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I.  

Adatlap 

 

1. A szak megnevezése: tanári mesterképzési szak 

2. Indított szakok: gyógytestnevelő tanár 

3. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése: 

- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA) 

- szakképzettség: okleveles gyógytestnevelő tanár 

4. a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Adapted Physical Education 

5. Képzési terület: pedagógusképzés 

6. Képzési ciklus: 2 év/4 félév 

7. Képzés munkarendje: levelező 

8. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

9. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 0114 
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AZ OSZTATLAN ÉS OSZTOTT TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEIT (KKK) TARTALMAZÓ LEÍRÁS 

 

(8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről)  

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:  

1. § Tanárképzésben tanári szakképzettség a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről 

és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározott szakképzettségi elemek követelményeinek 

teljesítésével szerezhető  

a) osztatlan képzésben, tanárszakon, tanárszakokon,  

b) osztott képzésben, tanári mesterszakon,  

c) a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal 

párhuzamos képzésben, tanári mesterszakon vagy  

d) az adott tanárszak szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozatot követően, 

tanári mesterszakon.  

1/A. § Alapfokozat és szakképzettség birtokában az alapképzésben megszerzett ismeretek 

beszámításával – a Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – az 1. § a) pontja 

szerint osztatlan tanárképzésben szerezhető tanári szakképzettség.  

2. § (1) A tanárképzés általános követelményeit az 1. melléklet határozza meg.  

(2) A tanárképzésben szerezhető tudást, készségeket, képességeket a 2. melléklet határozza 

meg.  

(3) A közismereti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a Nemzeti alaptanterv 

műveltségi területei alapján, a 3. melléklet határozza meg.  

(4) A szakmai tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a művészeti szakképzés 

kivételével, a szakképzés szakmai területeinek megfelelően a 4. melléklet határozza meg.  

(5) A művészeti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit, a művészeti szakképzés 

szakmai területeinek megfelelően az 5. melléklet határozza meg.  

(6) A hitéleti tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit a 6. melléklet határozza meg.  

(7) A tanárszak szakterülete szerinti alapfokozatú szakképzettségeket, amelyek birtokában a 

Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott osztatlan tanárképzésbe történő belépés esetén 

tanári szakképzettség szerezhető, a 7. melléklet határozza meg.  

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két 

tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele 

mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.  



5 

 

(2) Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben a tanári 

felkészítés szakmódszertani követelményeit, valamint az adott tanárszakhoz tartozó 

tantárgyak tanításával kapcsolatos – a képzéssel párhuzamosan, vezetőpedagógus (vezető 

tanár) irányításával folyó és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat keretében folyó – tanítási 

gyakorlatokat mindkét tanárszakon teljesíteni kell.  

(3) A hallgató mesterszak felvételi eljárásban az 1. § c) pontja szerinti tanári mesterszakra 

legkorábban a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott 

tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől vehető fel. 

Párhuzamos képzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összefüggő 

egyéni iskolai gyakorlat, a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe 

véve, a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek 

eredményes teljesítését követően kezdhető meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes 

képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy 

osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idejénél.  

(4) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) 

pontja szerinti összefüggő egyéni iskolai gyakorlat időtartama 1 félév.  

(5) Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakon a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) 

pontja szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás a tanárszak szerinti nem tanári 

mesterszakon vagy osztatlan képzésben, a mester fokozat és szakképzettség megszerzésével 

szerezhető meg.  

(6) Az 1. § d) pontja szerinti mesterképzésben, a tanári szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése megegyezik a tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben, az 1. melléklet 2. 

pontjára figyelemmel meghatározott szakképzettség-megjelöléssel. Ha a Korm. rendelet 1. 

melléklete szerint ugyanazon a szakterületen általános iskolai és középiskolai tanárszak is 

szervezhető, a tanári szakképzettség oklevélben történő megjelenése azonos a 3. mellékletben 

meghatározott középiskolai tanári szakképzettséggel.  

(7) A felsőoktatási intézmény a tanári szakképzettség megszerzésének az 1. § d) pontja 

szerinti képzési formáját, az adott nem tanári mesterszak, osztatlan szak szakindítási 

engedélyének birtokában akkor folytathatja, ha a mesterszak vagy az osztatlan szak 

szakterülete szerinti tanárszakon az 1. § a)–c) pontja szerinti tanárképzési formák 

valamelyikén rendelkezik szakindítási jogosultsággal. Ez alól kivételt képeznek azok a 

tanárszakok, amelyeken csak az 1. § d) pontja szerint szervezhető meg a tanárképzés.  

(8) Ha a tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, a felsőoktatási 

intézmény akkor is folytathat az 1. § d) pontja szerinti tanárképzési formában középiskolai 

tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzést, ha szakindítási jogosultsággal az adott 

nem tanári mesterszak szakterülete szerinti általános iskolai tanárszakon rendelkezik.  

(9) Ha a tanárképzésnek van általános iskolai és középiskolai formája is, akkor a felsőoktatási 

intézmény a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése és 6. § (6) bekezdése szerinti újabb oklevelet 

adó tanárképzésben is a szakindítási engedélyének megfelelően folytathat általános iskolai 

tanári, illetve középiskolai tanári szakképzettséget eredményező képzést.  

4. § (1) A hitoktatási területen az 1. § c) pontja szerinti tanári mesterszak a felsőoktatási 

szakképzések az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a 

tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 

5.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] 6. mellékletében 
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meghatározott hitéleti mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vehető 

fel.  

(2) A hitoktatási területen az 1. § d) pontja szerinti tanári mesterszakon szakképzettség a 

18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 6. mellékletében meghatározott hitéleti szakon szerzett 

mesterfokozat birtokában szerezhető.  

