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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Műelemzési gyakorlatok 

Tantárgy kódja BTA2252 

Meghirdetés féléve 6. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

1. Az irodalom fő tényezőinek viszonyrendszere. Irodalomtudományi koncepciók, 

szövegelemzési eljárások. 

 

2. Irodalomfogalmak és irodalomfelfogások. 

 

3. A genetikus elemzés és a pozitivizmus. 

 

4. A strukturális elemzés. 

  

5. Hermeneutika. 

 

6. Az intertextualitás jelensége. 

 

7. Szövegfajták, szövegtípusok. 

 

8. Az epikus művek elemzése. 

 

9. A lírai művek elemzése. 

 

10. Poétikai alapismeretek és a hozzá kapcsolódó terminológia. 

 

11. Filológiai, szövegtani alapismeretek. 

 

12. Kiadási és kritikai alapismeretek. 

 

13. Műelemzés az ötödik és a hatodik osztályos irodalomórákon. 

 

14. A félévi munka értékelése. 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A szemináriumokon való részvétel kötelező. A hallgató a TVSZ figyelembe vételével 

legfeljebb két alkalommal hiányozhat (kivéve a kötelező tanítási gyakorlatok miatti 

távollétet). 
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A félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 vizsga típusa: szóbeli 

 

A szóbeli vizsga témakörei: A vizsga témaköreit a féléves tematikában szereplő 

tárgykörök és fogalmak alkotják. 

 

A tárgyból megajánlott jegy szerezhető, mely megszerzésének feltétele a 

szemináriumokra készítendő műelemző feladatok hiánytalan megoldása és bemutatása. 

 

 

A felkészüléshez ajánlott irodalom jegyzéke: 

Bernáth Árpád – Orosz Magdolna – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Tőkei Éva: Irodalom, 

irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. ISBN 

963 9704 36 9 

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapest, 

1997. 

Szentesi Zsolt: A műértelmezés alapfogalmai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2005. ISBN: 

9789639417298 

Szentesi Zsolt: Esztétikum – megértés – irodalom. Ráció Kiadó, Budapest, 2006. ISBN: 

963960528-X 

Szili József: Az irodalomfogalmak rendszere. Akadémia Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 

9789630564557 

Wellek, René- Warren, Austin: Az irodalom elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 

9633891922 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Műelemzési gyakorlatok 

Tantárgy kódja BTA2252L 

Meghirdetés féléve 6. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma 10 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: 

Az irodalom fő tényezőinek viszonyrendszere. Irodalomtudományi koncepciók, 

szövegelemzési eljárások. Irodalomfogalmak és irodalomfelfogások. A genetikus 

elemzés és a pozitivizmus. A strukturális elemzés. Hermeneutika. Az intertextualitás 

jelensége. 

 

2. konzultáció: 

Szövegfajták, szövegtípusok. Az epikus művek elemzése. A lírai művek elemzése. 

Poétikai alapismeretek és a hozzá kapcsolódó terminológia. Filológiai, szövegtani 

alapismeretek. Kiadási és kritikai alapismeretek. Műelemzés az ötödik és hatodik 

osztályos irodalomórákon. 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada (jelen esetben 3 óra). 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 vizsga típusa: szóbeli 

 

A szóbeli vizsga témakörei: A vizsga témaköreit a féléves tematikában szereplő 

tárgykörök és fogalmak alkotják.  

 

A tárgyból megajánlott jegy szerezhető, mely megszerzésének feltétele a második 

konzultáción készítendő műelemző feladatok min. 50%-os megoldása. 

