

lyi dolgozat megírása. 

 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M18 

Elsősegélynyújtás I. 
3 

2+0 

gyj 
KV VII. TN10M12 

 

CÉL: Megismertetni a hallgatókkal az első ellátáshoz, beavatkozáshoz szükséges ismereteket, 

technikákat és képessé tenni őket ezek gyakorlati alkalmazására. TANANYAG: Mentő- és 

segélyhívás, betegvizsgálat, veszélyfelismerés, állapotfelmérés, teendők mellkasi fájdalom, 

stroke, lázgörcs, epilepszia esetén, sebellátás, égés és fagyás, mérgezések betegmozgatás, 

törés, ficam, rándulás, rögzítési technikák, eszköz nélküli légútbiztosítás, újraélesztés elméleti 

és szituációs gyakorlatok során történő elsajátítása. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati órák 

legalább 75% -án részvétel. Az írásbeli és szóbeli vizsga sikeres teljesítése. Az írásbeli vizsga 

sikeres teljesítése feltétele a szóbeli vizsgára bocsátásnak. A sikeres szóbeli referálás után a 

vizsgázók egy szituációban és a különböző kompetenciák alkalmazásának bemutatásával 

tesznek tanúbizonyságot arról, hogy elsajátították az alapszintű elsősegélynyújtótól elvárható-

akat. 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN10M19 

Elsősegélynyújtás II. 
1 

2+0 

gyj 
KV VIII. TN10M12 

 

CÉL: Megismertetni a hallgatókkal az elsősegélynyújtás gyakorlati oldalát, az önkéntes első-

segélynyújtásban való részvétel lehetőségeit. TANANYAG: A kurzus az Elsősegélynyújtás I. 

stúdiumra épül.  Az alapfokú Elsősegélynyújtó oklevelet szerzett hallgatók a félév során ön-

kéntes elsősegély-, illetve mentőszolgálatot végző intézményt vagy szervezetet látogatnak 

meg, ahol megfigyelik és bekapcsolódnak az önkéntes munkába. KÖVETELMÉNY: A gya-

korlati jegy megszerzésének feltételei: Az intézménylátogatáson a részvétel kötelező. A hall-

gatók minden látogatásról beszámolót készítenek és bemutatják. 
 

 

TESTNEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M01 

Iskolai játékok 
2 

0+2∆ 

gyj 
K II. - 

 

CÉL: A különböző korosztályok játékainak és azok oktatási menetének megismerése, és megfelelő 

alkalmazása a tanulók képességeinek és készségeinek fejlesztése érdekében. TANANYAG: Mozgásos 

játékok és a vele összefüggő fogalmak. Alapvető játékelméleti ismeretek. Az általános iskola 1-6 osz-

tályának játékanyaga (futó és fogójátékok, váltó és sorversenyek, versengések: egyéni, páros, csopor-
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tos, labdás játékok, küzdő játékok, sportjátékokat előkészítő játékok). Játéktanítás előkészítése, Játék-

tervezés. KÖVETELMÉNY: zárthelyi dolgozat, játékterv készítés, egy játék tanítása. 

 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M02 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája II. 

2 
0+2∆ 

gyj 
K II. TN11A01 

 

CÉL: A 6-12 éves tanulók kondicionális - és koordinációs képességfejlesztésére vonatkozó ismeretek 

elsajátítása és a nevelési helyzetek elemzése. Ismerjék a zenés gimnasztika, aerobik, Thera-szalag, 

sztep-pad, Theraball és a folyamatos gyakorlatvezetés módszertanát. TANANYAG: 6-12 éves tanulók 

komplex motoros (kondicionális és koordinációs) képességfejlesztése támasz - és függésgyakorlatok-

kal; labdaügyességet fejlesztő gyakorlatokkal; egyensúlygyakorlatokkal; küzdő- és más természetes 

gyakorlatokkal. Támasz - és függésgyakorlatok, labdaügyességet fejlesztő gyakorlatok, egyensúlygya-

korlatok, küzdő- és más természetes gyakorlatok oktatásának módszertana a 6-12 éves tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelően. KÖVETELMÉNY: Szabad-páros-kéziszergyakorlatok és zenés gim-

nasztika vezetése, meghatározott képességfejlesztésre alkalmas feladatsor leadott tervezetének elfoga-

dása, sikeres gyakorlatvezetés csoporton belüli mikrotanítás keretében. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M031 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája III. 

2 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN11A01 

 

CÉL: A 6-12 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetésé-

hez szükséges tudás elsajátítása. A foglalkoztatási formák és az ehhez kapcsolódó szervezési és mód-

szertani feladatok elsajátítása. TANANYAG: Főgyakorlatok oktatás módszertana (alsó tagozat): Fu-

tómozgás kialakítása futásfeladatokkal. Futótechnika csiszolása, rajtversenyek. Álló,- guggoló és tér-

delőrajt. Atlétikai ugrások előkészítése. Távolugrás guggoló technika. Kislabdahajítás technikája. Tá-

maszugrások előkészítése. Függőleges repülés, zsugorkanyarlati átugrás 3-4 részes ugrószekrényen. 

Állatok mozgását utánzó támaszgyakorlatok. Tarkóállás. Gurulóátfordulások előkészítése. Gurulóát-

fordulás előre, hátra. Emelés zsugorfejállásba és fejállásba. Fellendülés kézállásba. Kötélmászás. 

Egyensúlyérzék fejlesztése. Mérlegállás. KÖVETELMÉNY: Főgyakorlat tervezetének elfogadása, 

mikrotanítás keretében főgyakorlat sikeres vezetése.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M041 

Testnevelés és tantárgy-

pedagógiája IV. 

3 
0+2∆ 

k 
K IV. 

TN11M031 

TN11M02 

 

CÉL: A 6-12 éves tanulók testnevelési tanterveiben szereplő főgyakorlatok tervezéséhez és vezetésé-

hez szükséges tudás elsajátítása. Pozitív szemlélet kialakítása a Speciális Nevelési Igényű gyermekek 

befogadásához. A tantárgyi integráció lehetőségének ismerete. TANANYAG: Főgyakorlatok oktatás 

módszertana (alsó tagozat): Labdaterelés kézzel helyben és haladással. Labdagurítás és labdavezetés. 

Kétkezes alsó – és felső átadás, elkapás. Egykezes felső átadás. Kétkezes mellső - és a pattintott át-

adás. Labdás ügyességfejlesztés az 1-4. osztályban. Emelések és hordások. Húzások, tolások (küzdő-

gyakorlatok). A testnevelés óra elemzése, önértékelés. Az inkluzív testnevelés és adaptált testnevelés 

összefüggése Lehetőségek a testnevelés tanítása során a Speciális Nevelési Igény kielégítésére. Alter-

natív tanterv a tantárgyi integrációra. KÖVETELMÉNY: Főgyakorlat tervezetének elfogadása, 

mikrotanítás keretében főgyakorlat sikeres vezetése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 
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TN11M05 

Testnevelés-elmélet és mód-

szertan 

2 

1+0 

szigorlat 

 

K VI. TN11M041! 

 

CÉL: Komplex testnevelés-elméleti, terheléselméleti, módszertani ismeretek nyújtása a 6-12 éves 

korosztályra vonatkozóan. TANANYAG: Érték, értékelés, testkultúra, kultúra-testkultúra viszonya. A 

tantervek típusai. A testnevelési tantervek szerkezete, az anyagelrendezés sajátosságai, cél-és feladat 

meghatározásai. A tantervi követelmények meghatározása, a tantervek műveltségtartalma. Tanmenet-

készítés. A képzés és nevelés egysége. A testnevelés, mint tantárgy, a testnevelési óra: a testi nevelés 

és a testnevelés, a testnevelés tantárgy célja, eszközrendszere, a testnevelés órák helye az oktatás fo-

lyamatában, a testnevelés óra sajátosságai, szerkezete és felépítése, az óratervezés menete, a testneve-

lés órák típusai. A mozgásfejlődés sajátosságai, a motoros tevékenység központi szerepe, a mozgásfe-

jődés élettani sajátosságai és biológiai feltételei. A motoros tanulás folyamata. A mozgáskészség. 

Transzferhatás a motoros tanulásban. KÖVETELMÉNY: D típusú vizsga 

Szigorlat:  

CÉL: A hallgatók számon kérése arról, hogy a különböző sportágak tanításához megfelelő elméleti és 

gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek, képességek és attitűdök birtokában képesek: műveltség-

területen az 1-6. osztályban a testnevelés és sport műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére. 

TANANYAG: Az 1-6. osztály torna, atlétika, sportjáték elméleti és gyakorlati ismereteinek feldolgo-

zása, technikai-taktikai ismeretek, oktatásmódszertan, sportág specifikus képesség- és készségfejlesz-

tés. A tantárgy-köziség lehetőségei. KÖVETELMÉNY: A kihúzott téma komplex kifejtése. Szóbeli 

vizsga. A szigorlat tananyaga a Sportágismeret, rekreáció I. és II. kivételével az összes műveltségterü-

leti tantárgy. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M06 

Anatómia, élettan 
3 

2+0 

k 
K III. - 

 

CÉL: A mai kor követelményének megfelelő korszerű szemlélet kialakítása a gyermekek szervezeté-

nek komplex fejlesztése érdekében. A hallgatók felkészítése a sportmozgások elemzésére és a szerve-

zet reakcióira fizikai terhelés hatására. TANANYAG: Passzív mozgatórendszer: Az ízületek felosztá-

sa mozgásképességük szerint, az ízületek mozgásképességét fejlesztő gyakorlatok. Az emberi test főbb 

csontjai és jellemzői. Főbb ízületek funkcionális működése. Aktív mozgatórendszer: A vázizom álta-

lános sajátosságai. A mozgató beidegzés fogalma. A vázizom felépítése és jellegzetessége. Az izom-

működés energetikai háttere. Az izmok csoportosítása működés szerint. Az idegrendszer és mozgás-

koordináció összefüggése. A keringési rendszer és terhelés élettani jellemzői. A rendszeres testedzés 

hatásai a keringési rendszerre. A légzés szervrendszere és élettani jellemzői. A fizikai terhelés főbb 

terhelés élettani jellemzői. Az aerob kapacitás összetevői. A bemelegítés élettani jelentősége. Rendsze-

res testmozgás hatása a szervezetre. KÖVETELMÉNY: D típusú vizsga 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M07 

Sportjátékok I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. - 

 

CÉL: A kézilabda és labdarúgás mozgásanyagának megismerése olyan szinten, hogy az adott sportjá-

tékot játszani tudják, felkészítsen annak az alapszinten történő oktatására, fejlessze az általános és a 

speciális sportági labdás készségeket, ismerkedjen meg a képességfejlesztés labdás megoldási lehető-

ségeivel, ismerjék és alkalmazzák az adott sportágat előkészítő mozgásos játékokat. TANANYAG: a 

védekezés és támadás alapgyakorlatai, szabályismeret, átadási formák a labdarúgásban, cselezés és 

kapuralövés formái és alkalmazási területei, átadási formák és kapuralövési formák a kézilabdázásban. 

KÖVETELMÉNY: Az adott sportág technikai elemeinek bemutatása és alapvető taktikai megoldási 

lehetőségek ismerete. Mindkét labdajáték legmagasabb osztályú mérkőzéseinek megtekintése. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 
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TN11M08 

Sportjátékok II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. - 

 

CÉL: A hallgatók megismertetése a kosárlabda és röplabda mozgásanyagával olyan szinten, hogy az 

adott sportjátékot játszani tudják és felkészítsen annak az alapszinten történő oktatására. TAN-

ANYAG: A két labdajáték pontszerzési, labdatovábbítási, átadási módjai; az adott játék alapállása, 

igazodás a labdához és a társak/ellenfél helyezkedéséhez; a sportjátékok további technikai alapelemei; 

tanult technikai elemek alkalmazása játékhelyzetben; a védekezés és támadás alapgyakorlatai; szabály-

ismeret és játékvezetési gyakorlat. KÖVETELMÉNY: Az adott sportág technikai elemeinek bemuta-

tása és alapvető taktikai megoldási lehetőségek ismerete. Mindkét labdajáték legmagasabb osztályú 

mérkőzéseinek megtekintése. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M09 

Gimnasztika, torna I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. - 

 

CÉL: A 6-12 évesek torna mozgásanyagának, az előkészítő - és rávezető gyakorlatok és a mozgás-

anyag oktatás módszertanának elsajátítása. TANANYAG: Szabad-és kéziszer-gyakorlatok alkalmazá-

sa a talaj és a gyűrű elemek előkészítésére. A 6-12 éves tanulók talaj és gyűrű elemeinek technikája, 

oktatásának módszerei, hibajavítása, segítségadása: tarkóállás, mérlegállás, emelés hídba, harántspár-

ga, gurulóátfordulások előre-hátra, emelés fejállásba, fellendülés kézállásba, fellendülés kézállásba 

gurulás előre, kézenátfordulás oldalt, fejenátfordulás, kézenátfordulás előre, repülő gurulóátfordulás. 

Ostorlendület, lebegőfüggés, zsugorlefüggés, lefüggés, ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegő-

függésbe, fészek. Talaj és gyűrű elemekből összeállított összefüggő gyakorlat. KÖVETELMÉNY: 

Szabályos kötélmászás. A felsorolt talaj és gyűrű elemek gyakorlati bemutatása. Talaj és gyűrű ele-

mekből összeállított összefüggő gyakorlat bemutatása. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M101 

Gimnasztika, torna II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K II. - 

 

CÉL: A 6-12 évesek torna mozgásanyagának, az előkészítő - és rávezető gyakorlatok és a mozgás-

anyag oktatás módszertanának elsajátítása. TANANYAG: Szabad- kéziszer– és természetes gyakorla-

tok alkalmazásával a cél - és rávezető gyakorlatok jelentősége a gerenda és szekrényugrás elemeinek 

oktatása során. 6-12 évesek számára a gerenda elemei és az elemekből összeállított összefüggő gya-

korlat: hintalépés, érintőjárás, hármas lépés, mérlegállás, felugrás lábtartás cserével, 180 fokos fordulat 

guggolásban, terpeszcsuka leugrás. 6-12 évesek számára a szekrényugrás elemei: kismacska, nagy-

macska, fejen-átfordulás, guggoló átugrás, zsugor-kanyarlati átugrás. Vándormászás négy kötélen. 

KÖVETELMÉNY: Szabályos vándormászás bemutatása. A felsorolt gerenda és szekrényugrás ele-

meinek gyakorlati bemutatása. Gerenda elemekből összeállított összefüggő gyakorlat bemutatása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M11 

Atlétika I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K II. - 

 

CÉL: Az atlétika sajátos, jellemző mozgásanyagának megismerése. Ismerjék meg azokat a mozgáso-

kat és elméleti összefüggéseket, amivel biztosítják a 6-12 éves tanulók képességeinek és készségeinek 

fejlődését és legyenek képesek az adott mozgások (futások, ugrások, dobások) oktatására. TAN-

ANYAG: az atlétikai mozgások elméleti alapjai és edzéselméleti összefüggései. Az aerob és anaerob 

kapacitás fejlesztésének lehetőségei. Futást előkészítő mozgásanyag, rajtok, gyorsfutások, kitartó futá-

sok. Ugrásfeladatok – távolugrás guggoló technikával. Hajító feladatok – kislabda hajítás. A mozgá-

sokhoz kapcsolódó atlétikai szabályok. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a 6-12 éves korosztály 

atlétikát előkészítő mozgásfajtáit; eredményesen hajtsa végre a kislabda-hajítást, távolugrást és a raj-
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tokat, teljesítse az ehhez kapcsolódó szinteket. Legyen tisztában az adott atlétikai mozgásokhoz kap-

csolódó versenyszabályokkal. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M121 

Atlétika II. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K III. - 

 

CÉL: Ismerjék meg az atlétika sajátos és jellemző mozgásanyagát. Ismerkedjenek meg azokkal a 

mozgásokkal és elméleti összefüggésekkel, amivel biztosítják a 6-12 éves tanulók képességeinek és 

készségeinek fejlesztését és a megszerzett mozgástapasztalatok birtokában legyenek képesek az adott 

mozgásrendszer (futások, ugrások, dobások) oktatására. TANANYAG: Mozgáskoordinációt és képes-

ségeket fejlesztő mozgásanyag: ugrásfeladatok, távolugrás lépő technikával. Futásfeladatok, kétkezes 

váltás technikája. feladatok lökéssel, súlylökés. Ugrásfeladatok, magasugrás átlépő és flop techniká-

val. KÖVETELMÉNY: Legyen képes a váltófutást előkészítő és fejlesztő mozgások elsajátítására és 

oktatására. Az átlépő magasugrás, távolugrás lépő technikával és a súlylökés eredményes bemutatásá-

ra, és az előírt szintek teljesítésére. Ismerje a hallgató az adott atlétikai mozgás oktatásának menetét, 

ismerje fel az esetleges hibákat és azok javításának lehetőségeit. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M13 

Sportágismeret, rekreáció I.  
2 

0+2∆ 

m 
K VII. TN11M05 

 

CÉL: Olyan szabadidős, sport és fizikai rekreációs tevékenység végzése, melyek a helyi adottságokat 

és a hallgatók érdeklődését, igényeit figyelembe véve megvalósíthatók. TANANYAG: A NAT vonat-

kozó követelményrendszerének feldolgozásához: Az egészség, és egészséges életmód fogalma, össze-

függése. Prevenció fogalma, fajtái. Szabadidősport lényege. Rekreáció fogalma. A rekreáció helye a 

társadalom és az egyén életében. Különféle rétegek és csoportok rekreációja, különös tekintettel az 

iskoláskorúak rekreációjára. Sportrekreáció. Téli és nyári sporttevékenységek a szabadban. Alternatív 

tartalmak: görkorcsolya, tollaslabda, modern,- magyar-és nemzetiségi táncok, műkorcsolya, kondicio-

náló tornák, aerobik stb. KÖVETELMÉNY: A felsorolt sportági mozgáskultúra jelentőségének isme-

rete és elfogadható gyakorlati kivitelezése. Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN11M141 

Sportágismeret, rekreáció II.  
2 

0+1∆ 

gyj 
K VIII. - 

 

CÉL: A hallgatók ismerjenek meg sokrétű szabadidős sporttevékenységeket. Az új mozgásformák, 

sportágak és szabadidős tevékenységek megismerése, bővítse a hallgató képzés során szerzett ismere-

teit, jártasságait, készségeit, képességeit a szabadidő kultúrált eltöltése terén. TANANYAG: A NAT 

vonatkozó követelményrendszerének feldolgozásához: Rehabilitáció – könnyített - és gyógytestneve-

lés. Tartásjavítás, nyújtástechnikák. A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban. Természetben 

űzhető sportok, pl. túrázás, lovaglás, vitorlázás, stb. KÖVETELMÉNY: Zárthelyi dolgozat sikeres 

teljesítése. A hallgató közvetítse környezete számára az egészséges életmód mintáját, az egészséges 

környezet és a mozgás harmóniájának jótékony hatásait. Célirányos pszichomotoros képességek és 

mozgáskultúra birtokában legyenek képesek a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására. A fel-

sorolt sportági mozgáskultúra jelentőségének ismerete és elfogadható gyakorlati kivitelezése. 
 