(3) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) az 

egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a hittanár-

nevelőtanár szakképzettség tekintetében a hitéleti képzés tartalmát az egyházi jogi személy 

határozza meg.  

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

6. § (1) E rendelet rendelkezései alapján a hitoktatási területén osztatlan képzésben a 

tanárképzés, felmenő rendszerben, először 2014. szeptember 1. után indulhat.  

(2) Az egyházi felsőoktatási intézmény jogosulttá válik e rendeletben meghatározott osztatlan 

képzésben folyó hittanár-nevelőtanár szak szakindításának nyilvántartásba vételére, ha az 

egyházi felsőoktatási intézmény szakindítását hittanár-nevelő tanár szakon, osztott képzésben 

az Oktatási Hivatal 2006. szeptember 1. után nyilvántartásba vette. Az intézményi bejelentés 

alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi az osztatlan képzést.  

(3) Az Nftv. 103. § (9) bekezdése szerint az egyházi felsőoktatási intézmény más felsőoktatási 

intézménnyel folyó közös képzése az Nftv. 67. §-a szerinti szakindítási eljárás lefolytatását 

követően vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásba vételt követően hirdethet meg az egyházi 

felsőoktatási intézmény a közismereti tanárszakkal szakpáros tanárképzést. A közös 

tanárképzésre e rendelet hatálybalépésekor – szakindítási eljárás nélkül – csak az az egyházi 

felsőoktatási intézmény jogosult, amelyik a 2006. szeptember 1. után másik felsőoktatási 

intézménnyel párhuzamos képzésben hitéleti és nem hitéleti tanári képzésre irányuló 

együttműködését az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette.  

(4) Ha egyházi felsőoktatási intézmény állami felsőoktatási intézménnyel köt a (3) bekezdés 

szerint hitéleti tanárképzést érintő együttműködési megállapodást, az ennek eredményeként 

megvalósuló képzésre felvett hallgató hallgatói jogviszonya – az Nftv. 91. § (1) bekezdésében 

foglaltakra is tekintettel – az egyházi felsőoktatási intézménnyel jön létre.  

1. melléklet a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelethez  

 

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai 

és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel 

rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok 

alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a 

közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és 

érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési 

törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti 

alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az 

iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi 

felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai 

munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt 
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vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai 

alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, 

iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások 

alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és 

ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a 

kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett 

autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket 

felvállaló, közvetíteni együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A 

mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.  

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 

szakmegnevezés  

 

2. A tanárképzésben szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése:  

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, Master, rövidítése: MA)  

– szakképzettség: okleveles …. tanár [a kettő vagy egy tanári szakképzettségre, továbbá a 

közismereti (általános iskolai vagy középiskolai) tanárszakra vagy a szakmai, művészeti 

tanárszakra (szakirányra) utaló megjelöléssel];  

– szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of…  

Az oklevél Master of Education címet tanúsít, rövidített jelölése: MEd  

 

3. Képzési terület: pedagógusképzés  

 

4. A képzési idő félévekben és a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek 

száma  

4.1. A képzési idő félévekben és az összegyűjtendő kreditek száma a tanárképzés 

különböző formái szerint:  

4.1.1. Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben  

a) a 3. melléklet szerinti közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben  

aa) 10 félév, 300 kredit,  

ab) 11 félév, 330 kredit, ha az egyik tanárszak középiskolai közismereti tanárszak vagy az 

idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó osztatlan képzésben szervezett közismereti 

tanárszak;  

ac) 12 félév, 360 kredit, ha mind a két tanárszak középiskolai közismereti tanárszak, illetve az 

egyik tanárszak az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, osztatlan képzésben 

szervezett közismereti tanárszak;  

b) az 5. melléklet szerinti zeneművészeti tanárszakokon, kétszakos képzésben  
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ba) zenetanárszakokon: 10 félév, 300 kredit,  

bb) zeneművésztanár szakokon: 12 félév, 360 kredit;  

c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti zenetanárszakokon, 

egyszakos képzésben: 10 félév, 300 kredit.  

4.1.2. Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben, egyszakos  

a) szakmai tanárszakon:  

aa) 4 félév 120 kredit,  

ab) 3 félév 90 kredit, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév, ha az 

előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő 

iskolai gyakorlat 1 félévére történik meg;  

b) művészeti tanárszakon 4 félév 120 kredit.  

4.1.3. Az 1. § c) pontjában foglaltak szerinti művészeti tanárszakokon, a művészeti képzési 

terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamosan felvett 

képzésben: 2 félév, 60 kredit.  

4.1.4. Az 1. § d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári szakon szerzett 

mesterfokozatot követő képzésben: 2 félév, 60 kredit.  

4.1.5. Újabb oklevelet adó tanárképzésben  

a) az általános iskolai tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen a 

középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy szakon 2 félév 60 

kredit;  

b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: az 1993. évi 

felsőoktatási törvény) szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a 

szakterületen a középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben egy 

szakon 2 félév, 60 kredit, két szakon 4 félév, 120 kredit;  

c) az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a 

mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően, újabb tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló képzésben 4 félév, 120 kredit;  

d) tanító szakképzettség birtokában, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 100 

kredit, akkor 4 félév 120 kredit, ha a tanári szakképzettség szakterületi ismerete 130 kredit, 

akkor a képzési idő 5 félév, 150 kredit;  

e) szakoktató szakképzettség birtokában szakmai tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló mesterképzésben 4 félév, 120 kredit.  