 

 

A felkészüléshez ajánlott irodalom jegyzéke: 

Bernáth Árpád – Orosz Magdolna – Radek Tünde – Rácz Gabriella – Tőkei Éva: Irodalom, 

irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. ISBN 

963 9704 36 9 

Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris Kiadó, Budapest, 

1997. 
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Szentesi Zsolt: A műértelmezés alapfogalmai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2005. ISBN: 

9789639417298 

Szentesi Zsolt: Esztétikum – megértés – irodalom. Ráció Kiadó, Budapest, 2006. ISBN: 

963960528-X 

Szili József: Az irodalomfogalmak rendszere. Akadémia Kiadó, Budapest, 1993. ISBN: 

9789630564557 

Wellek, René- Warren, Austin: Az irodalom elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. ISBN: 

9633891922 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

 adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Informatika a pedagógiában 

Tantárgy kódja BTA1205 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Sitkuné dr. Görömbei Cecília főiskolai docens 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

1. Szervezési feladatok. Tematika, követelmények ismertetése. Ismerkedés az 

informatikai feltételekkel. 

 

2. A digitális kultúra szerepe a pedagógusképzésben. 

 

3. IKT-eszközök alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban: felkészülés a tanítási 

órákra. 

  

4. Tananyagok készítése és feldolgozása, az oktatás szervezése és adminisztrációja. 

Feladatlapok készítése a tanítási órákra. 

 

5. Prezentációk a tanítási órán. 

 

6. Oktatóprogramok. 

 

7. Az egyes műveltségterületek oktatása során felhasználható konkrét oktatóprogramok 

megismerése, az alkalmazásuk módszertani vonatkozásai. 

 

8. Számonkérés: Interaktív prezentáció készítése (önálló feladatmegoldás számítógépen). 

 

9. Az interaktív tananyagok alkalmazási lehetőségei a tanulási-tanítási folyamatban. 

Smart Notebook alapok. 

 

10. Internetes információforrások. 

 

11. Digitális tananyagok, tanészközök hatékony alkalmazása (LearninApps, Wordwall 

stb.). 

 

12. Szavazórendszerek az oktatásban. 

 

13. Számonkérés: Feladatkészítés digitális alapú módszerekkel (önálló feladatmegoldás 

számítógépen). 

 

14. A félévi munka értékelése. 
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A foglalkozásokon való részvétel: 

A szemináriumokon való részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 Számonkérés két alkalommal (gyakorlati feladat megoldása számítógéppel a 

tanult alkalmazások használatával). 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A gyakorlati jegyet a két számonkérésre kapott érdemjegyek számtani átlaga 

határozza meg. Bármelyik számonkérés 50% alatti teljesítése a tantárgy félévi 

érvénytelenségét vonja maga után. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a 

Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges.  

 

Ajánlott irodalom: 

Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem 

IKT Kutatóközpontja, Budapest, 2020. ISBN: 9786155961403 

Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta: A mobiltechnológiával támogatott tanulás és 

tanítás módszerei, Educatio, Budapest, 2015. ISBN: 9789639795730 

 

Nyíregyháza, 2021. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

 adjunktus 

https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9789639795730
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Informatika a pedagógiában 

Tantárgy kódja BTA1205L 

Meghirdetés féléve 2. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma: 9 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Sitkuné dr. Görömbei Cecília főiskolai docens 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

 

1. konzultáció: 

Szervezési feladatok. Tematika, követelmények ismertetése. Ismerkedés az informatikai 

feltételekkel. A digitális kultúra szerepe a pedagógusképzésben. IKT-eszközök 

alkalmazása a tanulási-tanítási folyamatban: felkészülés a tanítási órákra. Tananyagok 

készítése és feldolgozása, az oktatás szervezése és adminisztrációja. Feladatlapok 

készítése a tanítási órákra. Prezentációk a tanítási órán. Oktatóprogramok. 

 

2. konzultáció: 

Az egyes műveltségterületek oktatása során felhasználható konkrét oktatóprogramok 

megismerése, az alkalmazásuk módszertani vonatkozásai. Az interaktív tananyagok 

alkalmazási lehetőségei a tanulási-tanítási folyamatban. Smart Notebook alapok.  

Internetes információforrások. Digitális tananyagok, tanészközök hatékony alkalmazása 

(LearninApps, Wordwall stb.). Szavazórendszerek az oktatásban. 