VIZUÁLIS NEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLET 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M01 2 0+1∆ KV II TN12A02 
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Kommunikációs és szemlélte-

tési stúdiumok 

gyj 

 

CÉL elsajátítani az ismeretek és információk vizuális közlési módjait, eljárásait és technikáit, a kü-

lönböző funkciókban működő (esetenként specializálódott) ábrázolási- és jelkonvenciókat, beleértve a 

modern média (benne a mozgó kép) nyelvezetét. Jelek, diagramok, megértése és értelmezése, szöveg-

képek tervezése. TANANYAG: Az iskolai szemléltetés alaphelyzetei. Ábrák sémák, jelek, diagramok, 

grafikonok, modellek. A szemléltetés időtényezői. Folyamatszemléltetés. A mozgóképes és a számító-

gépes szemléltetés lehetőségei. Háromdimenziós eszközök: makettek. Eszköztelen szemléltetés: táblai 

rajz és a metakommunikáció.  KÖVETELMÉNY: A hallgató tudjon különböző vizuális közléseket 

(jelek, diagramok elektronikus képek) olvasni, , megérteni és reprodukálni. Tudjon vizuális és nem 

vizuális természetű információt, ismeretet, elképzelést képi formában előadni a tárgyilagos közlés 

alapvető eszközeivel és formáiban. A kurzus a beadott munkák alapján gyakorlati jeggyel zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M02 

Vizuális közlésformák 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV II TN12A02 

 

CÉL: megalapozni a vizuális közlési célokhoz való legalkalmasabb eszközrendszer megválasztásának 

képességét. A feladatok tudatosítják, hogy ugyanannak a technikának (pl. a festés) más és más eljárá-

sát alkalmazzuk a különböző közlésformákban. A személyes közlések révén erősíteni a másság elfo-

gadásának képességét. Az indirekt közlések révén erősíteni a tudatos környezetalakítás képességét. 

TANANYAG: Kompozíciós tanulmányok. Plasztikai tanulmányok. Színtanulmányok. Az egyes ta-

nulmányi témakörök feladataikkal felölelik a vizuális közlések területeit, mint primer közlések (lát-

vány utáni képalkotások),direkt közlések (racionális közelítés), indirekt közlések (tárgy és díszítmé-

nye), személyes közlések (intuitív képalkotás). KÖVETELMÉNY: A hallgató szerezzen jártasságot 

egy vizuális feladat céljának értelmezésében és tudjon cél szerint mérlegelni az eszközhasználatban. A 

hallgató ismerje a sokféle, felvonultatott műveletet és technikát, s ezek közül jártasság-szinten tudja 

gyakorolni azokat, amelyeket maga is kipróbált. A tantárgy a gyakorlati témák közös értékelésével 

zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M03 

Művészettörténet 
2 

1+0 

k 
KV. II TN12A02 

 

CÉL bővíteni és történetileg rendezni a hallgató művészeti ismereteit, s korok és korszakok szemléleti 

világának megismerésén keresztül finomítani világképét, erősíteni a különböző emberi művészeti tö-

rekvések iránti toleranciáját. TANANYAG: Ősművészet. Az ókor művészete. Bizánc, a román művé-

szet és a gótika. A reneszánsz Itáliában, Németalföldön és Magyarországon. A barokk és rokokó. A 

XIX sz. művészete (klasszicizmus, romantika, realizmus és az impresszionizmus. A modern művészet 

kezdetei. A XX. Sz. irányzatai. A kortárs művészet tendenciái tantárgy KÖVETELMÉNY: A hallga-

tó legyen tájékozott a tananyagban. Értse a kor szemléleti irányultságának és stiláris jellegzetességei-

nek megfeleléseit, ismerje a korszakváltások okait. Tudjon a különböző korokból és kultúrákból jel-

legzetes alkotásokat és összefüggéseket felidézni, szóban és írásban elemezni. 

A kollokviumi vizsga előzménye a hallgatói önálló műelemző dolgozat. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M04 

Alkotási gyakorlat 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV III. TN12A01! 

 

CÉL: hogy a hallgatók élményszerű tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek választott képzőművé-

szeti és iparművészeti műfaj gyakorlatában. ( festészet, szobrászat, grafika,  fotomontázs kerámia, 

nemezelés, kézművesség, papírművesség ) . Fejődjön képi kifejezési képességük, esztétikai, kritikai 

érzékenységük, mások képi és tárgyi kifejezéseire irányuló érdeklődő, elfogadó magatartásuk .A tan-
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tárgy TANANYAG: Anyagok , technikák, eszközök megismerése. Kísérletek a választott műfajban 

alkalmazott nyelvi eszközökkel. Imitációs és transzpozíciós feladatok választott műalkotások alapján. 

Saját élmény/téma kompozíciós változatai. : Anyagok , technikák, eszközök megismerése a hagyomá-

nyos tárgyfunkciók és tárgyformák alakításán keresztül. Használati tárgyak tervezése és díszítése. 

Jeltárgy, dísztárgy, játék tervezése, kivitelezése. Ünnepkörökhöz kötődő tárgyak kivitelezése. KÖ-

VETELMÉNY: Sajátítsa el a választott képzőművészeti műfaj nyelvi alapjait, technikáit. Végezzen 

önálló kifejezési képalakításokat. Munkája feleljen meg a forma, funkció, díszítmény összefüggései-

nek.  Fedezze fel a műfajban és társai munkáiban megmutatkozó esztétikai értékeket. A kurzus a gya-

korlati témák teljesítésével, gyakorlati jeggyel zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M05 

Műelemzés, esztétikai alapis-

meretek 

2 
1+1∆ 

k 
KV III TN12A02! 

 

CÉL: szélesebb esztétikai, művészeti, műveltségi bázis megteremtése, szemléletformálás, korszerű 

értékítélet alapozása. Multi és interkultúrális szemlélet kialakítása az emberi kultúra esztétikai értékei-

nek elemzésével, összehasonlításaival, az esztétikai másságok értékelésével. TANANYAG: Az eszté-

tikum keletkezése, jelenségei a művészetben és a művészeten kívül. Az ízlés kérdése. Tömegkultúra, 

az elit kultúra, népi kultúra. A vizuális művészetek és műfajok áttekintése. Forma és tartalom, forma 

és funkció. A stílus. Az esztétikai élmény és érték szocializáló szerepe. A művészet nevelő funkciói. 

KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje az esztétikum és művészet fogalmi jelentéseit, minőségeit, 

kritériumait. Ismerje az esztétikai alany és esztétikai tárgy kapcsolatrendszerét. Legyenek esztétikai 

értékképzetei, határozott értékítélete. Tudjon művészeti élményeiről rendezetten és választékosan írni 

és beszélni, tudjon művet kellő empátiával elemezni. Értse és tolerálja az emberi vizuális megnyilvá-

nulások sokféleségét másságát. A kurzus kollokviummal zárul 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M06 

Vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája I. 

2 
1+1∆ 

k 
KV III. TN12A02! 

 

CÉL Elsajátítani azokat a vizuális nevelési szaktárgyi módszertani ismereteket, amelyek képessé te-

szik a hallgatót a vizuális megismerő képességek fejlesztésére a 6-12 éves korosztály körében.. A tan-

tárgy TANANYAG: Gyermekrajzok közlő és kifejező elemeinek tanulmányozása. A NAT vizuális 

kommunikáció fejezeteinek értelmezése. A vizuális megismerési és kifejezési képességek. Iskolai 

modelltanulmányok, vizuális problématanulmányok. A modellek szerepe és jellege a rajzolva tanul-

mányozó megismeréshez. Primer közlések, direkt közlések. Ábraolvasás és alkotás képességének fej-

lesztése. Célszerű munkaformák az ábrázolásban. Órafelépítések példái. Az értékelés irányultságai a 

két közlésforma esetében. KÖVETELMÉNY: A hallgató ismerje a vizuális tanulás , a vizuális meg-

ismerés pszichológiáját, a tanulás irányítás módszereit s legyenek elképzelései a személyes változa-

tokhoz alkalmazkodó segítségről. Ismerje a látványelemzés és ábrázolás folyamattá szervezésének 

pedagógiai módszereit.  A tantárgy gyakorlati témák teljesítését követően zárul kollokviummal. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M07 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája II. 

2 
1+0 

k 
KV IV TN12M06 

 

CÉL: elsajátítani azokat az igényes és speciális pedagógiai módszereket, amelyekkel a hallgatók ala-

pozni és fejleszteni tudják majd a gyermekek esztétikai érzékenységét, személyes kifejező készségei-

ket, amelyekkel segíteni tudják humán érték-irányultságú környezettudatos szemléletük formálódását 

TANANYAG:: Kifejező gyermekrajzok elemzése I. Kezdetektől az iskoláskorig. Az élmény. A vizuá-

lis élmény, az esztétikai élmény, és a műélmény pszichológiája, illetve az élményből fakadó kifejezési 
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késztetések pszichológiája. A személyes közlések képalakítási körének pedagógiai megközelítése: - a 

belső képből induló kifejező ábrázolás; - a közvetlen látványból induló, átírásokkal születő kifejező 

ábrázolás; - és az ábrázolás nélküli kifejezés. Empátia a kifejezésben és a befogadás empátiája. Tole-

rancia és empátia az értékelő visszajelzésben KÖVETELMÉNY: A hallgató tudjon olvasni a gyer-

mekrajzokból, a gyermekmunkákból, ismerje az élményhangoltság, az élmény és a kifejezési készteté-

sek pszichológiáját, és ismerje a hozzájuk való pedagógiai közelítés módjait. Tudjon differenciáltan 

inspirálni a gyermeki kifejezésre. A kurzus az évközi feladatok teljesítése után kollokviummal zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M08 

Képzőművészeti gyakorlat 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV IV TN12M04 

 

CÉL hogy segítse a kifejezési képességek alkotói folyamatokban történő kibontakozását, egyéni stílus 

kialakulását. Az esztétikai célú önértékelés képességének elsajátítása. A hallgatónak legyen módja 

megismerkedni a választott műfaj nyelvi kifejezési eszközeinek, technikáinak és eljárásainak széles 

választékával. TANANYAG: Az anyag és technika inspirációi. Kísérletek a választott műfajban nyel-

vi eszközökkel, hatáselemekkel. Transzpozíciós feladatok műalkotások alapján. Irodalmi és zenei ins-

pirációk kibontása. Saját élmény, téma kompozíciós és transzpozíciós változatai. Beszámoló (írásban 

és szóban) önálló tapasztalatokról és a műfajt érintő megfigyelésekről. KÖVETELMÉNY: A hallgató 

tudjon formát adni saját (sajátos) szemléleti közelítéseinek, legyen képes a mind alkalmasabb eszkö-

zöket megtalálni, s azokat egyénien művelni Legyen képes empátiával közelíteni csoporttársai képi 

kifejezéseihez, tudja azok egyéni értékeit becsülni, tolerálni. A tantárgy a megvalósított témák értéke-

lésével zárul gyakorlati jeggyel. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M09 

Tárgy és környezetkultúra 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV V TN12M04 

 

CÉL a tárgy és környezetkultúra világának, a tájegységek kultúrájában élt magyar népművészet szem-

léleti világának gyakorlati elsajátítása. A tantárgy feladata, hogy az "Alkotási gyakorlatok" során meg-

ismert műfajok /vagy az ezeken túl felkínált műfajok/ valamelyikében elmélyültebb foglalkozások, tevé-

kenységek lehetőségét nyújtsa TANANYAG: Anyagok, eszközök, technikák a hagyományos tárgy-

funkciókban. Használati tárgy tervezése és díszítése. Jeltárgy, dísztárgy tervezése, kivitelezése. Ün-

nepkörökhöz, szokásokhoz kötődő tárgyak és ajándéktárgyak készítése. Téralakítás térrendezés adott 

témákban (osztályterem, folyosó stb.) KÖVETELMÉNY: Legyen képes formában és díszítményben 

stílust imitálni, s ugyanebben a szemléleti körben legyen képes változatokat tervezni. Tárgykészítéseiben, 

tárgy és környezetelemzéseiben ismerje fel a környezetalakítás felelősségét. 

Tisztelje az eltérő kultúrák és kultúrtörténetek tárgyalakító másságát .A kurzus a tárgykészítő témák 

közös értékelésével, gyakorlati jeggyel zárul. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M10 

Népművészet, design 
2 

0+1∆ 

gyj 
KV V - 

 

CÉL bővíteni és rendezni a hallgatók művészeti ismereteit, fejleszteni esztétikai értékszemléletüket. 

Népművészetünk az egyetemes emberi folklór ismeretanyagával együtt – mint multikulturális és interkul-

turális jelenség – legyen a másságok elfogadásának, tolerálásának nevelői területe. TANANYAG: A 

népművészet keletkezése, története. Tájegységek, etnikai csoportok. A magyar népművészet műfajon-

kénti elemzése. Ornamensek szemiotikai elemzése. A népművészet és a modern társadalmak. Az 

iparművészet műfajai, funkciói. A design mint integrált tárgy és környezettervezés. Életünk közvetlen 

környezete. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen tájékozott a tananyagban. Értse a kisebb-nagyobb 

egységek szemléleti irányultságának és stiláris jellegzetességeinek megfeleléseit. Tudjon különböző ko-

rokból és kultúrákból tárgyi-környezeti értékeket, jellegzetes összefüggéseket felidézni szóban és írásban 

elemezni A gyakorlati jegy alapját dolgozatok és meghatározott témák írásos beadása képezi 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M11 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája III. 

2 
1+0∆ 

k 
KV V TN12M07 

 

CÉL pedagógiai ismeretekké és készségekké transzponálni a párhuzamosan futó "Tárgy- és környezet-

kultúra, kézművesség" gyakorlatainak tapasztalatait, valamint az "Esztétikai- művészeti ismeretek", a 

"Művészettörténet" és a "Népművészet, környezetkultúra, design" tantárgyak ismereteit. 

TANANYAG: A gyermeki spontán tárgykészítő tevékenység. NAT ’tárgy és környezetkultúra’ 

anyagrészének értelmezése. Tárgykészítés és a kollektív élmény. A tárgykészítés iskolai változatai. A 

tárgykészítő óra felépítése tartalmi szempontból. A feladatokra való ráhangolás pedagógiai módszerei. 

A különböző műfajok technikák oktatásának módszerei. Az értékelés módszerei, szempontjai KÖ-

VETELMÉNY: A hallgató ismerje a tárgyi/környezeti élménykör pszichológiáját, az esztétikai élmény-

szocializáló szerepét, és az élmény pedagógiai közelítésének módjait, játékos módszereit Ismerje a kör-

nyezetesztétikai hatások mobilizálásának lehetőségeit; ismerje a gyermekekkel közös környezetalakítás 

módjait és pedagógiai módszereit. Tudja empátiával kezelni az eltérő gyermeki tárgy és környezetalakítá-

sokat. A tantárgy kollokviummal zárul gyakorlati témák teljesítésének előzményével. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M12 

Fotózás 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV VI TN12M05 

 

CÉL a gépi képkészítés módjainak, funkcióinak megismerése és meg tanulása útján közelíteni az is-

meret- és információközlés a vizuális kommunikáció mindennapos feladataihoz, illetve a művészi 

kifejezés lehetőségeihez.. TANANYAG: A fotó- jelenség szociológiai és pszichológiai közelítésben. 