4.1.6. Az 1/A. § szerinti osztatlan tanárképzésben a 4.1.1. pont aa)-ac) alpontja alapján 

összegyűjtendő kreditek számába a Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján teljesített 

krediteket be kell számítani;  

4.2. Tanárképzésben a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b–c) pontja szerinti 

szakképzettségi elemek kreditértéke:  

4.2.1. Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben  
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a) a 3. melléklet szerinti közismereti tanárszakokon, kétszakos képzésben  

aa) 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 100-100 kredit, a 

tanári felkészítés 100 kredit,  

ab) 330 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 100 és 130 kredit, 

a tanári felkészítés 100 kredit,  

ac) 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 130-130 kredit, a 

tanári felkészítés 100 kredit;  

b) az 5. melléklet szerinti zeneművészeti tanárszakokon, kétszakos képzésben ba) 

zenetanárszakokon 300 kredites képzésben a szakterületi elem tanári szakképzettségenként 

100-100 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit,  

bb) zeneművésztanár szakokon 360 kredites képzésben a szakterületi elem tanári 

szakképzettségenként 130-130 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit;  

c) a 4. melléklet szerinti szakmai tanárszakokon és az 5. melléklet szerinti zenetanárszakokon 

egyszakos 300 kredites képzésben a szakterületi elem legfeljebb 200 kredit, a tanári 

felkészítés 100 kredit.  

4.2.2. Az 1. § b) pontjában foglalt osztott képzésben  

a) szakmai tanárszakon:  

aa) 120 kredites képzésben a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 100 kredit azzal, 

hogy a 4.3. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben 

megszervezett gyakorlat kreditértéke 40 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, 

interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;  

ab) 90 kredites képzésben – az ac) alpontban meghatározott gyógypedagógia-tanár szakot és 

konduktortanár szakot kivéve – a szakterületi elem 10 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit 

azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést 

folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani 

(diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 

kredit;  

ac) a gyógypedagógia-tanárszakon, a konduktortanár szakon a 90 kredites képzésben a 

szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 40 kredit azzal, hogy a 4.3. pont és a 6.1. pont 

alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett 

gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 kredit;  

b) művészeti tanárszakon:  

120 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, a tanári felkészítés 70 kredit azzal, hogy 

a 4.3. pont és a 6.1. pont alapján a köznevelési intézményben, felnőttképzési tevékenységet 

folytató intézményben megszervezett gyakorlat kreditértéke 20 kredit, a szakmódszertani 

(diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke legalább 12 

kredit.  

4.2.3. Az 1. § c) és d) pontja alapján a tanárszak szerinti nem tanári mesterszakkal 

párhuzamos vagy az azt követő 60 kredites tanári mesterképzésben a nem tanári mesterszak 

vagy az osztatlan szak valamennyi tanulmányi és vizsga követelményének teljesítésével 
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teljesül a szakterületi elem. A tanári felkészítés 60 kredit, amelyből a 4.3. pont, valamint a 

6.1. és 6.3. pont alapján a pedagógia, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek 

kreditértéke 28 kredit, a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-

pedagógiai) ismeretek kreditértéke 8 kredit, amelyekből az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok kreditértéke összesen 4 kredit, köznevelési 

intézményben megszervezett összefüggő, egyéni iskolai gyakorlat (a portfólió kreditértékével) 

20 kredit. Az 1. § c) pontja szerinti, nem tanári mesterszakkal párhuzamos képzésben az 5. 

melléklet A)  

A MŰVÉSZETI TANÁRSZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI fejezet 

4. Képzőművészet alpontja alapján szervezett képzésben a képzéssel párhuzamosan folyó 

pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat további 2 kredit.  

4.2.4. Újabb oklevelet adó tanárképzésben:  

a) általános iskolai tanári szakképzettséget követően és az 1993. évi felsőoktatási törvény 

szerinti főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően, ugyanazon a szakterületen, a 

középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos, 60 kredites képzésben 

a szakterületi ismeret legalább 45 kredit, a tanári felkészítés legfeljebb 15 kredit, kétszakos, 

120 kredites képzésben a szakterületi ismeret legalább 97 kredit, a tanári felkészítés legfeljebb 

23 kredit. A tanári felkészítés részeként a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeretek kreditértéke szakonként legalább 6 kredit, a vezetőpedagógus 

(vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 kredit, továbbá a portfólió 

minimális kreditértéke 2 kredit;  

b) az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve a 

mesterfokozatú tanári szakképzettséget követően újabb tanári szakképzettség megszerzésére 

irányuló 120 kredites képzésben a szakterületi ismeret 100 kredit és a tanári felkészítés 20 

kredit, amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

ismeretek kreditértéke 8 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai 

tanítási gyakorlat 2 kredit, a záróvizsga szakdolgozati elemeként a portfólió minimális 

kreditértéke 2 kredit;  

c) tanító szakképzettség birtokában:  

ca) 120 kredites képzésben a szakterületi elem 90 kredit, a tanári felkészítés 30 kredit, 

amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeret 6 

kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 

kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit a portfólió 

kreditértékével (2 kredit), amely a záróvizsga szakdolgozati eleme;  

cb) 150 kredites képzésben a szakterületi elem 120 kredit, a tanári felkészítés 30 kredit, 

amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeret 6 

kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett iskolai tanítási gyakorlat 2 

kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit a portfólió 

kreditértékével (2 kredit), amely a záróvizsga szakdolgozati eleme;  

d) szakoktató szakképzettség birtokában, 120 kredites képzésben a szakterületi elem 50 kredit, 

a tanári felkészítés 70 kredit, amelyből a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris 

tantárgy-pedagógiai) ismeret 15 kredit, a vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett 

iskolai tanítási gyakorlat 2 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 20 kredit, a portfólió 

kreditértéke 2 kredit, amely a záróvizsga szakdolgozati eleme.  
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4.3. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerint a tanári szakképzettség 

tanári felkészítés elemének kreditértéke: 100 kredit, amelyből – a szabadon választható 

tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma nélkül –  

4.3.1. a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke 28 

kredit, amelyből az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke legalább 2 kredit;  