Számonkérés: Interaktív oktatási segédlet készítése (önálló feladatmegoldás 

számítógépen). 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlati foglalkozáson a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada (jelen esetben 3 óra). 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 Számonkérés a második konzultáció végén (gyakorlati feladat megoldása 

számítógéppel a tanult alkalmazások használatával). 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A számonkérés 50% alatti teljesítése a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja 

maga után. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

szerint lehetséges.  

 

Ajánlott irodalom: 
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Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem 

IKT Kutatóközpontja, Budapest, 2020. ISBN: 9786155961403 

Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta: A mobiltechnológiával támogatott tanulás és 

tanítás módszerei, Educatio, Budapest, 2015. ISBN: 9789639795730 

 

Nyíregyháza, 2021. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

 adjunktus 

https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9789639795730
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Mesepedagógia 

Tantárgy kódja BTA2279 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: (áprilistól tömbösítve) 

 

1. Bajzáth Mária és mesepedagógiai módszere 

 

2. Folklorizmus – a népmese továbbélése klasszikus íróink alkotásaiban 

 

3. A mesélésben rejlő fejlesztési lehetőségek alsó tagozaton 

  

4. Regionális népmesék 

 

5. A meseirodalom határterületei 

 

6. Mese és meseértelmezés 

 

7. Szimbólumrendszerek a mesében 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

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

részvételt az előadásokon (TVSz 8. § 1.) 

 

A félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 szóbeli vizsga a kurzus tematikájában szereplő témakörökből 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 az év végi jegyet a szóbeli vizsga érdemjegye adja 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A magyar folklór, szerk. Voigt Vilmos, Osiris Kiadó, Bp., 1998. ISBN: 9633793416 

Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye pedagógusoknak. Kolibri, Budapest, 2015. 

ISBN: 5450259978615 

Bajzáth Mária: Így megyek az iskolába. Népmesék a világ minden tájáról 6-8 éveseknek. 

Kolibri, Budapest, 2016. ISBN: 9786155591488 

Bárdos József – Galuska László Pál, Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 2013. ISBN: 9789631974294 
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Mesebeszéd – A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve, szerk. Hansági Ágnes – Hermann 

Zoltán – Mészáros Márton – Szekeres Nikoletta, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2017. 

ISBN: 9786155729058 

Nagy Gabriella Ágnes: Magyar (nép)mese – Lélektan-kultúra-értelmezés. Balatonfüred 

Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2018. ISBN: 9789639990562 

Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya, Hagyományok Háza, Budapest, 2004. 

ISBN 9638643730 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

 adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Mesepedagógia 

Tantárgy kódja BTA2279L 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma 9 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

3. konzultáció: 

Bajzáth Mária és mesepedagógiai módszere. Folklorizmus – a népmese továbbélése 

klasszikus íróink alkotásaiban. A mesélésben rejlő fejlesztési lehetőségek alsó tagozaton. 

Regionális népmesék. 

 

4. konzultáció: 

A meseirodalom határterületei. Mese és meseértelmezés. Szimbólumrendszerek a 

mesében. 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs 

óraszámának egyharmada (jelen esetben 3 óra). Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 szóbeli vizsga a kurzus tematikájában szereplő témakörökből 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 az év végi jegyet a szóbeli vizsga érdemjegye adja 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

A magyar folklór, szerk. Voigt Vilmos, Osiris Kiadó, Bp., 1998. ISBN: 9633793416 

Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye pedagógusoknak. Kolibri, Budapest, 2015. 

ISBN: 5450259978615 

Bajzáth Mária: Így megyek az iskolába. Népmesék a világ minden tájáról 6-8 éveseknek. 

Kolibri, Budapest, 2016. ISBN: 9786155591488 

Bárdos József – Galuska László Pál, Fejezetek a gyermekirodalomból. Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 2013. ISBN: 9789631974294 

Mesebeszéd – A gyerek- és ifjúsági irodalom kézikönyve, szerk. Hansági Ágnes – Hermann 

Zoltán – Mészáros Márton – Szekeres Nikoletta, Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2017. 