Fotótörténet. Dokumentum fotó, alkalmazott fotó, művészi fotó. Téma, jelentés, tartalom, a fotó nyelvi 

anyaga. A személyesség eszközei a fotóban. A modern fotóművészet törekvései. Gyakorlatok (felvétel 

és labormunka. Tárgyfotózás. Kompozíciós gyakorlatok: lírai, drámai, komikus, elbeszélő, szürreális 

stb. kísérletek. Kifejezési gyakorlatok.) KÖVETELMÉNY: A hallgató rendelkezzen a feladataihoz 

szükséges fotótechnikai ismeretekkel. Ismerje a fotózás helyét és szerepét a vizuális kommunikáció-

ban, és legyenek elképzelései a fotózás iskolai szerepének szélesítéséről. 

Tudjon írásban és szóban fotót elemezni. Legyenek esztétikai képzetei a fotó művészeti értékeinek 

elemzéséből és saját fotózási gyakorlatából. A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M13 

Mozgókép és módszertana 
2 

0+2∆ 

gyj 
KV VI TN12M05 

 

CÉL: események, történések időbeliségének, mint vizuális problémának elemzése, megfogalmazása. 

Elmélet és gyakorlatok formájában megismertetni a mozgóképes ábrázolás és kifejezés (történetmesé-

lés) nyelvi törvényeit. A mozgóképi történetmesélésnek, mint kollektív kifejezésnek a gyakorlása ez 

által fejleszteni a csoportban való munkavégzésnek, a kollegialitásnak és munkaszervezésnek a kés-

zségét. Bemutatni és gyakoroltatni a mozgóképes történetmesélés általános iskolai feladatait. A tan-

tárgy TANANYAG: A mozgókép, mint köznapi vizuális kommunikáció, és mint művészet. Ábrázolás 

animációval. Az animáció története, korai eszközei. Kifejezés, történetmesélés animációval ( rajz, báb, 

kollázs) . A videózás technikája. A filmi nyelv alapelemei. Nézőpont, beállítás, vágás, montázs. Szín 

és fény a filmben.  A filmi elbeszélés jellemzői. A színészi játék, gesztus és szerep. Mozgóképes té-

mák, feladatok az általános iskolai vizuális nevelésben. KÖVETELMÉNY: A hallgató legyen képes 

megfogalmazni az idő dimenziójában vizsgálható vizuális problémákat és megtervezni a probléma-

megoldások menetét. Tudjon olyan mozgásra/változásra épülő problémahelyzeteket, feladatsorokat 

tervezni, amelyek összhangban vannak a tanulók érdeklődésével és a személyiségalakulás igényeivel. 

A gyakorlati jegy meghatározott beadandó témák és tanórai gyakorlatok teljesítésére épül. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M14 

A vizuális nevelés tantárgy-

pedagógiája IV.  

2 
1+0 

szigorlat 
KV VI TN12M11! 

 

CÉL megteremteni a szakismereti tárgyak és a tantárgypedagógiai kurzusok szintézisét. Meg kell 

ismertetni a vizuális nevelés kereteit, a hazai közoktatás stratégiáját, a tartalmi szabályozás dokumen-

tumait az aktuális iskolai körülményeket. TANANYAG: A vizuális nevelés iránti társadalmi elvárások 

és a tényleges helyzet. Hazai tantervtörténet és kitekintés. Részkoncepciók és pedagógiai irányzatok. 

A vizuális nevelés az iskola egészében. A vizuális kultúra tanterve. Tananyagszervezési elvek. A fela-

datok sorolásának és kapcsolásának elve. A projekt. Az életkori sajátosságok figyelembevétele. A 

tananyagspirál. A műalkotások helye és szerepe a tananyagban. KÖVETELMÉNY: A hallgató lássa 

át a vizuális nevelés folyamatjellegét, és szakaszosságát 3-16 éves korig. Dolgozza fel, és tudja kezelni 

a tantervi dokumentumokat. Tudjon feladatsor vázlatokat összeállítani. Tudjon szemléletes tanmenetet 

készíteni.  

A szigorlat előfeltétele a TN12M14 tárgy teljesítése: órai részfeladatok kivitelezése és egy önállóan 

kidolgozott tanmenet elkészítése. 

A szigorlat követelménye: 
A hallgatónak három témakörben kell számot adnia felkészültségéről: a műveltségterület és tantárgy-

pedagógiájának ismeretei, a vizuális tevékenységekben mutatott kreatív képességek és azok szemléleti 

bázisa. A) témakör: A szigorlatot megelőző időszakban a hallgató kivitelez egy feladatot, amelynek 

készülési folyamatát is dokumentálja. Munkájához igényt tarthat konzultációra és technikai segítségre. 

A feladatok listáján a vizuális kultúra iskoláztatásának valamennyi tevékenységtípusa szerepel a szem-

léltető eszköztől a műalkotásig, s ebből a hallgató sorsolással kapja a magáét. Elkészült feladatához 

bírálót választ a tanszék oktatói közül .B) témakör: A vizuális megismerés és a gyakorlati illetve tudo-

mányos vizuális kommunikáció téma-körében. C) témakör: A művészeti vizuális kommunikáció és az 

esztétikai művészeti nevelés témakörében. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN12M15  

Alternatív vizuális nevelés, 

Művészetszociológia  

2 
1+0 

m 
KV VII TN12M14 

 

CÉL alternatív vizuális nevelési törekvések megismertetése, hallgatói önállóság kialakítása a tanítási 

program alakításában, a tapasztalatokon alapuló szaktárgyi önfejlesztésben. TANANYAG: A hazai 

vizuális nevelés történetisége. Aktuális törekvések vizuális nevelésünkben. Kutatóműhelyek, publiká-

ciók (Tölgyfa program, győri műhely stb.). Vizuális nevelés az alternatív iskolákban .A személyes 

programalakítás élő példái. Az iskolán kívüli vizuális nevelés területei. KÖVETELMÉNY: Az érté-

kelés alapját a hallgatói önálló kutatómunkára épülő kiselőadások és programvázlatok képezik. 

 

 
A NÉMET NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSAI 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N01 

Nyelvtan  

Rendszerező/leíró I.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: a hallgatók már megszerzett elméleti nyelvtani ismereteinek elmélyítése, ami hozzásegíti őket a 

nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett nyelvtani struktúrák fel-

elevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák német nyelven történő meg-

tanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompetencia kialakítása;  szö-

vegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A témakörök féléven-
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ként változnak. Az első félévben:  a német ige: igemódok, a ragozási típusok, igeidők képzése, az ige-

vonzatok, a modális igék és azok átvitt értelmű jelentésének használata, az ige passzív alakja, az ige-

idők és alkalmazásuk. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségek-

kel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkalmazni; a képzés idején 

folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óralátogatásokra [au-

tonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatására van szük-

ség. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N02 

Nyelvtan  

Rendszerező/leíró II.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K II. TN07N01! 

 

CÉL: az első félévben elsajátított ismeretek további elmélyítése révén a hallgatók tovább bővítsék 

elméleti nyelvtani ismereteiket, az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák német 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompe-

tencia kialakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A 

második félévben: a német főnév: (Genus, Casus, Numerus), a névelők – használatuk, az eltérések: a 

rövidítések neme; az összetett főnevek, az idegen szavak, stb. továbbá a melléknév funkciója és hasz-

nálata a mondatban a névmások egy része. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg az egyes 

nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkal-

mazni; az elsajátítandó és elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki magukban az összefüggéseket 

felismerő kompetenciát, mely a mondatalkotás alapvető tényezője;: a rendszeres óralátogatások, az 

órai munka és az autonóm tanulási formák alkalmazása teszi lehetővé a folyamatos haladást, a félév 

során zárthelyi dolgozatokkal ellenőrzik az oktatók a szükséges feltételek teljesítését 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N03 

Nyelvtan  

Rendszerező/leíró III. 

1 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN07N02! 

 

CÉL: hogy a hallgatók folyamatosan tovább bővítsék elméleti nyelvtani ismereteiket, melyek hozzá-

segítik őket a bővített nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett 

nyelvtani struktúrák felelevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése. TANANYAG:  A harma-

dik félévben: a névmások és fajtái, használatuk, a számnevek és használatuk; az adverbiumok és fajtái; 

az elöljárószók; fokozatosan áttérnek a mondatelemzésre a mondattan. KÖVETELMÉNYEK: a hall-

gatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat 

kommunikációjukban alkalmazni; az elsajátítandó és elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki 

magukban az összefüggéseket felismerő kompetenciát, mely a mondatalkotás alapvető tényezője; a 

képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óraláto-

gatásokra [autonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatása 

elengedhetetlen. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N04 

Nyelvtan  

Rendszerező/leíró IV. 

1 
0+1∆ 

gyj 
K IV. TN07N03! 

 

CÉL: az előző félévekben elsajátított szófajelméleti ismeretek további elmélyítse révén a hallgatók 

mondattani ismeretekkel bővítsék tovább elméleti nyelvtani ismereteiket: az ismert struktúrákra újab-

bak építése; a nyelvtani struktúrák német nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia ki-

alakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: a mondat-

típusok és jellemzőik, a kötőszókkal és használatukkal; az egyszerű, a bővített és az összetett monda-

tok; a szórend szabályai. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg a német mondattanra jellemző 

jelenségeket és az ezzel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkal-

mazni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre (zárthelyi dolgozatok írása) rendszeres és aktív 
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óralátogatásokra (autonóm tanulási forma alkalmazása) van szükség, a hallgatók legyenek képesek 

zárthelyi dolgozataikban röviden, de szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket és azok megta-

nításának alapvető lehetőségeit. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N05 

Nyelvtan  

Rendszerező/leíró V. 

2 
0+1∆ 

szigorlat 
K V. 

TN07N04! 

TN07NAV 

 

CÉL: hogy az előző félévekben elsajátított szófajelméleti és mondattani ismeretek birtokában felké-

szüljenek a szigorlatra az ismert struktúrák folyamatos automatizálása; a nyelvtani struktúrák német 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia fejlesztése; szövegértési és elemezési kompe-

tencia fejlesztése. TANANYAG Az ötödik félévben: a mellékmondatok jellemzői; a mellékmondatok 

fajtái; rendszeres szövegolvasás, értelmezés és mondatelemzés; felkészülés a szigorlatra. KÖVE-

TELMÉNY: a hallgatók az elsajátított német nyelvtani ismereteiket mélyítik, automatizálják; tudják 

azokat kommunikációjukban alkalmazni. Legyenek képesek rövid összefüggő szöveget átlátni, tömö-

rítve reprodukálni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rend-

szeres és aktív óralátogatásokra [autonóm tanulási forma alkalmazása] van szükség. A hallgatók le-

gyenek képesek röviden és szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket, a szövegeket átlátni és 

nehézség nélkül elemezni, a félévet két részből álló (írásbeli és szóbeli) szigorlattal lezárni. A szigor-

lat sikeres letétele a nemzetiségi csoportos tanítási gyakorlat előfeltétele! 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N06 

Nyelv- és stílusgyakorlatok I.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL a hallgató nyelvtudásának fokozatos fejlesztése, a meglévő hiányosságok pótlása.  A négy nyelvi 

kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni értés valamint írásbeli kifejezési készség) fo-

lyamatos fejlesztése, csiszolása. A hallgató szókincsének bővítése a német nyelvterületen éppen aktuá-

lis témák feldolgozásával, valamint a tartalmakon keresztül interkulturális attitűdjének kialakítása. 

Vitaindítással lehetőséget nyújtani a hallgatónak arra, hogy véleményét szuverén módon, megfelelő 

nyelvi eszközökkel, objektív stílusban kifejthesse. TANANYAG: Interkulturális találkozások; Iskola 

régen és ma; Az effektív tanulás módszerei; Egy személy leírása és jellemzése; Egy bűnügyi történet. 

KÖVETELMÉNY: Tudjon a hallgató igényes szövegeket értelmezni szótár nélkül, szövegkörnyezet 

és összefüggések segítségével.  Fejtse ki véleményét szóban és írásban, megfelelő stílusban, kommu-

nikációt zavaró nyelvtani, ill. kifejezési hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával. Végezze el a 

hallás utáni értési gyakorlatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N07 

Nyelv és stílusgyakorlatok II.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K II. TN07N06! 

 

CÉL: a hallgató középfokú szintű német nyelvtudásának elmélyítése, tudásuk folyamatos, autonóm 

szinten tartása illetve bővítése.  A négy nyelvi kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni 

értés valamint írásbeli kifejezési készség) változatos fejlesztése, csiszolása. TANANYAG: A nyelv és 

stílusgyakorlat témakörei: Környezetvédelem; Szociális munka; Vizsgadrukk; hogyan lépjünk túl fé-

lelmeinken? Média; Európai Unió; A világháló kínálta lehetőségek; Élet az SOS gyermekfaluba. KÖ-

VETELMÉNY: Tudja kifejteni véleményét a hallgató szóban és írásban, egyre árnyaltabb szókincs-

csel, kommunikációt zavaró nyelvtani hibák nélkül. Meséljen el németül egy-egy történetet zavaró 

nyelvtani, ill. stilisztikai hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával.  Végezze el önállóan a kitű-

zött hallás utáni értési feladatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07NAV 2 av K II. TN07N02- vel és 
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Nyelvi alapvizsga 

német nyelv 

TN07N07- tel 

párhuzamosan 

 

CÉL: a hallgató hozott nyelvi kompetenciájának, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség szintjének fejlő-

dési vizsgálata, ill. ellenőrzése. A négy alapkészség: az értés, a beszéd, az olvasás és íráskészség fej-

lettségi szintjének mérésén keresztül a kommunikativitás ellenőrzése, amely megmutatja, hogy képes-

e a hallgató tanítói munkáját nyelvi kommunikációs nehézségek nélkül végezni. TANANYAG: A 

kommunikatív kompetencia vizsgálata a két félév Nyelv- és stílusgyakorlatok kurzusain elsajátított 

szókincs aktív használata alapján. Az automatizált nyelvi jelenségek helyes alkalmazásának bemutatá-

sa a kommunikáció folyamán. A hallgató kialakult nyelvátadó kompetenciájának vizsgálata írásbeli és 

szóbeli feladatok alapján. KÖVETELMÉNY: A hallgató tudja alkalmazni az elsajátított szókincset, 

mely a mindennapi témákon kívül magában foglalja a színvonalas monologikus beszédet (referátumok 

tartása), a szituatív kommunikációt, a fejlett írásbeli kifejezőkészséget. Az alapvizsga sikeres letétele 

előfeltétele a szigorlat letételének. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 
Státus 

Javasolt 

félév 
Előfeltételek 

TN07N21 

Évfolyamdolgozat német nyelven 

 

1 

0/ 

gyj 

 

K 

 

IV. 

 

TN07NAV 

 

CÉL: A hallgató legyen képes idegen nyelven módszertani, nyelvtani vagy (gyermek)irodalmi témá-

ban egy hosszabb összefüggő dolgozat elkészítésére. Az évfolyamdolgozat felkészíti a hallgatókat az 

idegen nyelven írt szakdolgozat elkészítésére. TANANYAG: Minden hallgató témát és témavezetőt 

választ a dolgozat beadását megelőző (III.) félévben. Témavezetőjével folyamatosan konzultál, szak-

irodalmi listát állít össze, bemutatja a készülő dolgozat vázlatát; önálló munkát, kutatást végez a témá-

ban. Az évfolyamdolgozat a szakdolgozatnál kisebb terjedelmű. KÖVETELMÉNY: A hallgatók 

legyenek képesek az adott szakterületen önálló anyaggyűjtésre és az anyag feldolgozására, elrendezé-

sére; megfelelő minőségű és mennyiségű szakirodalmat használjanak a dolgozat elkészítése során; 

legyenek képesek gondolataikat logikusan felépített szövegben, megfelelő szakkifejezések használatá-

val, nyelvileg helyesen megfogalmazni; legyenek képesek empirikus kutatást végezni a dolgozat témá-

jával kapcsolatban; a munka folyamán sajátítsák el az idézés és a bibliográfia összeállításának helyes 

formáját. 

 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N081 

Tantárgy-pedagógia I. 
1 

1+0 

k 
K IV. 

TN07N03! 

TN07N07! 
 