4.3.2. a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek 

minimális kreditértéke tanárszakonként 8-8 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz 

közvetlenül kapcsolódó feladatok további kreditértéke legalább 2 kredit;  

4.3.3. a képzéssel párhuzamosan folyó pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlatok 

minimális kreditértéke tanárszakonként 2-2 kredit. A vezetőpedagógus (vezető tanár) 

irányításával az adott tanárszakhoz tartozó tantárgyak tanításával kapcsolatos tanítási 

gyakorlat legalább 15 óra;  

4.3.4. a képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat kreditértéke legfeljebb 2 

kredit;  

4.3.5. az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat és a 4.3.1., valamint a 4.3.2. pont szerint az 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó feladatok együttes kreditértéke 50 kredit, 

amelyből a köznevelési intézményben, felnőttképzést folytató intézményben megszervezett 

gyakorlat kreditértéke 40 kredit, az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül 

kapcsolódó feladatok kreditértéke legfeljebb 8 kredit;  

4.3.6. a portfólió minimális kreditértéke 2 kredit.  

4.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma:  

A tanárképzésben a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma a Korm. 

rendelet 1. §-a szerinti, tanári szakképzettséget eredményező képzésekben a Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdés a)–b) szakképzettségi elemekhez összegyűjtendő kreditek 5%-a.  

4.5. A szakdolgozathoz rendelt kreditek száma:  

Az 1. § a) pontjában foglalt osztatlan képzésben a szakdolgozat kredit értéke – a szakterületi 

tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg 

folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként 

megvédeni.  

Az 1. § a)–d) pontja szerinti tanárképzésben a záróvizsga része a képzés során készült, a 

szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését 

értékelő dokumentumgyűjtemény, portfólió, amely a tapasztalatok neveléstudományi 

szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a 

hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és 

alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, 

továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.  

4.6. A gyakorlati ismeretek aránya:  

A gyakorlati tanulmányokhoz tartoznak az oktató közreműködésével folyó gyakorlati 

foglalkozások, csoportos szakmai megbeszélések (szemináriumok), az erre való felkészülés, 
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és a szakmai céllal és ellenőrzés mellett, köznevelési intézményben végzett gyakorlatok, 

beleértve az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot is, amelyek aránya a képzésben legalább 

50%.  

 

5. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

 

6. A tanárképzés különböző képzési formáiban a képzés sajátos követelményei  

6.1. Az 1. § c) és d) pontja szerinti tanári mesterszakokon, valamint az 1. § b) pontja szerinti 

90 kredites tanári mesterszakon a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az egy 

féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kreditértéke 20 kredit, amelynek része a 4.3.6. 

pont szerinti portfólió kreditértéke.  

6.2. A 4.1.5. és 4.2.4. pont szerinti, újabb oklevelet adó képzésben a 4.3.4. pont, illetve a 2. 

melléklet 2.2. b) pont szerinti közösségi pedagógiai gyakorlatot a legalább három éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus jelentkezőnek nem kell teljesítenie.  

6.3. Az 1. § b)–d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 4.5. pont tekintetében a portfólió 

neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése a 

tanári képesítés szempontjából meghatározó tapasztalatok rendszerezett összegzése a 

záróvizsga szakdolgozati eleme.  

 

7. Módosító 64/2021. (XII.29.) ITM rendelet 

Megjelent a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletet módosítása. A módosító 

64/2021. (XII.29.) ITM rendelet beépült a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletbe. 

 

A tanárképzésben megkülönböztetjük 

- a közismereti tanárképzést és  

- a szakmai tanárképzést, ezen belül pedig még a művészeti tanárképzést.  

 

A tanárképzés alapvető funkciója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 

meghatározott pedagógiai munka szakaszaihoz a személyi feltételek biztosítása. 

A rendeletmódosítás a 2020-tól felmenő rendszerszerben életbelépő Nemzeti alaptanterv 

módosítása és az egységesebb szerkezetű tanárképzés követelménye következtében 

alapvetően a közismerti tanárképzést érintette. A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a módosított 283/2012. (X. 4.) Korm. 
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rendelet rendelkezéseire és a Nemzeti alaptanterv előírásaira figyelemmel határozza meg a 

tanári felkészítés követelményeit és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit.  

7.1.A közismereti tanárképzésben – a képzésbe szervesen illeszkedő egy éves gyakorlattal 

együtt – a képzési idő osztatlan, kétszakos tanárképzésben 2022/23. tanévtől felmenő 

rendszerben egységesen öt év lesz.  

7.2. A tanári szakképzettség elemei továbbra is: 

a) a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, művészeti) tudás, 

b) a tanári munkához szükséges 

ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati, 

bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

tudás, képesség, attitűd (viszonyulás), valamint 

c) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat 

részeként részben változó gyakorlati rendszerben 

ca) a pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlatok, 

cb) a tanítási gyakorlatok, 

cc) a köznevelési intézményben, szakképző intézményben teljesített összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat [a b) és c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tanári felkészítés]. 

7.3. A közismereti és a szakmai, művészeti tanárképzésben is a tanári felkészítés 

szakképzettségi elemének kreditértéke a 90 kredit. 

7.4. Az új gyakorlati rendszer alapvető értéke, hogy a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok az 

intézményi képzés ideje alatt minden félévben megjelennek, a helyszíne pedig a köznevelési 

intézmény, szakmai tanárképzésben pedig a szakképző intézmény. A gyakorlati rendszer 

elemei: pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok a képzés 1-4. félévében 

szervezhetően, tanítási gyakorlatok, melyek egyfelől társas és egyéni gyakorlatokból állnak a 

képzés 3-7. félévében, másfelől 8-9. félévben tanárszakonként 15 órás szaktárgytanítási 

gyakorlatok, valamint a képzést záró féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.  