ISBN: 9786155729058 

Nagy Gabriella Ágnes: Magyar (nép)mese – Lélektan-kultúra-értelmezés. Balatonfüred 

Városért Közalapítvány, Balatonfüred, 2018. ISBN: 9789639990562 
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Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya, Hagyományok Háza, Budapest, 2004. 

ISBN 9638643730 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Közlésmódok a digitális térben 

Tantárgy kódja BTA2255 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: (áprilistól tömbösítve) 

 

1. A digitális kultúra kihívásai 

 

2. Szövegek a digitális közegben 

 

3. A szerző és a befogadó funkcióváltozása 

  

4. Új alkotásmódok és kritikai értékelésük 

 

5. Az irodalmi intézményrendszer sajátosságai az újmediális környezetben 

 

6. Digitális alapú módszerek az oktatásban 

 

7. Az új média alkotásai az oktatásban 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A szemináriumokon való részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a 

tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem 

értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 a hallgatók az egyes szemináriumokra készítendő gyakorlati feladatokra 

részjegyeket kapnak 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 az egyes részjegyek számtani átlaga adja az év végi gyakorlati jegyet 

 a gyakorlati jegy megszerzéséhez minden feladatnak el kell készülnie 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Szilágyi Erzsébet, Turi László, Média, 

kultúra, kommunikáció, Budapest, Libri Kiadó, 2012. ISBN: 9789633101032 

Az internetkorszak kommunikációja : Tanulmányok, szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, Bp., 

Gondolat Kiadó, 2005. ISBN: 9789639610248 
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Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf, Kiss Miklós, 

Bp., Kijárat Kiadó, 2008 (Narratívák, 7). ISBN: 9789639529649 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Közlésmódok a digitális térben 

Tantárgy kódja BTA2255L 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 3 

A konzultáció óraszáma 9 

Félévi követelmény Gyakorlati jegy 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

1. konzultáció: 

A digitális kultúra kihívásai. Szövegek a digitális közegben. A szerző és a befogadó 

funkcióváltozása. Új alkotásmódok és kritikai értékelésük 

2. konzultáció: 

Az irodalmi intézményrendszer sajátosságai az újmediális környezetben. Digitális alapú 

módszerek az oktatásban. Az új média alkotásai az oktatásban 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada (jelen esetben 3 óra). 

Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

A félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 a hallgatók a második konzultációra gyakorlati feladatokat kapnak (ezek 

témáját az első konzultáción ismerik meg) 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 a gyakorlati feladatokra kapott részjegyek számtani átlaga adja az év végi 

gyakorlati jegyet 

 a gyakorlati jegy megszerzéséhez minden feladatnak el kell készülnie 

 

Kötelező és ajánlott irodalom: 

B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Szilágyi Erzsébet, Turi László, Média, 

kultúra, kommunikáció, Budapest, Libri Kiadó, 2012. ISBN: 9789633101032 

Az internetkorszak kommunikációja : Tanulmányok, szerk. Balázs Géza, Bódi Zoltán, Bp., 

Gondolat Kiadó, 2005. ISBN: 9789639610248 

Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában, szerk. Fenyvesi Kristóf, Kiss Miklós, 

Bp., Kijárat Kiadó, 2008 (Narratívák, 7). ISBN: 9789639529649 

 

Nyíregyháza, 2022. február 05. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Kutatásmódszertani alapismeretek 

Tantárgy kódja BOV2228 

Meghirdetés féléve 4. 

Kreditpont: 3 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 

Félévi követelmény Kollokvium 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Jenei Terézia főiskolai tanár 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: 

 

1. A pedagógiai kutatás célja, tárgya, sajátosságai. 

 

2. A pedagógiai kutatás folyamata. 

 

3. A kutatási probléma megfogalmazása. 

  

4. A szakirodalom áttekintése és feldolgozása. 

 

5. Hipotézisek, kutatási kérdések megfogalmazása. 

 

6. Kutatási módszerek, stratégiák, eszközök kiválasztása. 

 

7. Mintavételi eljárások. 

 

8. Az adatok megbízhatósága és érvényessége. 

 

9. A kutatás végrehajtása. 

 

10. Az adatok elemzése, következtetések. 

 

11. A tudományos írásművek műfajai. 

 

12. Könyvtári óra, forráskutatási gyakorlat. 

 

13. Szakcikkek elemzése. 

 

14. A félévi munka értékelése. 

 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

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

részvételt az előadásokon (TVSz 8. § 1.). 