CÉL: a módszertan elméleti kérdéseinek megismertetése, melyeknek elsajátítása alapját képezi a gya-

korlati ismereteknek és a tanítási gyakorlat sikeres teljesítésének TANANYAG: A hallgató módszer-

tani tanulmányainak első félévében elsajátítja a kisebbségi nyelv módszertanának helyét a tudomá-

nyok között; a 20. század iskolai keretek között alkalmazott nyelvtanítási módszereit; az anyanyelvi 

nyelv és irodalom órák  felépítését, a nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet játszó struktúrák 

elemeit. KÖVETELMÉNY: Az elméleti módszertani tudás, a kialakított kompetenciák birtokában 

legyen képes igényes óratartásra: sajátítsa el az óra felépítését, az anyanyelvi fejlesztés és a nyelvtaní-

tás folyamatában jelentős szerepet játszó struktúrák elemeit. Folyamatosan vegyen részt az előadáso-

kon, a tudja követni a témákat és a félév végén eredményesen tegye le a szóbeli kollokviumot. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N091 

Tantárgy-pedagógia II.  
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. TN07N081! 
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CÉL: hogy a hallgató birtokolja azt a kompetenciát, mellyel az előző félévben elsajátított elméleti 

ismereteket a mindennapok tanítási gyakorlatában alkalmazni tudja. TANANYAG: A hallgató mód-

szertani tudását fejleszti és alkalmazza a gyakorlatban: folyamatosan készít óratervezeteket, ill. előké-

születi vázlatokat a megadott témákhoz; gyakorolja a tanulóknak és a tananyagoknak megfelelő mód-

szerek megválasztását; és kipróbálja a kor követelményeinek megfelelő, legújabb módszertani eljárá-

sokat; óráit az anya- és idegennyelv-oktatás legfontosabb kritériumainak ismeretében tervezi és szer-

vezi meg; órái megtervezésénél használja az elsajátított szakterminológiát. KÖVETELMÉNY: A 

hallgató legyen képes a módszertan, mint interdiszciplináris tudomány elméletének átültetésére a gya-

korlatba; óratervezetek, előkészületi vázlatok készítése során tudja alkalmazni a 20. sz. legjelentősebb, 

iskolai keretek között használt módszereit és a legújabb módszertani eljárásokat is. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N101 

Gyermekirodalom I. 
1 

0+2∆ 

gyj 
K IV. TN07N07 

 

CÉL: hogy a hallgató gyermekirodalmi és irodalomdidaktikai alapismereteket tanujon meg  egyszerű 

gyermekirodalmi szövegek felhasználásához a német, mint anya- és idegen nyelv általános iskolai 

oktatásában. A szövegfeldolgozások során megismerkednek a hallgatók a gyermekirodalom kreatív 

felhasználási lehetőségeivel a nyelvoktatásban. Ennek módszereit elsajátítják a gyakorlatban is az 

általános iskolai oktatásnak megfelelő nehézségű és témájú, valamint saját nyelvi kompetenciáját fej-

lesztő gyermekirodalmi szövegek változatos feldolgozása során. TANANYAG: Hallgatóink megis-

merkednek a német népköltészet legfontosabb gyermekirodalmi alkotásaival (népmesék, svankok, 

népi gyermekjátékok ...) és didaktizált, valamint modern megzenésített változataival. Rövid mondóká-

kat, nyelvtörőket, gyermekdalokat szó szerint is elsajátítanak. A tematikát a hallgatók házi olvasmá-

nyok, gyermekeknek készült hangkazetták és videofilmek megtekintése alapján dolgozzák fel.  KÖ-

VETELMÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív részvétel és két írásbeli dolgozat meg-

írása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N11 

Gyermekirodalom II.  
2 

0+2∆ 

k 
K V. TN07N101! 

 

CÉL: A kortárs gyermekirodalom különösen sok lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a  játékos, kreatív 

nyelvoktatás és a belsőleg motivált kommunikáció eszköze legyen. A programtervezet téma- és szö-

vegajánlata ennek megfelelően kettős célkitűzés alapján épül fel: a) A témák és szövegek egy része az 

általános iskolai nyelvoktatásban közvetlenül felhasználható. b) A téma- és szövegkínálat hozzájárul 

ahhoz, hogy a hallgatók képet kapjanak a kortárs német nyelvű gyermekirodalomról, megismerkedje-

nek néhány fontos művével, továbbá az irodalmi ízlés, világlátás, problémaérzékenység, nyelvi kifeje-

zőkészség, szókincs fejlesztéséhez. TANANYAG: A szemináriumok témája a huszadik század máso-

dik felének gyermekirodalma. A hallgatók megismerkednek a gyermekirodalom néhány jeles képvise-

lőjével. KÖVETELMÉNY: A kollokvium előfeltétele egy írásbeli dolgozat megírása és a kötelező 

olvasmányok elolvasása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N12 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. TN07N11! 

 
CÉL: A szemináriumok résztvevőit irodalmi utazásra hívjuk, amely a németnyelvű irodalom két 

klasszikus korszakát öleli fel: A középkor hősi és lovagi eposzaival és lírai költészetével (Minnesang) 

kezdődik és a 18-19. századi klasszikus német irodalmával folytatódik. TANANYAG: A szövegek 

feldolgozása a szemináriumi foglalkozásokon igen változatos formában történik, amelynek során 

igyekszünk a korra, a stílusirányzatra és az íróra jellemző vonásokat, az író erkölcsi, filozófiai és esz-

tétikai nézeteit közösen feltárni.  Megnézünk videón részleteket a legismertebb regények és drámák 

német nyelvű filmváltozataiból, operákból, meghallgatunk megzenésített verseket, összevetünk mű-
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fordításokat eredeti alkotásokkal. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív 

részvétel és két írásbeli  dolgozat megírása. 

 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N13 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VII. TN07N12! 

 
CÉL: Olvasásra, a német irodalom és azon keresztül a német kultúra megismerésére (művészettörté-

net, építészet, zene, színházkultúra, viselkedés, öltözködés-divattörténet vonatkozásában) "csábítjuk" 

hallgatóinkat. Az irodalmi élmények révén nemcsak német nyelvi tudásunk, de érzelmi életük, világlá-

tásuk is gazdagodik. Modern irodalomdidaktikai és drámapedagógiai módszereket használunk az órá-

kon. Szituációs játékok, dramatizálás segítségével lehetőséget biztosítunk a produktív nyelvhasználat-

ra, a cselekvésorientált oktatásra. TANANYAG: A szemináriumok tárgya a huszadik századi német 

irodalom legfontosabb stílusirányzatainak, néhány alkotójának  és művének megismerése. KÖVE-

TELMÉNY: A kollokvium előfeltétele két kötelező olvasmány elolvasása német nyelven és egy írás-

beli dolgozat megírása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N14 

Nemzetiségi ismeret – néprajz 

I.  (német) 

2 
0+2∆ 

k 
K II. TN07N06! 

 

CÉL: A magyarországi német kisebbség történetének tanulmányozása alapján a hallgatók nemzetiségi 

öntudatának erősítése, felkészülés diákjaik nemzetiségi öntudatának formálására, és más kultúrák 

megbecsülésére TANANYAG: A magyarországi német kisebbség történetének főbb fejezetei: német 

telepesek a kora középkori Magyarországon, a tizennyolcadik századi betelepítések, a németség a 

reformkorban, a polgári forradalom és az abszolutizmus korában, a kiegyezés után, a huszadik század-

ban. A tematikát a hallgatók a szakirodalom tanulmányozása, esetleg múzeumlátogatás, dokumentum-

filmek stb. elemzése révén, valamint hallgatói referátumok formájában dolgozzák fel. KÖVETEL-

MÉNY: egy magyarországi német település történetét bemutató szemináriumi dolgozat elkészítése, az 

órák rendszeres látogatása, aktív részvétel az órai munkában, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselő-

adás tartása egy választott témakörben. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N15 

Nemzetiségi ismeret – néprajz 

II. (német) 

2 
0+2∆ 

k 
K III. TN07N14! 

 

CÉL: A magyarországi német kisebbség néprajzának, nyelvének tanulmányozása alapján a hallgatók 

nemzetiségi öntudatának erősítése, felkészülés diákjaik nemzetiségi öntudatának formálására, és más 

kultúrák megbecsülésére TANANYAG: A hallgatók megismerkednek a magyarországi német kisebb-

ség néprajzával, szokásaival és hagyományaival: a családi élethez kapcsolódó szokásokkal, az egyházi 

évhez kapcsolódó szokásokkal, a magyarországi németek tárgyi kultúrájával, a tantárgy speciális szak-

szókincsével bővül a nyelvtudásuk. KÖVETELMÉNY: az órák rendszeres látogatása, aktív részvétel 

az órai munkában, egy magyarországi német település néprajzát, szokásait bemutató szemináriumi 

dolgozat elkészítése, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselőadás tartása egy választott témakörben. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N16 

Nemzetiségi irodalom/ gyer-

mekirodalom I.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K VII. TN07N12! 
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CÉL: a magyarországi német nemzetiség irodalmi életének, alkotóinak, alkotásainak, szervezeteinek 

megismerése, a nemzetiségi identitás erősítése, a más nemzetek, nemzetiségek iránti nyitottság foko-

zása. TANANYAG: A hallgató megismeri a magyarországi nemzetiségi irodalom főbb képviselőit és 

legjelentősebb köteteit. Szépirodalmi alkotások közös elemzésével fejlődik tudása a nemzetiségi kultú-

ráról, felkészül irodalmi előadások, műsorok összeállítására, szépirodalmi alkotások dramatizálására, 

előadására, megismerkedik nyelvjárási szövegekkel, kisebbségi tematikákkal. KÖVETELMÉNY: 

rendszeres és aktív órai munka, az előírt irodalom elolvasása, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselő-

adás megtartása a választott témában, egy kortárs magyarországi német szerző kötetét bemutató sze-

mináriumi dolgozat elkészítése.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N17 

Nemzetiségi irodalom/ gyermek-

irodalom II.  

1 
0+1∆ 

k 
K VIII. TN07N16! 

 

CÉL: felkészülés a német nemzetiség gyermekirodalom alkalmazására a magyarországi nemzetiségi 

iskolák nevelőmunkájában; felkészülés a növendékek nyelvtudásának fejlesztésére, nemzetiségi iden-

titásuk erősítésére a megfelelően kiválasztott irodalmi alkotások révén. TANANYAG: A hallgató 

megismeri a magyarországi német nemzetiségi gyermekirodalom főbb képviselőit és jelentősebb köte-

teit. Elsajátít néhány, az iskolai munkában jól használható magyarországi német, esetleg nyelvjárásban 

íródott gyermekdalt, rímet, kiszámolót, gyermekjátékot és mesét.  Felkészül iskolai gyermekirodalmi 

előadások, műsorok összeállítására. KÖVETELMÉNY: rendszeres és aktív órai munka, az előírt 

irodalom elolvasása, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselőadás megtartása a választott témában. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N18 

Nemzetiségi ének-zene és tan-

tárgy-pedagógiája  

2 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN07N07! 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése célnyelvű ének-zene foglalkozások tartására. A nemzetiségi dalok 

megszerettetése, hogy a leendő tanítók erősítsék a gyerekek kisebbségi identitását, öntudatát. Betekin-

tést nyújtani a célnyelvű énektanítás módszertani eszköztárába. TANANYAG: Az általános iskola 

alsó tagozata számára összeállított nemzetiségi énekkönyvek dalainak elsajátítása. A gyermekközpon-

tú nyelvtanítás kreatív módszereinek megismerése. A dalok mozgásformákkal, táncokkal, játékokkal, 

ritmikus- és hangszerkísérettel kombinálása. A magyarországi németek dalai, táncai. Az ünnepek da-

lai, versei, ünnepi műsorok összeállítása. Zenei projektek. KÖVETELMÉNY: Sajátítsa el a hallgató a 

dalokat és szövegüket.  A megismert szakmódszertani szempontok ismeretében készítsen a hallgató 

kijelölt tananyagrészhez részletes óravázlatot. Tudjon egy-egy dalt megfelelő módszertani eszközök-

kel megtanítani a csoportnak.  

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N19 

Nemzetiségi testnevelés és tan-

tárgy-pedagógiája  

2 
0+2∆ 

gyj 
K IV. TN07N07! 

 

CÉL: A hallgatónak megtanítani a testnevelés célnyelvű oktatásához szükséges szakkifejezéseket, a 

leggyakrabban alkalmazott felszólításokat, vezényszavakat. A testnevelés célnyelvű óravezetésének 

módszertani alapjainak elsajátítása. TANANYAG: Mivel a testnevelés órán a nyelvtanulást elősegíti a 

bemutatás lehetősége, mozgás közben gyorsabban megragadnak a kifejezések, ezért a hallgató is moz-

dulatokkal kíséri a tanulást, egyes órákat lehetőség szerint tornateremben tartanak.  Konkrét gyakorlat-

sorokkal ismerkednek meg és megtanulják az óravezetéshez szükséges legfontosabb "vezényszavakat" 

videofelvételek alapján. Részletesen kidolgoznak óravázlatokat, foglalkoznak a bemelegítés sokoldalú 

lehetőségeivel, majd az egyes mozgássorok elmagyarázásával. Témakörök: Bemelegítés; Baleset-

megelőzés és környezetvédelem; Az érzékelés fejlesztésére irányuló gyakorlatok; Guruló átfordulás 

előre és hátra; Kislabda-dobás; Távolugrás; A „kalandtorna” állomásai; Mozgás zenére; Labdajátékok. 
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KÖVETELMÉNY: vegyen részt a hallgató aktívan az órákon; tartson mikrotanítást a csoport előtt; 

tudjon a hallgató egy gyakorlatsort német nyelven levezényelni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07N20 

Nemzetiségi környezetismeret tp.  
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. TN07N07! 

 

CÉL: Megismertetni a hallgatót a környezeti nevelés-tananyag rendkívül gazdag szókincsének minél 

nagyobb szeletével. A környezeti nevelés célnyelvű tanításához szükséges szakkifejezések, a leggyak-

rabban alkalmazott felszólítások, instrukciók elsajátítása. TANANYAG: Részletesen tárgyalják a 

bilingvis tanórák kialakításának lehetőségeit - különböző óravázlatokat, ill. célnyelvű környezeti neve-

lés óráról készült felvételeket hasonlítanak össze, elemeznek.  Témakörök (a főiskolai jegyzet témái): 

Minden fának más a levele – a juharfa; A mi iskolánk; Csúszómászó-projekt; A kutatódoboz; Felada-

tok az állatkertben; Nézzünk meg egy madarat alaposan; Esik az eső; Természet a városban; Hulladék-

újrahasznosítás / ötletek barkácsoláshoz; Kísérletek akusztikai jelenségekkel; A hő; Súly, hosszúság, 

idő; A gyermek és az egészség. KÖVETELMÉNY: Készítsen a hallgató – az elsajátított ismeretek 

alapján – kijelölt tananyagrészhez tudatosan felépített, részletes óravázlatot. Tartson meg német nyel-

ven egy tanórarészletet szemináriumi keretek között. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N05 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat I. 

3 
0+3* 

gyj 
K VI. 

TN00A021 

TN07N05! 

TN06A10! 

 

Cél: a hallgatók felkészítése (fokozódó önállósággal) a választott nemzetiségi nyelven tartott tárgyak 

tanítására az 1-6. osztályban; a tanítás – tanulás önálló szervezésének, irányításának a fejlesztése; is-

merkedés a tanító adminisztratív teendőivel. TANANYAG: a csoport előtti előkészületi, tanítási és 

elemző órákon való aktív részvétel; az 1-4. évfolyam valamelyikén nemzetiségi nyelvet és éneket tanít 

nemzetiségi nyelven. Előkészületi vázlatok írása, a megtartandó óra vázlatának és lehetőség szerint 

emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; a tanítási órához kapcsolódóan tanulói füzetek, felmérők javí-

tása, értékelése; helyettes tanítói feladatok ellátása; a tanulói csoportok(hoz) aktuális fejlesztési igé-

nyeihez alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés; aktív kezdeményező, okfeltáró és a problémákra 

megoldást kereső óraelemzés. Követelmény: a hallgatók használják az elsajátított tanulásirányítási 

módszereket és munkaformákat, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát, a szakmai, tantárgy-

pedagógiai ismereteket a tanítási órák tervezésekor, tartásakor, elemzésekor; a gyakorlati jegy feltétele 

az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás az elemzés és a helyette-

si munka; a gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető tanító véleményének figyelembe vételével a nemzeti-

ségi képzésben résztvevő oktató állapítja meg. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N061 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat II. 

2 
0+3* 

gyj 
K VII. 

TN00N05! 

 

 

CÉL: a 10-12 éves tanulók pszichológiai sajátosságainak, fejlesztésük pedagógiai lehetőségeinek 

megtapasztalása; a választott nemzetiségi nyelven tartott tanítási órák tudatos tervezése tanítási órák 

tudatos tervezése (előkészületi vázlat, óratervezet készítése), kivitelezése, szakszerű és tudatos elem-

zése. TANANYAG: a csoport előtti előkészületi, tanítási és elemző órákon való aktív részvétel: a 

képzési idő első felében az 1-4 osztályvalamelyikében környezetismeret és testnevelés, a második 

felében az 5-6- évfolyam valamelyikében nemzetiségi nyelvet tanít. Az előkészületi vázlatok, a meg-

tartandó óra vázlatának és lehetőség szerint emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; helyettes tanítói 

feladatok ellátása; a tanulói csoportokhoz alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés, a tanulásirányí-

tás tudatos értékelése; aktív kezdeményező, kritikai szemléletű óraelemzés. KÖVETELMÉNY: a 

hallgatók tapasztalják meg a gyakorlatban azokat a tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek a 6–12 
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éves korosztály alapkészségeinek alakításához szükségesek; ismerjék meg a 6-12 éves korosztály dif-

ferenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, tervezését, tanulásirányítási módsze-

reit;. Az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás az elemzés és a 

helyettesi munka együttesen határozza meg a gyakorlati jegyet, amit a gyakorlatvezető tanító vélemé-

nyének figyelembe vételével a nemzetiségi képzésben résztvevő oktató állapítja meg. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N16 

Zárótanítás 

(nemzetiségi) 

1 
2 

gyj 
K VIII. 