7.5. A tanárképzés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv alapján módosított képzési 

és kimeneti követelmények határozzák meg. A közismereti egységes kétszakos tanárképzés 

tartalmi, szakmódszertani követelményei, a tanári kompetenciák meghatározásából fakadóan 

felkészít az általános iskolai és a középiskolai tanári feladatokra is.  

7.6. A tanári felkészítés követelményei és az ehhez kapcsolódóan tanárszakonként 

meghatározott tanári kompetencia leírások a Nemzeti alaptanterv és a köznevelési 

tanfelügyeleti támogató és előmeneteli minősítési rendszer vizsgálati előírásaival 

összhangban, köznevelési szakemberek szakértői véleménye, valamint a fenntarthatóságra, 

környezettudatosságra való nevelés, továbbá a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia részeként 

szorgalmazott médiatudatosság, médiapedagógiai jártasság dokumentumaiban megjelenő 

követelmények alapján kerültek fejlesztésre. A tanári felkészítés képzési eleme a 

megszerezhető tanári tudás, képességek és attitűd (viszonyulás) mentén:  

- a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén  
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- a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén  

- a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén  

- a pedagógiai folyamat tervezése területén  

- a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén  

- a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén  

- a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén  

- az autonómia és a felelősségvállalás területén 

csoportosítja a követelményeket. 

 

Kreditelosztás a 4 féléves tanári mestreszakon 

Az 1. melléklet 4.1. ce) pontja szerint a 3. mellékletben meghatározott, az 1/A. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti közismereti szakokon osztott képzésben, tanári mesterszakon egyszakos 

részidős képzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kredit 120 kredit, a szakterületi 

szakképzettségi elem kreditértéke – a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek 

számával és a szakdolgozat elkészítésével – 40 kredit. 

A tanári felkészítés kreditszáma 80 kredit, melynek tervezése során figyelembe vettük a 

részidős képzési forma adta lehetőségeket és kötöttségeket. 

 4.1.d) A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b és c) pontja szerinti tanári felkészítés 

szakképzettségi elem kreditértéke a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek 

számával 90 kredit. Az osztatlan tanárképzésben, az általános képzés arányai a mérvadóak. 

4.1.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerint a tanári szakképzettség tanári 

felkészítés elemében 

a) a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke 28 

kredit, ebből az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok 

kreditértéke legalább 2 kredit; 

b) a szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek 

kreditértéke tanárszakonként 12-12 kredit, ebből 

ba) a tanárszak szerinti sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretkörök 

kreditértéke 8 kredit, 

bb) az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatot támogató szakmódszertani gyakorlat 2 kredit, 

bc) a kollaborációs térrel, oktatástechnikai innovációval, mesterséges intelligenciával 

kapcsolatos gyakorlat a tanárszak szerinti képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározottak alapján 2 kredit; 

 c) Az új gyakorlati rendszer alapvető értéke, hogy a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok az 

intézményi képzés ideje alatt minden félévben megjelennek, a helyszíne pedig a köznevelési 

intézmény, szakmai tanárképzésben pedig a szakképző intézmény. Kreditértéke 38 kredit.  
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Elemei: 

- pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok 6 kredit, 

- tanítási gyakorlatok, amelynek értéke 12 kredit (ezen belül a tantárgy tanítása 2-4 kredit) 

- egyfelől társas és egyéni gyakorlatokból állnak, 

- másfelől tanárszakonként 15 órás szaktárgytanítási gyakorlat, amelynek kreditértéke 

legalább 2 legfeljebb 4 kredit, valamint 

- a képzést záró féléves összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, amelynek kreditértéke 20 kredit. 

Összesen 78 kredit. Az összefüggő tanítási gyakorlatot kísérő szeminárium 2 kreditértékével 

80 kredit. 
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A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI  

1. A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek  

1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén:  

1.1.1. Ismeretek  

A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással 

rendelkezik a személyiség sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a 

szocializációról és a perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a 

személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a 

tehetséggondozás és az egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének 

módszereit. Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, 

a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a szaktárgy tanítása-

tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákat, ezek fejlesztésének és diagnosztikus 

mérésének módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében 

betöltött szerepével, lehetőségeivel.  

1.1.2. Képességek  

A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával 

képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni. 

Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség 

fejlesztésének lehetőségeiről. Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók 

egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek 

elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel 

kialakítását. Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni 

megértési nehézségek kezelésére. Képes a különböző adottságokkal, képességekkel, illetve 

előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fejlesztésének megfelelő módszerek 

megválasztására, tervezésére és alkalmazására, a pályaorientáció segítésére. Képes a 

tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő 

tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot 

nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a 

tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.  

1.1.3. Attitűdök  

A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. 

Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a tanulók 

személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel (szeretettel) 

viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges 

személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.  

1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén:  

1.2.1. Ismeretek  

A végzett tanár alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a 

demokrácia működéséről, az enkulturációról és a multikulturalizmusról. Ismeri a csoport, 

a csoportfejlődés és a közösségek pszichológiai, szociológiai és kulturális sajátosságait. 
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Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró 

módszereket, a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.  

1.2.2. Képességek  

A végzett/szakképzett tanár képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai 

helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges 

működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a 

szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Képes a 

konfliktusok hatékony kezelésére. Segíti a csoporttagok közösség iránti 

elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív 

szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását. Képes 

értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, 

amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai, illetve iskolán kívüli életét. Képes 

hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.  