 

A félévi követelmény: kollokvium 
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Az értékelés módja, ütemezése: 

 kutatási terv készítése és bemutatása megadott témából 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A kollokviumi jegyet a kutatási tervre minősége és annak szóbeli megvédése 

határozza meg. 

 

Kötelező irodalom: 

Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

2004. ISBN: 9789631626643 

 

Ajánlott irodalom: 

1. Szabolcs Éva: Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2001. ISBN: 9631627837 

2. Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 2001. ISBN: 9631627802 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 5. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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 Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Blokkszeminárium 

Tantárgy kódja BTA1246 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 2 

Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 

Félévi követelmény Minősített aláírás 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Sitkuné dr. Görömbei Cecília főiskolai docens 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: (az egyes hallgató és a csoport érdekeit szem előtt tartva folyamatosan 

valósul meg az Összefüggő komplex tanítási gyakorlat kezdetétől fogva heti 

rendszerességgel online formában) 

 

Reflexiók az Összefüggő komplex tanítási gyakorlatról. Szakmódszertani (diszciplináris, 

interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A különböző tudásterületek közötti 

összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák megismerése, csoportos 

megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése 

esetén a félév nem értékelhető. (TVSz 8. § 1.). 

 

A félévi követelmény: minősített aláírás 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 reflexió készítése és prezentáció bemutatása 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A minősítést a reflexió és a prezentáció minősítésének számtani átlaga 

határozza meg. A Nem felelt meg részeredmény esetén a minősített aláírás is 

Nem felelt meg, amely a TVSZ szerint – a Nem felelt meg részeredmény 

javításával – a vizsgaidőszakban javítható. 

 

Irodalom: 

Szakmódszertani folyóiratok, pedagógiai, pszichológiai és tantárgy-pedagógiai szakkönyvek. 

Tantervek, tanmenetek, minta óratervek, óravázlatok. A műveltségterület 5-6. osztályos 

tankönyvei, munkafüzetei, feladatlapjai. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 5. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 
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Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

Tantárgy neve Blokkszeminárium 

Tantárgy kódja BTA1246L 

Meghirdetés féléve 8. 

Kreditpont: 2 

A konzultáció óraszáma 5 

Félévi követelmény Minősített aláírás 

Előfeltétel (tantárgyi kód)  

Tantárgyfelelős neve és beosztása Sitkuné dr. Görömbei Cecília főiskolai docens 

Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Nagy Balázs adjunktus 

Tantárgyfelelős tanszék kódja OTI 

 

Féléves tematika: (egy konzultáció az Összefüggő komplex tanítási gyakorlat alatt online 

formában) 

 

Reflexiók az Összefüggő komplex tanítási gyakorlatról. Szakmódszertani (diszciplináris, 

interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A különböző tudásterületek közötti 

összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák megismerése, csoportos 

megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. 

 

A foglalkozásokon való részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén 

a félév nem értékelhető. (TVSz 8. § 1.). 

 

A félévi követelmény: minősített aláírás 

 

Az értékelés módja, ütemezése: 

 reflexió készítése az Összefüggő komplex tanítási gyakorlatról 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

 A minősítést a reflexió minősége határozza meg. A Nem felelt meg minősítés 

esetén a minősített aláírás is Nem felelt meg, amely a TVSZ szerint a 

vizsgaidőszakban javítható. 

 

Irodalom: 

Szakmódszertani folyóiratok, pedagógiai, pszichológiai és tantárgy-pedagógiai szakkönyvek. 

Tantervek, tanmenetek, minta óratervek, óravázlatok. A műveltségterület 5-6. osztályos 

tankönyvei, munkafüzetei, feladatlapjai. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. február 5. 

Dr. Nagy Balázs 

adjunktus 

 

 