TN00A141 

TN00N06! 

TN00N06! 

 

CÉL: német  nyelven az önálló pedagógiai munkára alkalmas és e feladatra kész személyiség bemu-

tatkozása 1 tanóra megtervezésével, megtartásával és elemzésével. TANANYAG: a hallgatók 1 vélet-

lenszerűen választott tantárgy tanítását megtervezik; előkészítik az alkalmas szemléltető anyagokat, 

megtartják a tanítási órát; órájukat önállóan, a folyamat, a tanítási óra, a gyermeki munka és a tanítási 

tervezet megvalósítása/megvalósulása szempontjából kritikai szemlélettel, okkereső és megoldást ke-

reső módon elemzik. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek idegen nyelven megmutatni, 

hogy önállóan, a megszerzett ismeretek, pedagógiai kompetenciák, készségek és képességek birtoká-

ban tanítási órát tudnak tervezni és tartani; pedagógiai tevékenységét mind a tanulók, mind a maga 

szempontjából tudatosan képesek elemezni és kritikusan értékelni; a zárótanítás gyakorlati jegyét az 

elnök adja. (További választott műveltségi terület elvégzése esetén a hallgatónak a műveltségterületi 

tantárgyhoz kapcsolódó zárótanítást kell tennie.) 

 

 

A SZERB NEMZETISÉGI TANÍTÓ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSAI 
 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S01 

Nyelvtan  

Leíró/rendszerező I.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL: a hallgatók már megszerzett elméleti nyelvtani ismereteinek elmélyítése, ami hozzásegíti őket a 

nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett nyelvtani struktúrák fel-

elevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák szerb nyelven történő meg-

tanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompetencia kialakítása;  szö-

vegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A témakörök féléven-

ként változnak. Az első félévben:  a szerb ige: igemódok, a ragozási típusok, igeidők képzése, az ige-

vonzatok, a modális igék és azok átvitt értelmű jelentésének használata, az ige passzív alakja, az ige-

idők és alkalmazásuk. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségek-

kel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkalmazni; a képzés idején 

folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óralátogatásokra [au-

tonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatására van szük-

ség. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S02 

Nyelvtan  

Leíró/rendszerező II.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K II. TN07S01! 

 

CÉL: az első félévben elsajátított ismeretek további elmélyítése révén a hallgatók tovább bővítsék 

elméleti nyelvtani ismereteiket, az ismert struktúrákra újabbak építése; a nyelvtani struktúrák szerb 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia kialakítása; az összefüggéseket látó kompe-

tencia kialakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: A 

második félévben: a szerb főnév, a névelők – használatuk, az eltérések: a rövidítések neme; az össze-
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tett főnevek, az idegen szavak, stb. továbbá a melléknév funkciója és használata a mondatban a név-

mások egy része. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségekkel 

kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkalmazni; az elsajátítandó és 

elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki magukban az összefüggéseket felismerő kompetenciát, 

mely a mondatalkotás alapvető tényezője;: a rendszeres óralátogatások, az órai munka és az autonóm 

tanulási formák alkalmazása teszi lehetővé a folyamatos haladást, a félév során zárthelyi dolgozatok-

kal ellenőrzik az oktatók a szükséges feltételek teljesítését 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S03 

Nyelvtan  

Leíró/rendszerező III. 

1 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN07S02! 

 

CÉL: hogy a hallgatók folyamatosan tovább bővítsék elméleti nyelvtani ismereteiket, melyek hozzá-

segítik őket a bővített nyelvtani struktúrák gyakorlati alkalmazásához: a már korábban megszerzett 

nyelvtani struktúrák felelevenítése; az ismert struktúrákra újabbak építése. TANANYAG:  A harma-

dik félévben: a névmások és fajtái, használatuk, a számnevek és használatuk; az adverbiumok és fajtái; 

az elöljárószók; fokozatosan áttérnek a mondatelemzésre a mondattan. KÖVETELMÉNYEK: a hall-

gatók ismerjék meg az egyes nyelvtani jelenségekkel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat 

kommunikációjukban alkalmazni; az elsajátítandó és elsajátított tananyag ismeretében alakítsák ki 

magukban az összefüggéseket felismerő kompetenciát, mely a mondatalkotás alapvető tényezője; a 

képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rendszeres és aktív óraláto-

gatásokra [autonóm tanulási forma alkalmazása] és a félév lezárásához szükséges előírások betartatása 

elengedhetetlen. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S04 

Nyelvtan Leíró/rendszerező IV. 
1 

0+1∆ 

gyj 
K IV. TN07S03! 

 

CÉL: az előző félévekben elsajátított szófajelméleti ismeretek további elmélyítse révén a hallgatók 

mondattani ismeretekkel bővítsék tovább elméleti nyelvtani ismereteiket: az ismert struktúrákra újab-

bak építése; a nyelvtani struktúrák szerb nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia ki-

alakítása; szövegértési és elemezési kompetencia kialakítása és fejlesztése. TANANYAG: a mondat-

típusok és jellemzőik, a kötőszókkal és használatukkal; az egyszerű, a bővített és az összetett monda-

tok; a szórend szabályai. KÖVETELMÉNY: a hallgatók ismerjék meg a szerb mondattanra jellemző 

jelenségeket és az ezzel kapcsolatos szabályszerűségeket; tudják azokat kommunikációjukban alkal-

mazni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre (zárthelyi dolgozatok írása) rendszeres és aktív 

óralátogatásokra (autonóm tanulási forma alkalmazása) van szükség, a hallgatók legyenek képesek 

zárthelyi dolgozataikban röviden, de szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket és azok megta-

nításának alapvető lehetőségeit. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S05 

Nyelvtan Leíró/rendszerező V. 
2 

0+1∆ 

szigorlat 
K V. 

TN07S04! 

TN07SAV 
 

CÉL: hogy az előző félévekben elsajátított szófajelméleti és mondattani ismeretek birtokában felké-

szüljenek a szigorlatra az ismert struktúrák folyamatos automatizálása; a nyelvtani struktúrák szerb 

nyelven történő megtanításához szükséges kompetencia fejlesztése; szövegértési és elemezési kompe-

tencia fejlesztése. TANANYAG Az ötödik félévben: a mellékmondatok jellemzői; a mellékmondatok 

fajtái; rendszeres szövegolvasás, értelmezés és mondatelemzés; felkészülés a szigorlatra. KÖVE-

TELMÉNY: a hallgatók az elsajátított szerb nyelvtani ismereteiket mélyítik, automatizálják; tudják 

azokat kommunikációjukban alkalmazni. Legyenek képesek rövid összefüggő szöveget átlátni, tömö-

rítve reprodukálni; a képzés idején folyamatos oktatói ellenőrzésre [zárthelyi dolgozatok írása], rend-

szeres és aktív óralátogatásokra [autonóm tanulási forma alkalmazása] van szükség. A hallgatók le-

gyenek képesek röviden és szabatosan megfogalmazni a nyelvi jelenségeket, a szövegeket átlátni és 
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nehézség nélkül elemezni, a félévet két részből álló (írásbeli és szóbeli) szigorlattal lezárni. A szigor-

lat sikeres letétele a nemzetiségi csoportos tanítási gyakorlat előfeltétele! 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S06 

Nyelv- és stílusgyakorlatok I.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K I. - 

 

CÉL a hallgató nyelvtudásának fokozatos fejlesztése, a meglévő hiányosságok pótlása.  A négy nyelvi 

kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni értés valamint írásbeli kifejezési készség) fo-

lyamatos fejlesztése, csiszolása. A hallgató szókincsének bővítése a szerb nyelvterületen éppen aktuá-

lis témák feldolgozásával, valamint a tartalmakon keresztül interkulturális attitűdjének kialakítása. 

Vitaindítással lehetőséget nyújtani a hallgatónak arra, hogy véleményét szuverén módon, megfelelő 

nyelvi eszközökkel, objektív stílusban kifejthesse. TANANYAG: Interkulturális találkozások; Iskola 

régen és ma; Az effektív tanulás módszerei; Egy személy leírása és jellemzése; Egy bűnügyi történet. 

KÖVETELMÉNY: Tudjon a hallgató igényes szövegeket értelmezni szótár nélkül, szövegkörnyezet 

és összefüggések segítségével.  Fejtse ki véleményét szóban és írásban, megfelelő stílusban, kommu-

nikációt zavaró nyelvtani, ill. kifejezési hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával. Végezze el a 

hallás utáni értési gyakorlatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S07 

Nyelv és stílusgyakorlatok II.  
1 

0+2∆ 

gyj 
K II. TN07S06! 

 

CÉL: a hallgató középfokú szintű szerb nyelvtudásának elmélyítése, tudásuk folyamatos, autonóm 

szinten tartása illetve bővítése.  A négy nyelvi kompetencia (beszédkészség, értő olvasás, hallás utáni 

értés valamint írásbeli kifejezési készség) változatos fejlesztése, csiszolása. TANANYAG: A nyelv és 

stílusgyakorlat témakörei: Környezetvédelem; Szociális munka; Vizsgadrukk; hogyan lépjünk túl fé-

lelmeinken? Média; Európai Unió; A világháló kínálta lehetőségek; Élet az SOS gyermekfaluba. KÖ-

VETELMÉNY: Tudja kifejteni véleményét a hallgató szóban és írásban, egyre árnyaltabb szókincs-

csel, kommunikációt zavaró nyelvtani hibák nélkül. Meséljen el szerbül egy-egy történetet zavaró 

nyelvtani, ill. stilisztikai hibák nélkül, a tanult szókincs felhasználásával.  Végezze el önállóan a kitű-

zött hallás utáni értési feladatokat, melyeknek teljesítése előfeltétele a gyakorlati jegy megadásának. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07SAV 

Nyelvi alapvizsga 

német nyelv 

0 
0 

av 
K II. 

TN07S02- vel és 

TN07S07- tel 

párhuzamosan 

 

CÉL: a hallgató hozott nyelvi kompetenciájának, írásbeli és szóbeli kifejezőkészség szintjének fejlő-

dési vizsgálata, ill. ellenőrzése. A négy alapkészség: az értés, a beszéd, az olvasás és íráskészség fej-

lettségi szintjének mérésén keresztül a kommunikativitás ellenőrzése, amely megmutatja, hogy képes-

e a hallgató tanítói munkáját nyelvi kommunikációs nehézségek nélkül végezni. TANANYAG: A 

kommunikatív kompetencia vizsgálata a két félév Nyelv- és stílusgyakorlatok kurzusain elsajátított 

szókincs aktív használata alapján. Az automatizált nyelvi jelenségek helyes alkalmazásának bemutatá-

sa a kommunikáció folyamán. A hallgató kialakult nyelvátadó kompetenciájának vizsgálata írásbeli és 

szóbeli feladatok alapján. KÖVETELMÉNY: A hallgató tudja alkalmazni az elsajátított szókincset, 

mely a mindennapi témákon kívül magában foglalja a színvonalas monologikus beszédet (referátumok 

tartása), a szituatív kommunikációt, a fejlett írásbeli kifejezőkészséget. Az alapvizsga sikeres letétele 

előfeltétele a szigorlat letételének. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S08 

Tantárgy-pedagógia I. 
1 

1+0 

k 
K IV. 

TN07S03! 

TN07S07! 
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CÉL: a módszertan elméleti kérdéseinek megismertetése, melyeknek elsajátítása alapját képezi a gya-

korlati ismereteknek és a tanítási gyakorlat sikeres teljesítésének TANANYAG: A hallgató módszer-

tani tanulmányainak első félévében elsajátítja a kisebbségi nyelv módszertanának helyét a tudomá-

nyok között; a 20. század iskolai keretek között alkalmazott nyelvtanítási módszereit; az anyanyelvi 

nyelv és irodalom órák  felépítését, a nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet játszó struktúrák 

elemeit. KÖVETELMÉNY: Az elméleti módszertani tudás, a kialakított kompetenciák birtokában 

legyen képes igényes óratartásra: sajátítsa el az óra felépítését, az anyanyelvi fejlesztés és a nyelvtaní-

tás folyamatában jelentős szerepet játszó struktúrák elemeit. Folyamatosan vegyen részt az előadáso-

kon, a tudja követni a témákat és a félév végén eredményesen tegye le a szóbeli kollokviumot. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S09 

Tantárgy-pedagógia II.  
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. TN07S08! 

 

CÉL: hogy a hallgató birtokolja azt a kompetenciát, mellyel az előző félévben elsajátított elméleti 

ismereteket a mindennapok tanítási gyakorlatában alkalmazni tudja. TANANYAG: A hallgató mód-

szertani tudását fejleszti és alkalmazza a gyakorlatban: folyamatosan készít óratervezeteket, ill. előké-

születi vázlatokat a megadott témákhoz; gyakorolja a tanulóknak és a tananyagoknak megfelelő mód-

szerek megválasztását; és kipróbálja a kor követelményeinek megfelelő, legújabb módszertani eljárá-

sokat; óráit az anya- és idegennyelv-oktatás legfontosabb kritériumainak ismeretében tervezi és szer-

vezi meg; órái megtervezésénél használja az elsajátított szakterminológiát. KÖVETELMÉNY: A 

hallgató legyen képes a módszertan, mint interdiszciplináris tudomány elméletének átültetésére a gya-

korlatba; óratervezetek, előkészületi vázlatok készítése során tudja alkalmazni a 20. sz. legjelentősebb, 

iskolai keretek között használt módszereit és a legújabb módszertani eljárásokat is. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S10 

Gyermekirodalom I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K IV. TN07S07 

 

CÉL: hogy a hallgató gyermekirodalmi és irodalomdidaktikai alapismereteket tanuljon meg egyszerű 

gyermekirodalmi szövegek felhasználásához a szerb, mint anya- és idegen nyelv általános iskolai ok-

tatásában. A szövegfeldolgozások során megismerkednek a hallgatók a gyermekirodalom kreatív fel-

használási lehetőségeivel a nyelvoktatásban. Ennek módszereit elsajátítják a gyakorlatban is az általá-

nos iskolai oktatásnak megfelelő nehézségű és témájú, valamint saját nyelvi kompetenciáját fejlesztő 

gyermekirodalmi szövegek változatos feldolgozása során. TANANYAG: Hallgatóink megismerked-

nek a szerb népköltészet legfontosabb gyermekirodalmi alkotásaival (népmesék, svankok, népi gyer-

mekjátékok ...) és didaktizált, valamint modern megzenésített változataival. Rövid mondókákat, nyelv-

törőket, gyermekdalokat szó szerint is elsajátítanak. A tematikát a hallgatók házi olvasmányok, gyer-

mekeknek készült hangkazetták és videofilmek megtekintése alapján dolgozzák fel.  KÖVETEL-

MÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív részvétel és két írásbeli dolgozat megírása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S11 

Gyermekirodalom II.  
2 

0+2∆ 

k 
K V. TN07S10! 

 

CÉL: A kortárs gyermekirodalom különösen sok lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a játékos, kreatív 

nyelvoktatás és a belsőleg motivált kommunikáció eszköze legyen. A programtervezet téma- és szö-

vegajánlata ennek megfelelően kettős célkitűzés alapján épül fel: a) A témák és szövegek egy része az 

általános iskolai nyelvoktatásban közvetlenül felhasználható. b) A téma- és szövegkínálat hozzájárul 

ahhoz, hogy a hallgatók képet kapjanak a kortárs szerb nyelvű gyermekirodalomról, megismerkedje-

nek néhány fontos művével, továbbá az irodalmi ízlés, világlátás, problémaérzékenység, nyelvi kifeje-

zőkészség, szókincs fejlesztéséhez. TANANYAG: A szemináriumok témája a huszadik század máso-

dik felének gyermekirodalma. A hallgatók megismerkednek a gyermekirodalom néhány jeles képvise-

lőjével. KÖVETELMÉNY: A kollokvium előfeltétele egy írásbeli dolgozat megírása és a kötelező 

olvasmányok elolvasása. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S12 

Irodalmi beszédgyakorlat I. 
2 

0+2∆ 

gyj 
K VI. TN07S11! 

 
CÉL: A szemináriumok résztvevőit irodalmi utazásra hívjuk, amely a szerb nyelvű irodalom két 

klasszikus korszakát öleli fel: A középkor hősi és lovagi eposzaival és lírai költészetével kezdődik és a 

18-19. századi klasszikus szerb irodalmával folytatódik. TANANYAG: A szövegek feldolgozása a 

szemináriumi foglalkozásokon igen változatos formában történik, amelynek során igyekszünk a korra, 

a stílusirányzatra és az íróra jellemző vonásokat, az író erkölcsi, filozófiai és esztétikai nézeteit közö-

sen feltárni.  Megnézünk videón részleteket a legismertebb regények és drámák szerb nyelvű filmvál-

tozataiból, operákból, meghallgatunk megzenésített verseket, összevetünk műfordításokat eredeti alko-

tásokkal. KÖVETELMÉNY: A gyakorlati jegy feltétele az órán való aktív részvétel és két írásbeli 

dolgozat megírása. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S13 

Irodalmi beszédgyakorlat II. 
2 

0+2∆ 

k 
K VII. TN07S12! 