1.2.3. Attitűdök  

A szakképzett tanár elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális 

érzékenység, segítőkészség jellemzi. Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, 

igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá tenni. Elkötelezett a nemzeti értékek és 

azonosságtudat iránt, nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, 

valamint a környezettudatosság iránt. Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek 

sokféleségének elfogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 

tiszteletben tartására, különös tekintettel az etnikumokra és nemzetiségekre. Belátja, hogy 

a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok világáról minél 

több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. Folyamatosan 

együttműködik a szülőkkel.  

1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén:  

1.3.1. Ismeretek  

A végzett tanár rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, 

értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) 

felkészültséggel. Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület (műveltségi terület, 

művészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és 

terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltség-

területekkel. Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a 

különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a szakmódszertan 

hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. Ismeri az adott 

szakterület társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy tanításának céljait, feladatait, a 

tanulók személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében. Ismeri a 

szaktárgy tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a tantárgy tanulási 

sajátosságait, megismerési módszereit, tananyagstruktúráját, illetve belső logikáját. Ismeri 

a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 

információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális tankönyveket, 

taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási 

stratégiákat.  
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1.3.2. Képességek  

A szakképzett tanár szakmai témában képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, 

mind írásban. Képes a szaktudományi, továbbá az általános pedagógiai-pszichológiai 

képzésben tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalmazására, a különböző 

tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások 

felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására. Képes a szaktárgyának megfelelő 

tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések 

megteremtésére, közvetítésére. Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, 

tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására. Képes az alkotó információ- 

és könyvtárhasználatra és az információ-kommunikációs technológia használatára. Képes 

a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit 

megvalósítani különböző színtereken. Képes a szaktárgyak során fejlesztett kompetenciák 

más műveltségterületeken is fejlődést generáló szinergikus hatásainak tervezésére, 

kihasználására. Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra 

képes.  

1.3.3. Attitűdök  

A végzett tanár elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos 

fejlesztése iránt. Reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét. Törekszik az 

aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Tudatosan él a 

transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel. Nyitott a megismerés, illetve a 

tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és alkotási vágyának, önművelési 

igényeinek a felébresztésére és fenntartására.  

1.4. a pedagógiai folyamat tervezése területén  

1.4.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, 

tantervfajtákat, tantervtípusokat, átlátja ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában 

betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Ismeri a szaktárgy 

tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit. Ismeri a tananyag-

kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, továbbá 

szakmódszertani szempontjait, az erről megfogalmazott tudományos eredményeket. 

Ismeri és érti a nevelés és tanítás összefüggéseit. A tanításban is képes a Nemzeti 

alaptanterv fejlesztési területei nevelési céljainak érvényesítésére.  

1.4.2. Képességek  

A szakképzett tanár a tervezés során rendszerszemléletű megközelítésre képes. Az iskola 

pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzések, 

a tanulók életkora, az elsajátítandó tudás sajátosságai, a rendelkezésre álló taneszközök és 

a pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésével képes pedagógiai munkájának 

megtervezésére (tanmenet, tematikus terv, óraterv, folyamatterv). Képes a tanulási-tanítási 

stratégia meghatározására, a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony 

módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására a végzettségének megfelelő 

korosztály, illetve a felnőttoktatás keretében is. Képes a tanítandó tananyag súlypontjait, 

felépítését, közvetítésének logikáját a tantervi előírásokkal és a pedagógiai célokkal 

összhangban az adott tanulócsoporthoz igazítani. Képes a szaktárgya tanulása-tanítása 

során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási 

forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani (különös 
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tekintettel az információ-kommunikációs technológiára). Képes a célokhoz és az adott 

szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző megoldásokban gondolkodni, tudatos 

döntést hozni. Képes a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére a 

végzettségének megfelelő korosztály, valamint a felnőttoktatás keretében is. A pedagógiai 

folyamatok tervezésével kapcsolatban szakmai önreflexióra, illetve önkorrekcióra képes.  

1.4.3. Attitűdök: 

A szakképzett tanár fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést és a rugalmas 

megvalósítást. A tervezés során együttműködik a kollégákkal és a tanulókkal, kész 

figyelembe venni az adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, 

képességek, szociális felkészültség).  

1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén  

1.5.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, 

eljárások szaktárgyi alkalmazásának speciális szempontjait, lehetőségeit. Ismeri a 

szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztésének 

módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a 

tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereiről. Rendelkezik a 

tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, 

feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a különböző tanulási 

környezetek tanulási eredményességre gyakorolt hatásait. Ismeri a szaktantárgy 

tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit, színtereit. Tájékozott a 

differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, 

módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész életen át tartó 

tanulásra felkészítés jelentőségét.  

1.5.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiákhoz a 

motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, 

probléma-megoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, 

szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes nyugodt, biztonságos és 

az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére. Képes az 

érdeklődés, a figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére a 

végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is. Képes a szaktárgy 

speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek felismerésére 

és kezelésére. Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő 

eszközök, digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására. Képes az egész életen 

át tartó tanulás képesség-rendszerének megalapozására, technikáinak gyakoroltatására.  

1.5.3. Attitűdök:  

A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az 

önszabályozó tanulás támogatásához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási 

képességek fejlesztését, továbbá nyitott az egész életen át tartó tanulásra. Elismeri, hogy a 

megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos 

igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. Törekszik a tanulókkal való együttműködés 

megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érdekében. Törekszik az életkori, 

egyéni és csoport sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást 

elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók 
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tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására, az egész 

életen át tartó tanulással kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítására.  

1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén  

1.6.1. Ismeretek  

A végzett tanárnak szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról 

és módszereiről. Tisztában van alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, 

összefüggésekkel. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és 

fejlesztendő kompetenciák mérésére, értékelésére alkalmas sajátos módszereket, 

eszközöket.  

1.6.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő 

értékelési formák, módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek 

felhasználására.  

Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai folyamat 

szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a 

tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési 

módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás 

szempontjait. Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy 

önálló eszközök elkészítésére. Képes az országos, illetve a helyi mérési eredmények 

értelmezésére.  

1.6.3. Attitűdök:  

Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a 

tanulást támogató értékelés mellett.  

1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén  

1.7.1. Ismeretek  

A végzett tanár ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel 

és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való 

együttműködés módjairól. Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, 

szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat. 

Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. Ismeretekkel rendelkezik a 

reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés lehetőségeiről, a 

lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről. Tájékozott a 

szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről.  

1.7.2. Képességek  

A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 

kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös 

kialakítására, elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és 

hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek 

képviselőivel, az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, 

kultúrájának megfelelően. Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és 

ezen a téren önmagát fejleszteni. Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív 

értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes meghatározni saját szakmai 
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szerepvállalását. Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát 

szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi 

szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési eredményeit, 

tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés, valamint innováció sajátosságaival. Képes 

egyszerűbb kutatási módszerek használatára.  

1.7.3. Attitűdök  

A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 

asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, 

problémák feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni 

a szaktárggyal kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben. Betartja a pedagógus 

pálya jogi és etikai normáit. Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, 

testi-lelki egészségének megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek 

felhasználására. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének 

folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos 

szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. Nyitott a pedagógiai 

tevékenységére vonatkozó építő kritikára.  

1.8. az autonómia és a felelősségvállalás területén:  

A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával-tanulásirányításával 

kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó 

források alapján megfelelő válaszok kidolgozására. A szakmáját és a szaktárgyainak 

megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 

Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok 

képviselőivel kapcsolatban.  

A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális 

kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 

Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 

Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. Végiggondolja és képviseli az adott 

szakterület etikai kérdéseit.  

2. A mesterfokozat és a tanárszak meghatározó ismeretkörei  

2.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a szakterületi 

(szaktudományos, művészeti) képzés magában foglalja  

– a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területei-nevelési céljai által meghatározott, a nevelés-

oktatás tartalmi, szemléleti alapjainak, valamint a műveltségkép, a tudás és tanulás, illetve 

a tudásépítés értelmezésének alapismereteit,  

– a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti szaktárgynak megfelelő 

tudományág(ak), műveltségi területek, művészeti területek ismeretelméleti alapjainak, 

történetének megismerési sajátosságainak, belső struktúrájának és terminológiájának, más 

tantárgyakkal, tudományokkal, műveltségi területekkel való összefüggéseinek és 

kölcsönhatásainak ismereteit, a köznevelés, illetve szakképzés tartalmi szabályozásában 

meghatározott ismeretek körének szaktudományos mélységű ismereteit, az adott tanári 

szakképzettséghez kapcsolódó tantárgy által közvetített tudás sajátosságait, az abban rejlő 

általános és specifikus képességfejlesztés lehetőségeit.  
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2.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja tekintetében  

– A pedagógiai és a pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek 

megszerzésére irányuló képzés magában foglalja a pedagógia, a pszichológia és ezek 

határtudományainak elméleti alapjait, az ember- és gyermekismeret alapozását, a 

személyiségfejlődés életkori és egyéni sajátosságainak ismeretét, a tanulók 

megismerésének eszközeit és módszereit, a tanítás tudományos megalapozását, a 

személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés elméleti és gyakorlati ismereteit, a tanulói 

csoportok jellemzőit, a tanári feladatok megismerését, a tanári szerep dimenzióit, a 

tanulási-tanítási folyamat tervezésének, szervezésének, értékelésének, a köznevelési 

rendszer működésének ismereteit, a neveléstudomány kutatási módszereit, a szakmai 

ismeretszerzés módjait, a szakmai önreflexió kifejlesztését, a szakmai gyakorlatokon 

szerzett tapasztalatok feldolgozását, a kommunikációs készségek fejlesztését, az 

infokommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségeit az oktatásban és a tanulásban.  

– A szakmódszertani képzés magában foglalja a szaktudományok társadalmi 

hasznosulásának, ezen belül a köznevelésben való hatékony, eredményes felhasználásának 

elméleti, tartalmi és gyakorlati eszközeit, amelyek lehetővé teszik a köznevelési rendszer 

tartalmi követelményeiben meghatározott feladatok és értékek, fejlesztési területek, 

nevelési célok, valamint az egész életen át való tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztését. A szakmódszertani képzés magában foglalja továbbá a tanárszak szerinti 

műveltségi terület, a szaktárgy tartalmi, elméleti témaköreit, a tananyag-struktúra 

ismeretét, a szaktárgy tanításának sajátos módszereit, eszközeit, mérési és értékelési 

eljárásait, a képesség- és készségfejlesztés, a tanulási motivációk lehetőségeit és 

módszereit, valamint a tananyag gyakorlati alkalmazásának módjait, az adott szakot a 

rokon szakok, tantárgyak, illetve műveltségterületek vagy szakmacsoportok rendszerében 

átfogóan, integráltan elhelyező ismeretköröket, valamint a szakmai gyakorlatokon, az 

összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozását.  

– Az iskolai gyakorlatok magukban foglalják az általános tanári és az adott tanári 

szakképzettséghez, a tanári szerepkörökhöz kapcsolódó gyakorlati ismeretek szerzését, 

képességek, attitűdök megismerését, gyakorlását, a munkahely világával (iskolai élet, 

iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció, tanulókkal való egyéni foglalkozás, 

együttműködés) való ismerkedést, alapjártasság szerzését a tanítási, tanulási, nevelési 

folyamatok értékelésében, a szakmai fejlesztésekben.  