 
CÉL: Olvasásra, a szerb irodalom és azon keresztül a szerb kultúra megismerésére (művészettörténet, 

építészet, zene, színházkultúra, viselkedés, öltözködés-divattörténet vonatkozásában) "csábítjuk" hall-

gatóinkat. Az irodalmi élmények révén nemcsak szerb nyelvi tudásunk, de érzelmi életük, világlátásuk 

is gazdagodik. Modern irodalomdidaktikai és drámapedagógiai módszereket használunk az órákon. 

Szituációs játékok, dramatizálás segítségével lehetőséget biztosítunk a produktív nyelvhasználatra, a 

cselekvésorientált oktatásra. TANANYAG: A szemináriumok tárgya a huszadik századi német iroda-

lom legfontosabb stílusirányzatainak, néhány alkotójának és művének megismerése. KÖVETEL-

MÉNY: A kollokvium előfeltétele két kötelező olvasmány elolvasása szerb nyelven és egy írásbeli 

dolgozat megírása. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S14 

Nemzetiségi ismeret – néprajz 

I.  (szerb) 

2 
0+2∆ 

k 
K II. TN07S06! 

 

CÉL: A magyarországi szerb kisebbség történetének tanulmányozása alapján a hallgatók nemzetiségi 

öntudatának erősítése, felkészülés diákjaik nemzetiségi öntudatának formálására, és más kultúrák 

megbecsülésére TANANYAG: A magyarországi szerb kisebbség történetének főbb fejezetei: szerb 

telepesek a kora középkori Magyarországon, a tizennyolcadik századi betelepítések, a szerbség a re-

formkorban, a polgári forradalom és az abszolutizmus korában, a kiegyezés után, a huszadik század-

ban. A tematikát a hallgatók a szakirodalom tanulmányozása, esetleg múzeumlátogatás, dokumentum-

filmek stb. elemzése révén, valamint hallgatói referátumok formájában dolgozzák fel. KÖVETEL-

MÉNY: egy magyarországi szerb település történetét bemutató szemináriumi dolgozat elkészítése, az 

órák rendszeres látogatása, aktív részvétel az órai munkában, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselő-

adás tartása egy választott témakörben. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S15 

Nemzetiségi ismeret – néprajz 

II.  

2 
0+2∆ 

k 
K III. TN07S14! 

 

CÉL: A magyarországi szerb kisebbség néprajzának, nyelvének tanulmányozása alapján a hallgatók 

nemzetiségi öntudatának erősítése, felkészülés diákjaik nemzetiségi öntudatának formálására, és más 

kultúrák megbecsülésére TANANYAG: A hallgatók megismerkednek a magyarországi szerb kisebb-
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ség néprajzával, szokásaival és hagyományaival: a családi élethez kapcsolódó szokásokkal, az egyházi 

évhez kapcsolódó szokásokkal, a magyarországi szerbek tárgyi kultúrájával, a tantárgy speciális szak-

szókincsével bővül a nyelvtudásuk. KÖVETELMÉNY: az órák rendszeres látogatása, aktív részvétel 

az órai munkában, egy magyarországi szerb település néprajzát, szokásait bemutató szemináriumi 

dolgozat elkészítése, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselőadás tartása egy választott témakörben. 
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S16 

Nemzetiségi irodalom/ gyer-

mekirodalom I.  

2 
0+2∆ 

gyj 
K VII. TN07S12! 

 

CÉL: a magyarországi szerb nemzetiség irodalmi életének, alkotóinak, alkotásainak, szervezeteinek 

megismerése, a nemzetiségi identitás erősítése, a más nemzetek, nemzetiségek iránti nyitottság foko-

zása. TANANYAG: A hallgató megismeri a magyarországi nemzetiségi irodalom főbb képviselőit és 

legjelentősebb köteteit. Szépirodalmi alkotások közös elemzésével fejlődik tudása a nemzetiségi kultú-

ráról, felkészül irodalmi előadások, műsorok összeállítására, szépirodalmi alkotások dramatizálására, 

előadására, megismerkedik nyelvjárási szövegekkel, kisebbségi tematikákkal. KÖVETELMÉNY: 

rendszeres és aktív órai munka, az előírt irodalom elolvasása, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselő-

adás megtartása a választott témában, egy kortárs magyarországi szerb szerző kötetét bemutató szemi-

náriumi dolgozat elkészítése.  
 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S17 

Nemzetiségi irodalom/ gyermek-

irodalom II.  

1 
0+1∆ 

k 
K VIII. TN07S16! 

 

CÉL: felkészülés a szerb nemzetiség gyermekirodalom alkalmazására a magyarországi nemzetiségi 

iskolák nevelőmunkájában; felkészülés a növendékek nyelvtudásának fejlesztésére, nemzetiségi iden-

titásuk erősítésére a megfelelően kiválasztott irodalmi alkotások révén. TANANYAG: A hallgató 

megismeri a magyarországi szerb nemzetiségi gyermekirodalom főbb képviselőit és jelentősebb köte-

teit. Elsajátít néhány, az iskolai munkában jól használható magyarországi szerb, esetleg nyelvjárásban 

íródott gyermekdalt, rímet, kiszámolót, gyermekjátékot és mesét.  Felkészül iskolai gyermekirodalmi 

előadások, műsorok összeállítására. KÖVETELMÉNY: rendszeres és aktív órai munka, az előírt 

irodalom elolvasása, egy zárthelyi dolgozat megírása, kiselőadás megtartása a választott témában. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S18 

Nemzetiségi ének-zene és tan-

tárgy-pedagógiája  

2 
0+2∆ 

gyj 
K III. TN07S07! 

 

CÉL: A hallgatók felkészítése célnyelvű ének-zene foglalkozások tartására. A nemzetiségi dalok 

megszerettetése, hogy a leendő tanítók erősítsék a gyerekek kisebbségi identitását, öntudatát. Betekin-

tést nyújtani a célnyelvű énektanítás módszertani eszköztárába. TANANYAG: Az általános iskola 

alsó tagozata számára összeállított nemzetiségi énekkönyvek dalainak elsajátítása. A gyermekközpon-

tú nyelvtanítás kreatív módszereinek megismerése. A dalok mozgásformákkal, táncokkal, játékokkal, 

ritmikus- és hangszerkísérettel kombinálása. A magyarországi szerbek dalai, táncai. Az ünnepek dalai, 

versei, ünnepi műsorok összeállítása. Zenei projektek. KÖVETELMÉNY: Sajátítsa el a hallgató a 

dalokat és szövegüket.  A megismert szakmódszertani szempontok ismeretében készítsen a hallgató 

kijelölt tananyagrészhez részletes óravázlatot. Tudjon egy-egy dalt megfelelő módszertani eszközök-

kel megtanítani a csoportnak.  
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S19 

Nemzetiségi testnevelés és tan-

tárgy-pedagógiája  

2 
0+2∆ 

gyj 
K IV. TN07S07! 

 

CÉL: A hallgatónak megtanítani a testnevelés célnyelvű oktatásához szükséges szakkifejezéseket, a 

leggyakrabban alkalmazott felszólításokat, vezényszavakat. A testnevelés célnyelvű óravezetésének 

módszertani alapjainak elsajátítása. TANANYAG: Mivel a testnevelés órán a nyelvtanulást elősegíti a 

bemutatás lehetősége, mozgás közben gyorsabban megragadnak a kifejezések, ezért a hallgató is moz-

dulatokkal kíséri a tanulást, egyes órákat lehetőség szerint tornateremben tartanak.  Konkrét gyakorlat-

sorokkal ismerkednek meg és megtanulják az óravezetéshez szükséges legfontosabb "vezényszavakat" 

videofelvételek alapján. Részletesen kidolgoznak óravázlatokat, foglalkoznak a bemelegítés sokoldalú 

lehetőségeivel, majd az egyes mozgássorok elmagyarázásával. Témakörök: Bemelegítés; Baleset-

megelőzés és környezetvédelem; Az érzékelés fejlesztésére irányuló gyakorlatok; Guruló átfordulás 

előre és hátra; Kislabda-dobás; Távolugrás; A „kalandtorna” állomásai; Mozgás zenére; Labdajátékok. 

KÖVETELMÉNY: vegyen részt a hallgató aktívan az órákon; tartson mikrotanítást a csoport előtt; 

tudjon a hallgató egy gyakorlatsort német nyelven levezényelni. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN07S20 

Nemzetiségi környezetismeret tp.  
2 

0+2∆ 

gyj 
K V. TN07S07! 

 

CÉL: Megismertetni a hallgatót a környezeti nevelés-tananyag rendkívül gazdag szókincsének minél 

nagyobb szeletével. A környezeti nevelés célnyelvű tanításához szükséges szakkifejezések, a leggyak-

rabban alkalmazott felszólítások, instrukciók elsajátítása. TANANYAG: Részletesen tárgyalják a 

bilingvis tanórák kialakításának lehetőségeit - különböző óravázlatokat, ill. célnyelvű környezeti neve-

lés óráról készült felvételeket hasonlítanak össze, elemeznek.  Témakörök (a főiskolai jegyzet témái): 

Minden fának más a levele – a juharfa; A mi iskolánk; Csúszómászó-projekt; A kutatódoboz; Felada-

tok az állatkertben; Nézzünk meg egy madarat alaposan; Esik az eső; Természet a városban; Hulladék-

újrahasznosítás / ötletek barkácsoláshoz; Kísérletek akusztikai jelenségekkel; A hő; Súly, hosszúság, 

idő; A gyermek és az egészség. KÖVETELMÉNY: Készítsen a hallgató – az elsajátított ismeretek 

alapján – kijelölt tananyagrészhez tudatosan felépített, részletes óravázlatot. Tartson meg szerb nyel-

ven egy tanórarészletet szemináriumi keretek között. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N05 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat I. 

3 
0+3* 

gyj 
K VI. 

TN00A021 

TN07S05! 

TN06A10! 

 

Cél: a hallgatók felkészítése (fokozódó önállósággal) a választott nemzetiségi nyelven tartott tárgyak 

tanítására az 1-6. osztályban; a tanítás – tanulás önálló szervezésének, irányításának a fejlesztése; is-

merkedés a tanító adminisztratív teendőivel. TANANYAG: a csoport előtti előkészületi, tanítási és 

elemző órákon való aktív részvétel; az 1-4. évfolyam valamelyikén nemzetiségi nyelvet és éneket tanít 

nemzetiségi nyelven. Előkészületi vázlatok írása, a megtartandó óra vázlatának és lehetőség szerint 

emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; a tanítási órához kapcsolódóan tanulói füzetek, felmérők javí-

tása, értékelése; helyettes tanítói feladatok ellátása; a tanulói csoportok(hoz) aktuális fejlesztési igé-

nyeihez alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés; aktív kezdeményező, okfeltáró és a problémákra 

megoldást kereső óraelemzés. Követelmény: a hallgatók használják az elsajátított tanulásirányítási 

módszereket és munkaformákat, az integrált és differenciált oktatás eszköztárát, a szakmai, tantárgy-

pedagógiai ismereteket a tanítási órák tervezésekor, tartásakor, elemzésekor; a gyakorlati jegy feltétele 

az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás az elemzés és a helyette-

si munka; a gyakorlati jegyet a gyakorlatvezető tanító véleményének figyelembe vételével a nemzeti-

ségi képzésben résztvevő oktató állapítja meg. 
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Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N061 

Nemzetiségi csoportos tanítási 

gyakorlat II. 

2 
0+3* 

gyj 
K VII. TN00N05! 

 

CÉL: a 10-12 éves tanulók pszichológiai sajátosságainak, fejlesztésük pedagógiai lehetőségeinek 

megtapasztalása; a választott nemzetiségi nyelven tartott tanítási órák tudatos tervezése tanítási órák 

tudatos tervezése (előkészületi vázlat, óratervezet készítése), kivitelezése, szakszerű és tudatos elem-

zése. TANANYAG: a csoport előtti előkészületi, tanítási és elemző órákon való aktív részvétel: a 

képzési idő első felében az 1-4 osztályvalamelyikében környezetismeret és testnevelés, a második 

felében az 5-6- évfolyam valamelyikében nemzetiségi nyelvet tanít. Az előkészületi vázlatok, a meg-

tartandó óra vázlatának és lehetőség szerint emlékeztetőjének szakszerű elkészítése; helyettes tanítói 

feladatok ellátása; a tanulói csoportokhoz alkalmazkodó feladatválasztás, óravezetés, a tanulásirányí-

tás tudatos értékelése; aktív kezdeményező, kritikai szemléletű óraelemzés. KÖVETELMÉNY: a 

hallgatók tapasztalják meg a gyakorlatban azokat a tantárgy-pedagógiai ismereteket, amelyek a 6–12 

éves korosztály alapkészségeinek alakításához szükségesek; ismerjék meg a 6-12 éves korosztály dif-

ferenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, tervezését, tanulásirányítási módsze-

reit;. Az órákon való részvétel, valamennyi előkészületi vázlat elkészítése, a tanítás az elemzés és a 

helyettesi munka együttesen határozza meg a gyakorlati jegyet, amit a gyakorlatvezető tanító vélemé-

nyének figyelembe vételével a nemzetiségi képzésben résztvevő oktató állapítja meg. 

 

Tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám/ 

zárás 

Státus 

K/V/Sz. 

Javasolt 

félév 
Előfeltétel 

TN00N16 

Zárótanítás 

(nemzetiségi) 

1 
2 

gyj 
K VIII. 

TN00A141 

TN00N061! 

TN06A10 

 

CÉL: szerb nyelven az önálló pedagógiai munkára alkalmas és e feladatra kész személyiség bemutat-

kozása 1 tanóra megtervezésével, megtartásával és elemzésével. TANANYAG: a hallgatók 1 vélet-

lenszerűen választott tantárgy tanítását megtervezik; előkészítik az alkalmas szemléltető anyagokat, 

megtartják a tanítási órát; órájukat önállóan, a folyamat, a tanítási óra, a gyermeki munka és a tanítási 

tervezet megvalósítása/megvalósulása szempontjából kritikai szemlélettel, okkereső és megoldást ke-

reső módon elemzik. KÖVETELMÉNY: a hallgatók legyenek képesek idegen nyelven megmutatni, 

hogy önállóan, a megszerzett ismeretek, pedagógiai kompetenciák, készségek és képességek birtoká-

ban tanítási órát tudnak tervezni és tartani; pedagógiai tevékenységét mind a tanulók, mind a maga 

szempontjából tudatosan képesek elemezni és kritikusan értékelni; a zárótanítás gyakorlati jegyét az 

elnök adja. (További választott műveltségi terület elvégzése esetén a hallgatónak a műveltségterületi 

tantárgyhoz kapcsolódó zárótanítást kell tennie.) 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ GYAKORLATI TÁRGYAK KARI KÍNÁLATA 

 

A tantárgy neve Kredit 
Óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB00KV01 

Táboroztatás I. 

az ajánlott félév előtti nyáron 

kell teljesíteni. 

5 
50 óra* 

m 
KV III. - 

* (kontakt óra nélkül) 
 

CÉL: a táboroztatás, a szabadidős foglalkozások tervezésének, szervezésének megismerése; a külön-

böző gyerekcsoportoknak és nevelési helyzeteknek megfelelő nevelői magatartás gyakorlása; felké-

szülés a gondozás, az ellátás, az egészségvédelem napi tennivalóinak kompetens megvalósítására. 

TANANYAG: A nyári tábor tervezése a tábor céljának, a résztvevő gyerekek számának, életkorának 

és a tábori körülményeknek megfelelően. Szervezési teendők a táborok előkészítése során, felkészülés 

a napi rendszerességgel végrehajtandó szervezési, gondozási tennivalókra (egészségőrzési, balesetvé-

delmi feladatok, az étkezés, a ruházkodás, az alvás felügyelete). A társas kapcsolatok formálásának 

segítése (az ismerkedés, a csoportos tevékenységek feltételeinek kialakítása, konfliktusok kezelése). A 

sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedésének segítése. A foglalkozási lehetőségeknek megfelelő 

programtervezés; a programok (sportjátékok, vízi játékok, akadályverseny, szabadtéri játékok, kézmű-

ves foglalkozások, tánctanulás, közös zenélés, éneklés, irodalmi foglalkozás, kirándulás) előkészítése, 

részvétel a végrehajtás irányításában. A gyerekek közös tevékenységeinek értékelése naponta, és a hét 

végeztével; a tábori tapasztalatok szakszerű elemzése. KÖVETELMÉNY: Jártasság a tábori napirend 

tervezésében, a napirendi feladatok irányításában, ismeretek a társas kapcsolatok formálásának gya-

korlatáról és az egyes nevelési problémák kezeléséről, jártasság a tábori pedagógiai munka elemzésé-

ben. Megadott szempontok szerint beszámoló készítése és benyújtása. 
 

 

A tantárgy neve Kredit 
Óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB00KV03 

Konferenciák, szakmai prog-

ramok, kirándulások I. 

2    - 

KB00KV04 

Konferenciák, szakmai 

programok, kirándulások II. 

2    KB00KV03 

* (kontakt óra nélkül) 

 

CÉL: Tapasztalatszerzés olyan szakmai programok, kirándulások szervezéséről, tervezéséről, lebo-

nyolításáról, amelyek a közoktatási gyakorlatban folyamatosan szerepet kapnak. A programok, kirán-

dulások az egyes szakmódszertani, pedagógiai, pszichológiai tanulmányokhoz, társadalmi, kulturális 

eseményekhez, évfordulókhoz, ünnepekhez kapcsolódnak, a tantárgykód jelzete szerint. TAN-

ANYAG. Szakmai továbbképzések, konferenciák, kirándulások előkészítésének, szervezésének, lebo-

nyolításának lépései. Az előkészítés tartalmi mozzanatai: az igények és a lehetőségek felmérése, a 

célközönség tájékoztatása, kapcsolattartás.  A program feltételeinek elemzése, a szervezés sorrendje, 

szervezési módszerek, ismertető anyagok készítése. A program lebonyolítása: a körülmények biztosí-

tása, a helyes időbeosztás kialakítása, folyamatos tájékoztatás, szükség esetén a közlekedés és étkezte-

tés szervezése. A programot követő tartalmi összefoglalók készítésének elvei és módszerei. KÖVE-

TELMÉNY: a kiválasztott programban való aktív részvétel az előkészítéstől a lebonyolításig minden 

fázisban. Tartalmi összefoglaló készítése és benyújtása a tárgyat meghirdető tanszékre.  

 

A tantárgy neve Kredit 
Óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV05 
A pedagógiai projekt I.* 

5 
50 óra* 

m 
KV II. IV. VI. - 

* (kontakt óra nélkül) 
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CÉL: A hallgatók saját élményeiken keresztül megismerjék a projektpedagógia megvalósításának egyes 

lépéseit, melyek birtokában eredményesen vállalkozhatnak a projektpedagógia megvalósítására. A 

hallgatók a projektoktatás történeti gyökereire építve; az elmélet gyakorlatba való átültetésével legye-

nek képesek a projektre jellemező tervezés, szervezés, megvalósítás, értékelés folyamatának végrehaj-

tására. Vállalt feladataik megvalósítása közben értsék meg a pedagógus szerep átalakításának szüksé-

gességét. TANANYAG: A hallgatók az általuk választott témában egy oktató indirekt irányításával 

dolgoznak. A cél meghatározása és a téma kiválasztása után a komplex témákat kezelhető egységekre 

bontják az együtt dolgozó hallgatói csoportok. A munkavégzés egyes fázisai, a tevékenységsor felvá-

zolása után – egy ütemterv alapján - a hallgatók önállóan dolgoznak. A megjelölt témahéten a csopor-

tok bemutatják munkáik produktumát.  

KÖVETELMÉNY: a vállalt feladatok határidőre történő elvégzése. A félév minősített aláírással zá-

rul, melynek feltétele a munkafolyamat és a produktum – meghatározott szempontsor szerinti - önérté-

kelése is. 

 
 

A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVI TÁRGYAK KARI KÍNÁLATA 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltétel 

KBN01KV01 (angol) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek I.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV02 (angol) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek II.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV03 (angol) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek III.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN01KV04 (angol) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek IV.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

 

CÉL: a hallgatók nyelvtudásának, idegen nyelvi kommunikációs képességének kialakítása, elmélyíté-

se, felkészítés a multikulturális tanításra/nevelésre, az idegen nyelvi tapasztalatok birtokában a kom-

munikációhoz szükséges szókincs, nyelvi fordulatok, nyelvtani szabályok ismeretére és ezek alkalma-

zására. A leggyakoribb kommunikációs helyzetekben használatos társalgási szókincs további bővítése, 

a nyelvtani ismeretek megszilárdítása és helyes alkalmazása, valamint a hallgató szakirányú ismeretei-

nek, multikulturális műveltségének az idegen nyelv felhasználásával történő bővítése. TANANYAG: 

Alapszintű társalgási ismeretek: ismerkedés (személyleírás, személyi adatok, önéletrajz); családi életre 

nevelés – a gyermek és a család; iskola, tanulás, munka; lakáskultúra, a lakóhely környezete, környe-

zetvédelem. Nyelvtanulási stratégiák kialakítása a nyelvismeret önálló továbbfejlesztésére. Társalgási 

ismeretek: az egészséges életmódra nevelés, étkezési szokások, a magyar és az angol konyha jellegze-

tességei; időjárás, az évszakok jellegzetességei, a magyar és az angol éghajlati viszonyok; öltözködés, 

öltözködési szokások, divat; vásárlás, vásárlási szokások, üzletek; kulturált magatartás, nemzeti jelleg-

zetességek, viselkedési szokások; ünnepek, és megünneplésük. KÖVETELMÉNY: Aktív részvétel az 

órákon, a hallgatói egyéni munka bizonyítása (házi feladatok), félév során vett anyag ismeretének 

bizonyítása min. 2 zárthelyi dolgozat sikeres (60%-os) teljesítésével. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltétel 

KBN07KV01 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek I.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN07KV02 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek II.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN07KV03 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek III.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 

KBN07KV04 (német) 

Idegen nyelv pedagógusjelölteknek IV.  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV I.-VII. szintfelmérés 
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CÉL: Készségszintre emelni a hallgatók nyelvtudását, kommunikációs képességét; kialakítani és el-

mélyíteni az idegen nyelvi kommunikációs kompetenciájukat, szándékukat, továbbá felkészíteni a 

hallgatót szakirányú ismereteinek az idegen nyelv felhasználásával történő bővítésére. TANANYAG: 

Ismerkedés (személyleírás, személyi adatok, önéletrajz). Családi életre nevelés: A gyermek és a csa-

lád. Környezeti nevelés: Lakáskultúra, a lakóhely környezete, környezetvédelem; egészséges életmód-

ra nevelés; Időjárás, az évszakok jellegzetességei; Kulturált magatartás KÖVETELMÉNY: A hallga-

tó ismerje: az általános szókincset, nyelvi fordulatokat. Legyen képes: kommunikálni német nyelven; 

fejleszteni német nyelvtudását; legyen képes: a mindennapi élethelyzetekben, valamint az általános 

szakmai témákról idegen nyelven kommunikálni; megérteni a köznapi beszédet, s a hallottakra megfe-

lelő szinten reagálni; a félév lezárásához szükséges gyakorlati jegy (és kredit) megszerzéséhez az elsa-

játított ismereteket megfelelő színvonalon reprodukálni. 
 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS01 

Angol nyelvi előkészítés az 

angol-magyar két tanítási 

nyelvű oktatásra/nevelésre I. 

4 
0+3∆ 

gyj 
KV I. 

Nyelvi szintfel-

mérés 

 

CÉL: A hallgató nyelvi ismereteinek fejlesztése mind a négy nyelvi kompetencia (különös tekintettel 

a beszédkészség, írott és hangzó szöveg értése ) területén, a  kompetenciák kialakításához szükséges 

tartalmon keresztül oly módon, hogy a hallgató tanulmányai során  

alkalmas legyen a kétnyelvű órák vezetésére. TANANYAG: Az adott félévre választott témák (az 

egyén, személyisége, megjelenése, tulajdonságai, önismeret, családalapítás, párválasztás, családi ün-

nepek ) szókincse, nyelvtani szerkezetei, (az angol igeidők, függő-beszéd, és időegyeztetés, aktív és 

passzív szerkezet, segédigék) ezek gyakorlása szituációkon keresztül, helyes alkalmazásuk beszédben 

és írásban a mindennapi és a szakmai élet különböző helyzeteiben. KÖVETELMÉNY: A hallgató 

bizonyítsa, hogy a félév során feldolgozott anyagot legalább elégséges (60 %) szinten elsajátította, ez 

írásban minimum 2 zárthelyi dolgozat, szóban önálló tematika feldolgozását, felelést, a tankönyv adott 

egységeinek teljesítését jelenti. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS02 

Angol nyelvi előkészítés az 

angol-magyar két tanítási 

nyelvű oktatásra/nevelésre II. 

2 
0+2∆ 

gyj 
KV II. TN01KS01 

 

CÉL: A nyelvi ismeretek fejlesztése mind a négy nyelvi kompetencia ( kiemelten a beszédkészség, az 

írott és a hangzó szöveg értése) területén, az ezen kompetenciák kialakításához szükséges tartalmon 

keresztül oly módon, hogy a hallgató tanulmányai során  alkalmas legyen a két nyelvű óvodai foglal-

kozások vezetésére. TANANYAG: Az adott félévre választott témák (az egyén és társadalom, iskola, 

munkahely, szabadidő, információszerzés, média, könyv, irodalom, film, színház, történelem, tudo-

mány, globalizáció, környezetvédelem) szókincse. Fonetikai ismeretek konkrét feladatokhoz kapcso-

lódó gyakorlása. Nyelvtani szerkezetek (a főnév, névelők, főnévi igenevek, gerund, participium, mel-

léknevek, határozószók, névmások, speciális mondatszerkezetek) szituációban való gyakorlásuk, he-

lyes alkalmazásuk beszédben és írásban a mindennapi és a szakmai élet különböző helyzeteiben, külö-

nös tekintettel arra, hogy a következő félévekben a hallgató képes legyen a testnevelés, az ének-zene, a 

vizuális nevelés és a környezetismeret tantárgyak angol nyelvű tanítására, valamint a tantárgy-

pedagógiák tanulására. KÖVETELMÉNY: A hallgató bizonyítsa szóban és írásban, hogy az adott 

félév anyagát legalább elégséges (60%) szinten elsajátította. Ez írásban 2 zárthelyi dolgozatot, szóban 

egy tematika önálló feldolgozását, a tankönyv adott félévben elvégzett egységeinek teljes feldolgozá-

sát jelenti. 
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A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS03  

A kétnyelvűség elmélete és 

gyakorlata 

1 

0+1∆ 

k 

szóbeli 

KV V. TN01KS02! 

 

CÉL: A stúdium célja az, hogy bevezesse a hallgatókat a két-tannyelvű nevelés/oktatás elméletébe, és 

felkészítést nyújtson a tanítási gyakorlathoz. Egyidejűleg egy olyan nyelvpedagógiai szemléletet köz-

vetítsen, amelynek középpontjában nem elsősorban a tényszerű tudás felhalmozása, hanem az ismere-

tek készséggé válásának elősegítése, alkalmazni képes nyelvtudás átadása a célja. A gyakorlati felké-

szítés integráns része a kétnyelvű/két tannyelvű intézményekben végzett pedagógiai megfigyelés és 

gyakorlat. TARTALOM: A hallgató megismerkedik a tantárgy oktatásához feltétlenül szükséges 

elméleti és gyakorlati alapokkal, megismeri a célnyelven történő tantárgyi tanulás pszichológiai és 

pedagógiai alapjait; megismeri a közoktatás feladatait a célnyelven tanított tantárgyak esetében, elsajá-

títja azt a nyelvpedagógiai szemléletet, amelynek központjában az ismeretek készséggé válásnak elő-

segítése a cél.  KÖVETELMÉNY: A tanulmányok kollokviummal zárulnak, melynek tematikája a 

félév tananyaga. A kollokviumra bocsátás feltétele: részvétel az órákon, hallgatói egyéni munka meg-

felelő szintű teljesítése. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS04  

A két tannyelvű oktatás mód-

szertana III. 

(Testnevelés) 

1 
0+1∆ 

gyj 
KV V. TN01KS03 

 

Cél: hogy megismertesse a hallgatókat  mindazokkal az ismeretekkel angol nyelven, amelyek a test-

nevelés tantárgy angol nyelven való oktatásához szükségesek, és hogy a hallgató elsajátítsa és készség 

szintre emelje mindazokat a szaktantárgyhoz és a nyelvpedagógusi munkához köthető kompetenciá-

kat, amelyek az ismeretek átadásának sikerességéhez hozzájárulnak. Tartalom: A hallgatók a félév 

során kialakítják mindazokat a módszertani kompetenciákat, amelyek a testnevelés idegen nyelven 

való oktatásához szükségesek és elsajátítják a testnevelés angol nyelven oktatásához nélkülözhetetlen 

nyelvi bázist a következő témakörök feldolgozásán keresztül: balesetvédelem, szakmai alapfogalmak; 

a kisiskolás gyermek testi fejlődésének sajátosságai és a testi fejlesztés; gyakorlattípusok és levezeté-

sük; szerek és használatuk; a torna és szerepe; játéktanítás, mozgásos- és labdajátékok; szabadtéri 

sportok-atlétika; szabadidős sporttevékenységek szervezése és lebonyolítása. Követelmény: A félév 

során feldolgozott anyag tényszerű ismeretének bizonyítása (1 zárthelyi dolgozat sikeres – min. 60%-

os teljesítése), az elsajátított módszertani ismeretek bemutatása mikro-tanítás formájában, megfelelő 

szintű hallgatói egyéni munka (házi feladat - óravázlatok és óraelemzések) bemutatása 
 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS05 

A két tannyelvű oktatás mód-

szertana I. 

(Ének-zene, vizuális nevelés) 

3 
0+2∆ 

gyj 
KV VI. TN01KS03! 

 

CÉL: hogy megismertesse a hallgatókat  mindazokkal az ismeretekkel angol nyelven, amelyek az 

ének-zene és a vizuális nevelés   tantárgyak  angol nyelven való oktatásához szükségesek, és hogy a 

hallgató elsajátítsa és készség szintre emelje mindazokat a szaktantárgyhoz és a nyelvpedagógusi 

munkához köthető kompetenciákat, amelyek az ismeretek átadásának sikerességéhez hozzájárulnak. 

TARTALOM: Témakörök: a vizuális művészetek elméleti (történeti, műfaji, jelentéselméleti) alap-

ismeretivel kapcsolatos angol nyelvű szakterminusok elsajátítása; a vizuális művészet személyiség-

formáló szerepe; anyagok, technikák, nyelvi eszközök megismerése és megfelelőik angol nyelven; a 

zenei szaknyelv; angol gyermekdalok, gyermekjátékdalok, népdalok és táncos dalok, valamint dalla-

milag és ritmikailag bonyolultabb egyszólamú műdalok; a dalokhoz kapcsolódó ritmikai és dallam-

anyag zenei szakszavainak angol nyelvű elsajátítása, hangsorok, hangközök és alkalmazásuk a tan-

órán, kreatív angol zenei játékok.  KÖVETELMÉNY: A félév során feldolgozott anyag tényszerű 
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ismeretének bizonyítása (1 zárthelyi dolgozat sikeres – min. 60%-os teljesítése), az elsajátított mód-

szertani ismeretek bemutatása mikro-tanítás formájában, megfelelő szintű hallgatói egyéni munka 

(házi feladat - óravázlatok és óraelemzések) bemutatása. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

TN01KS06 

A két tannyelvű oktatás mód-

szertana II. 

(Környezetismeret) 

2 
0+1∆ 

gyj 
KV VII. TN01KS03! 

 

CÉL: hogy megismertesse a hallgatókat  mindazokkal az ismeretekkel angol nyelven, amelyek a kör-

nyezetismeret tantárgy angol nyelven való oktatásához szükségesek, és hogy a hallgató elsajátítsa és 

készség szintre emelje mindazokat a szaktantárgyhoz és a nyelvpedagógusi munkához köthető kompe-

tenciákat, amelyek az ismeretek átadásának sikerességéhez hozzájárulnak. TARTALOM: A hallgatók 

a félév során kialakítják mindazokat a módszertani kompetenciákat, amelyek a környezetismeret ide-

gen nyelven való oktatásához szükségesek és elsajátítják a környezetismeret angol nyelven oktatásá-

hoz nélkülözhetetlen nyelvi bázist a következő témakörök feldolgozásán keresztül: világ anyagi egy-

sége, az anyag; világegyetem, csillagászat, térképismeret, földtörténet; Földünk, hazánk természeti 

földrajza és környezeti állapota; A célnyelv országának természeti földrajza és környezeti állapota; az 

élet a Földön, az élővilág, evolúció, az ember; a természettudományos nevelés, készségek fejlesztése; 

tanulmányi séták, kirándulások erdei iskola; az emberi test felépítése és működése; környezetvédelem; 

egészségvédelem. KÖVETELMÉNY: A félév során feldolgozott anyag tényszerű ismeretének bizo-

nyítása (1 zárthelyi dolgozat sikeres – min. 60%-os teljesítése), az elsajátított módszertani ismeretek 

bemutatása mikro-tanítás formájában, megfelelő szintű hallgatói egyéni munka (házi feladat - óraváz-

latok és óraelemzések) bemutatása. 

 
 

 

A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI ELŐTA-

NULMÁNYOK KARI KÍNÁLATA 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV01 

Összehasonlító pedagógia 
4 

0+2∆ 

gyj 
KV V. - 

 

CÉL: hogy megalapozza a hallgatók komparatív szemléletét, bővítse szakmai ismereteiket, fejlessze 

elemző képességüket, kritikai készségeiket. TANANYAG: Az összehasonlító pedagógia tárgya és 

módszerei; az oktatáspolitika nemzetközi perspektívái; a nevelés és oktatás nemzetközi tendenciái. 

KÖVETELMÉNY: a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az oktató által kijelölt feladatok el-

végzése.  

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV02 

Kvalitatív pedagógiai kutatá-

sok 

5 
1+2∆ 

k 
KV V. - 

 

CÉL: A kutatás alapvető metodológiai kérdéseinek megismertetése; a kutatás tervezése és lebonyolí-

tása, a kutatásmetodikai tapasztalatok hasznosítása szakmai írások készítése során. TANANYAG: A 

pedagógiai kutatás célja, tárgya. A kutatásról szóló szakirodalmi közlemények értelmezése. A pedagó-

giai kutatások sajátosságai. Kutatási stratégiák. Kutatási módszerek. Kutatás természetes és vizsgálati 

helyzetben. A pedagógiai kutatás folyamata. Az adatok kvantitatív elemzése. Az eredmények minősé-

gi (kvalitatív) elemzése és bemutatása. KÖVETELMÉNY: témabibliográfia készítése; publikált pe-

dagógiai kutatások értelmezése; egy megadott téma-részlet feldolgozásának terve különböző módsze-

rekkel; kutatási terv készítése megadott témára; a kapott adatok elemi szintű, leíró jellemzése; követ-
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keztetések megfogalmazása grafikonokról, táblázatokról, folyamatábrákról, szociogramról stb. szaba-

don választott témában önálló (próba)vizsgálat elvégzése. A félév kollokviummal zárul. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV03 

Interkulturális nevelés 
5 

2+1∆ 

k 
KV V. - 

 

Cél: olyan szemlélet és tudás közvetítése, mellyel a különleges bánásmódot igénylő csoportok 

(nemzeti kisebbségek, roma gyermekek, bevándorlók) iskolai nevelésében az elfogadás alapelveit, az 

egyetemes emberi és nemzeti értékeket érvényesíti. A pedagógus modellnyújtó szerepének 

hangsúlyozása az előítéletek csökkentésében, és a különböző kultúrájú gyermekek együttélésében. 

TANANYAG: Az etnocentrikus nevelési modell történelmi és szociálpedagógiai dimenzióinak 

bemutatása, a szegregáció, az integráció fogalmainak értékelése. A társadalmi változások, a közoktatás 

és az iskolai nevelés összefüggéseinek feltárása a multikulturalitás, interkulturalitás alapelveinek 

szemszögéből. A multikulturális nevelés jogi hátterének, szabályozásának megismertetése. Az 

összehasonlító pedagógia a kisgyermeknevelés multikulturalitásáról, nemzetközi egyezmények, 

elvárások. Az esélyek növelésének pedagógiai módszerei, a második esély iskolái. A különböző 

közösségek idő- és térszemléletének, kulturális és nevelési szokásainak megismertetése, kiemelt 

szerepet szánva a roma, az arab és a kínai gyermekek elsődleges és másodlagos szocializációja 

jellegzetességeinek. A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a szóbeli- és metakommunikáció jellemzői a 

különböző kultúrákban. A jellegzetes konfliktusok, és azok konstruktív megoldási lehetőségei. a 

multikulturális nevelés megfigyelése intézménylátogatások során. KÖVETELMÉNY: az oktató által 

meghatározott feladatok levégzése. A félév kollokviummal zárul. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV04 

Gyógypedagógiai alapismeretek 
4 

2+0∆ 

k 
KV VI. - 

 

Cél: Gyógypedagógiai alapismeretek és szemléletformálás útján mélyíteni a hallgatók 

elkötelezettségét, tolerancia és empátia képességét az integrált/inkluzív nevelés/oktatással 

kapcsolatban. Olyan attitűdök alakítása, amelyek képessé teszik a szülőkkel, kollegákkal és más segítő 

szakemberekkel történő együttműködésre. TANANYAG: Törvényi háttér, gyógypedagógiai fogalmak 

(Paradigmaváltás a gyógypedagógiában); mentális fogyatékosság; az általános tanulási képességek 

zavara; a speciális tanulási zavarok; a gyermek megismerésének pedagógiai módszerei; 

kapcsolatfelvétel, -tartás a szakszolgálatokkal; a pedagógiai kompetencia meghatározása; 

együttműködés más szakemberekkel és a gyermek családjával; korai fejlesztés, fejlesztő programok. 

KÖVETELMÉNY: az oktató által meghatározott feladatok levégzése. A félév kollokviummal zárul. 

 

A tantárgy neve Kredit 
Heti óraszám, 

zárási forma 
Státus 

Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV06 

Gyermekvédelem 
4 

1+1∆ 

gyj 
KV VI. - 

 

CÉL: megismertetni a hallgatókat a gyermekvédelem alapvető fogalmaival annak érdekében, hogy a 

hallgatók megismerjék; a hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozás specifikumait; a 

gyermekvédelmi jelzőrendszerrel való együttműködés lehetőségeit; a pedagógus kötelességeit és lehe-

tőségeit a segítségnyújtásra. TANANYAG: a hátrányos és a veszélyeztetett helyzet értelmezése; a 

gyermekvédelem jogi háttere; gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok és segítőszolgálatok; a gyermeki 

jogok; az iskolai gyermekvédelmi munka sajátosságai; a gyermekbántalmazás jellemzői, tünetei, keze-

lésének lehetőségei; gyermekotthoni nevelés alapjai; az örökbefogadás dilemmái. KÖVETELMÉNY: 

az oktató által meghatározott feladatok elvégzése. A félév gyakorlati jeggyel zárul. 
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„AZ  ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET SEGÍTÉSE” tantárgycsoport 

 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV14 

Az átmenet modelljei és problémái  
4 

0+2∆ 

gyj 
KV IV. TN06A052 

 

CÉL: Az egyes pszichés funkciók fejlődésének és integrálódásának nyomon követése az óvodás- és 

iskoláskor átmenetének időszakában. Az óvoda-iskola átmenet kérdésének, problémáinak komplex 

megközelítése, megismertetése. TANANYAG: az óvodáskor végének fejlődési sajátosságai, az isko-

lára való felkészültség ismérvei, vizsgálata a gyakorlatban, segítésének lehetőségei az óvodában; az 

iskoláskor kezdeti évei, sajátosságai. Az óvodai és iskolai élet legfőbb tartalmi szabályozóinak meg-

ismertetése, szemléletének megértetése. Az óvodás és kisiskoláskor feladatainak komplex értelmezése. 

KÖVETELMÉNYEK: A hallgatók ismerjék a fejlődés általános jellemzőit és az ettől való eltérések 

sokféleségét. Rendelkezzenek pontos fogalmakkal, ismerjék és alkalmazzák a szakkifejezéseket, le-

gyenek képesek az ismeretek önálló, kritikus képességének feldolgozására. A hallgatók ismerjék az 

óvodai nevelés és az iskolai oktatás-nevelés legfőbb tartalmi szabályozóit; az ÓNAP-ot és a Nat-ot (az 

iskola bevezető szakaszának szemléletét és tevékenységeit). Legyenek képesek az óvoda-iskola átme-

net kérdéseit komplexen szemlélni, nyitottan, több szempontból megközelíteni, elemezni. 

 
 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB04KV01 

Az átmenet és az anyanyelvi felké-

szültség  

3 
0+2∆ 

gyj 
KV V. KB06KV14 

 

CÉL: A hallgató ismerje fel a gyakori gyermekkori beszédhibák tüneteit, típusait, ismerje az alapvető 

logopédiai terápiákat, azok indirekt módszereit, az óvodapedagógus és a logopédus együttműködésé-

nek módjait, valamint az óvodapedagógus beszédfejlesztésben való kompetenciáinak lehetőségeit és 

határait. Ismerje a különböző nyelvi szocializációs modelleket, valamint a nyelvi felzárkóztatás óvodai 

lehetőségeit, programjait. Ismerje fel a részképességek zavarait, s legyen képes az anyanyelvi kompe-

tencia fejlesztési tervének összeállítására és gyakorlati megvalósítására. TANANYAG: A közvetlen 

emberi kommunikáció modellje, csatornái, a verbális és a non verbális csatorna. Az anyanyelv elsajátí-

tásának folyamata, nyelvelsajátítási elméletek. A beszédfolyamatok szervezése. A beszédészlelés és 

beszédmegértés részfolyamatai, jellemzői. Gyermekkori beszédhibák javítása indirekt módon. Nyelvi 

szocializáció-nyelvi hátrány. Kommunikációs és anyanyelvi fejlesztés a drámapedagógia eszköztárá-

val. Általános és speciális részképességek és fejlesztésük. Olvasás- és írás-előkészítő fejlesztő játékok 

az óvodában, az alapkultúrtechnikák fejlesztése anyanyelvi és drámajátékokkal. KÖVETELMÉNY: 

A hallgatók legyenek képesek a gyakori gyermekkori beszédhibák tüneteinek felismerésére, valamint 

az indirekt fejlesztés megtervezésére, gyakorlati megvalósítására. A hallgatók legyenek képesek az 

óvodáskorú gyermekek anyanyelvi kompetenciájának megalapozására, fejlesztésére komplex fejlesz-

tési tervet, tematikus tervet összeállítani. Ismerjék fel az olvasás- és írás-előkészítés óvodai feladatai-

nak fontosságát, fejlesztésének lehetőségeit. A hallgatók legyenek tisztában a képesség, készség, 

kulcskompetenciák fogalmaival, valamint elsajátításuk lehetséges útjainak metodikájával. A hallgatók 

alaposan tanulmányozzák és ismerjék az idevágó nélkülözhetetlen szakirodalmakat. 
 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV15 

Játék az iskolában  
3 

0+2∆ 

m 
KV VI. KB06KV14 
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CÉL: A tantárgyelem segítsen értelmezni a játék szerepét és fontosságát a gyermek tapasztalatszerzé-

sében, ismeretszerzésében és környezetéhez való alkalmazkodásában. Segítse megismerni a 6-12 éves 

gyermek játéktevékenységét. TANANYAG: A játék mint a 6-12 éves gyermek munkaformája, a játék 

mint szemléletmód, a játékosság mint módszer a kisiskolás tanulási folyamatában. A játék, mint szub-

limációs lehetőség. A játék öröme és ennek pozitív hatása a kognitív képességek fejlődésre, a szociális 

képességek gazdagodására és az érzelmek kifejezésére. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék a kis-

iskoláskorú gyermek játéktevékenységének pszichológiai hátterét, játékának sajátosságait. Értsék a 

fejlődés és a játék összefüggéseit, a játék meghatározó szerepét a 6-12 éves gyermek életében. Ismer-

jék, alkalmazzák szakszerűen, pedagógiai tudatossággal az életkornak megfelelő játékok fejlesztési 

lehetőségeit, adekvát módszereit az iskolában 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV16 

Részképességek fejlesztése  
3 

0+2∆ 

gyj 
KV VII. KB06KV15 

 

CÉL: Ismertesse meg a hallgatókat a a különböző okok miatt megkésett fejlődésű gyermekek képes-

ségfejlesztéséhez szükséges eszközökkel és a fejlesztés lehetséges módszereivel. Tegye képessé a 

hallgatókat arra, hogy felismerjék a részképesség-gyengeségek tüneteit, ismerjék meg azok lehetséges 

okait és az ezek diagnózisához kapcsolódó pedagógiai megismerés módszereit. Sajátítsák el a csopor-

tos és egyéni fejlesztések lehetséges pedagógiai eljárásait. TANANYAG: A pedagógiai korrekció 

általános kérdései. A részképesség-gyengeségek kialakulásának lehetséges okai és tüneti megnyilvá-

nulásai. A pedagógiai diagnózis lehetséges eljárásai. A fejlesztés tervezése. Fejlesztési alapelvek: (a 

gyermek aktuális állapotának, képességeinek és terhelhetőségének figyelembevétele, a játékosság elve, 

a rendszeres szülői tájékoztatás szükségessége és a gyermek aktuális fejlettségi szintjéhez való folya-

matos igazodás). A fejlesztés lehetséges módszerei: (Pszichomotoros fejlesztés - nagy- és finommoz-

gások, testséma, téri- és idői orientáció, lateralitás, grafomotoros fejlesztés, kognitív funkciók, szociá-

lis képességek - Katona módszer, Dévény módszer, INPP, Ayres módszer, TSMT, HRG, Sindelar, 

Gosy módszer. KÖVETELMÉNY: A hallgatók ismerjék fel az egyes részképesség-gyengeségek 

tüneteit. Képesek legyenek kiválasztani és használni a megismert pedagógiai diagnosztikus eljáráso-

kat. A fejlesztő eljárásokat képesek legyenek integrálni a mindennapi pedagógiai munkájukba és is-

merjék fel a mindennapi tevékenységekben a játékok fejlesztő hatását. A hallgatók sajátítsák el a cso-

portos és egyéni fejlesztések lehetséges pedagógiai eljárásait. A hallgatók legyenek képesek a tanult 

fejlesztő eljárásokat integrálni a mindennapi pedagógiai munkájukba és ismerjék fel a mindennapi 

tevékenységekben a játékok fejlesztő hatását. 
 

 

„TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS” tantárgycsoport 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV11 

Bevezetés a pedagógiai kutatás 

módszereibe  

2 
0+2∆ 

m 
KV III. KBN06A011 

 

CÉL: Ismertesse meg a hallgatókat a pedagógiai kutatások sajátosságaival, alapvető módszertani 

kérdéseivel és annak gyakorlati alkalmazhatóságával. Mutassa be egy pedagógiai kutatás szakaszait. 

Tegye képessé a hallgatókat a témával kapcsolatos szakirodalom értelmezésére. TANANYAG: A peda-

gógiai kutatás célja, tárgya. A pedagógiai kutatások sajátosságai. Kutatási stratégiák. A pedagógiai 

kutatás folyamata (a kutatási probléma meghatározása, a témára vonatkozó szakirodalom áttekintése, a 

módszerek és eszközök kiválasztása, a kutatási minta meghatározása, a kutatás végrehajtása, az adatok 

mennyiségi- és minőségi elemzése, az eredmények közreadása). Kutatási módszerek és eszközök 

(megfigyelés, kikérdezés, dokumentumelemzés, tartalomelemzés, tesztek. Szociológiai és antropológi-

ai módszerek alkalmazása a pedagógiai kutatásokban. Az adatok kvantitatív (mennyiségi) és kvalitatív 
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(minőségi) elemzése. A pedagógiai kutatásokkal kapcsolatos etikai kérdések. KÖVETELMÉNY: A 

hallgatók ismerjék meg a pedagógiai kutatások alapvető kérdéseit, képesek legyenek megfogalmazni 

egy adott kutatás célját, kiválasztani az alkalmazandó módszereket és lebonyolítani az adott kutatást. 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV12 

Kvalitatív kutatási módszerek 
3 

0+2∆ 

m 
KV IV. KB06KV11 

 

CÉL: A kutatás alapvető metodológiai kérdéseinek megismertetése; a kutatás tervezése és lebonyolí-

tása, a kutatásmetodikai tapasztalatok hasznosítása szakmai írások készítése során. TANANYAG: A 

pedagógiai kutatás célja, tárgya. A kutatásról szóló szakirodalmi közlemények értelmezése. A pedagó-

giai kutatások sajátosságai. Kutatási stratégiák. Kutatási módszerek. Kutatás természetes és vizsgálati 

helyzetben. A pedagógiai kutatás folyamata. Az adatok kvantitatív elemzése. Az eredmények minősé-

gi (kvalitatív) elemzése és bemutatása. KÖVETELMÉNY: témabibliográfia készítése; publikált pe-

dagógiai kutatások értelmezése; egy megadott téma-részlet feldolgozásának terve különböző módsze-

rekkel; kutatási terv készítése megadott témára; a kapott adatok elemi szintű, leíró jellemzése; követ-

keztetések megfogalmazása grafikonokról, táblázatokról, folyamatábrákról, szociogramról stb. szaba-

don választott témában önálló (próba)vizsgálat elvégzése. A félév kollokviummal zárul. 

 

 

A tantárgy neve Kredit 

Heti óra-

szám, 

zárási forma 

Státus 
Ajánlott 

félév 
Előfeltételek 

KB06KV13 

Tudományos publikáció  
5 

0+2*∆ 

m 
KV V. KB06KV11 

*kontakt nélkül 

 

CÉL: A hallgatók önálló vagy a tanszékeken működő Tudományos Diákköri Műhelyekben folytatott 

kutatómunkájának elősegítése, irányítása. A kurzust kizárólag Tudományos Diákköri dolgozatot készí-

tő hallgatók vehetik fel.TARTALOM: A kurzus tartalma a választott témához és az adott tanszék 

Tudományos Diákköri munkájához illeszkedik. A témavezetővel folytatott rendszeres konzultációk 

során a hallgatók kutatásmódszertani, szakirodalmi és írástechnikai-prezentációs segítséget kapnak. A 

félév konkrét tartalmát a témavezető határozza meg, egyeztetve a kutatási célokat és a munkatervet. A 

tartalmi sokféleséget biztosítja, hogy a kurzus bármely tanszék Tudományos Diákköri Műhelyében 

kutató hallgató számára elérhető. KÖVETELMÉNY: A hallgató folyamatosan dolgozzon kutatásán, 

rendszeres időközönként konzultálva témavezetőjével. A félév végére a bemutatni kívánt TDK dolgo-

zat törzsszövegének legalább 70%-os készültségi szintet kell elérnie. A témavezető egyaránt értékeli a 

félév során végzett kutatómunkát és a dolgozat elkészült részeit, aszerint súlyozva, hogy a hallgató 

mikor kívánja azt bemutatni a kari Tudományos Diákköri Konferencián. 
 

 

 