Az iskolai gyakorlatok formái:  

a) a képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőpedagógus (mentor tanár) irányításával 

végzett gyakorlati rendszer elemei: pályaismeretei, pályaszocializációs gyakorlatok a 

képzés 1-4. félévében szervezhetően, tanítási gyakorlatok, melyek egyfelől társas és 

egyéni gyakorlatokból állnak a képzés 3-7. félévében, másfelől 8-9. félévben 

tanárszakonként 15 órás szaktárgytanítási gyakorlatok, valamint a képzést záró féléves 

összefüggő egyéni iskolai gyakorlat.  

  

b) képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő 

alatt is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) szervezési, 

vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat;  

c) az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a képzésben szerzett elméleti ismeretekre és 

gyakorlati tapasztalatokra épülő, gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző 
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szakember folyamatos irányítása mellett köznevelési intézményben, felnőttképzést 

folytató intézményben végzett gyakorlat. Az iskola és benne a tanár komplex oktatási-

nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát körülvevő társadalmi, 

jogszabályi környezet, valamint a köznevelési intézményrendszer megismerése.  

Területei:  

= a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek,  

= a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek,  

= az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése.  

Az anyanyelvi ismeretek, kritérium jellegű követelményként, magukban foglalják az 

anyanyelvi (gyakorlati kommunikációs, beszédtechnikai, retorikai, helyesírási) készségek 

fejlesztését és a nyelvi attitűdöt alakító, értelmező ismereteket.  

 

PORTFÓLIÓ  

A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti  

követelményeiről szóló 8/2013 (I.30.) EMMI rendelet értelmében az osztatlan tanárképzésben  

a záróvizsga része a képzés során készült, a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó,  

a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, portfólió, amely  

a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése  

és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein  

elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó  

tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat  

eredményességét értékelni.  

A portfólió a hallgatónak az osztatlan tanárképzés során készített munkáiból összeállított  

célirányos gyűjteménye, amely személyenként változó szakmai különbségeket mutat. Azonos  

kritériumok alapján készül, mégis egyedi dokumentumokat, önreflexiókat, speciális  

kompetenciákat megjelenítő anyagokat tartalmaz, különös tekintettel a tanári kompetenciák  

fejlődését bemutató dokumentumokra. Minden kiválasztott dokumentumhoz kapcsolódnia  

kell önreflexiónak, figyelembe véve az oktató esetleges bírálatait, akár azok javításával,  

kiküszöbölési lehetőség(ek) bemutatásával.  

A portfólió alkalmazása az alábbi célokat szolgálja:  

• a pedagógiai tudás, nézetek nyomon követése,  

• a tudás bővítése és rendszerezése.  

A portfólióval a hallgató azt bizonyítja, hogy képes a képzés különböző területein elsajátított  

tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges  

tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan 

megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók 

teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen  

gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket  

megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.  

A portfólióban megjelenő munkák gyűjtése és az önreflexiók elkészítése a hallgató feladata.  

Összeállításakor a jelöltnek az egyetemi tanulmányaihoz kötődő produktumait kell újra  

áttekintenie abból a szempontból, hogy a tanári kompetenciáit igazoló, minőségi munkáit  
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gyűjtse össze, elemezze, kísérje reflexiókkal. E válogatás és elemzés alapja az említett 

jogszabály 2. sz. mellékletében meghatározott szakmai kompetencialista, amelyet  

útmutatásként a jelen tájékoztató mellékleteként közlünk – 3. számú melléklet.  

A portfólió tartalma 

1. A tanítási gyakorlat során készített dokumentumok: óravázlat; hospitálási napló;  

óramegfigyelésekről készített feljegyzések; tematikus terv; tanórán kívüli tevékenység  

terve; tanítási óráról/iskolai foglakozásról készített audio-/ videofelvétel; képek;  

fényképek; szakmai munkaközösségi megbeszélés során készített jegyzetek,  

kiegészítő anyagok, dolgozatok, a tanítványok munkái.  

2. A tanárjelölt reflexióit tartalmazó dokumentumok (a tanításon kívüli iskolai  

tevékenységekről: szakkör, nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezlet stb.) szóló  

feljegyzések saját megjegyzésekkel, reflexiókkal; az iskolán kívüli tevékenységek  

köréből szerzett tapasztalatok írásos rögzítése saját megjegyzésekkel, reflexiókkal;  

előadásokról készített és saját megjegyzésekkel (reflexiókkal) kísért jegyzet; valamely  

pedagógiai probléma leírása és a kezelésére/megoldására irányuló saját javaslatok;  

konferencián készített jegyzet reflexiókkal, tanári tanulási napló, reflektív jegyzetek az  

egyes dokumentumok magyarázatára);  

3. A tanárjelölt tanításáról mások által készített dokumentumok és értékelések  

(mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármely tevékenységére kapott, köztük akár az  

évfolyamtársak kritikai észrevételei is).  

A fenti elméleti felosztás gyakorlati megvalósításaként az osztatlan tanárképzés tanári  

portfóliójába un. kötelező és választható dokumentumtípusokat várunk el.  

A dokumentumok gyűjtése a képzés elméleti és gyakorlati tanítási órái során 

folyamatosan  

történik, ezen belül kitüntetett alkalmak az osztatlan tanárképzésbe beépített tanítási  

gyakorlatok.  

Kötelező dokumentumtípusok  

Kötelezően leadandó:  

• Hospitálási jegyzet  

• Részletes óravázlat  

• Az összefüggő gyakorlatok dokumentumai  

• A gyógytestnevelés szakhoz kapcsolódó 8 tanári kompetencia kiválasztása, bemutatása és 

kompetenciánként min. 1 -1 oldalas reflexió írása  

Választható dokumentumtípusok 

 Példák a dokumentumtípusokra - a kiválasztott kompetenciák alátámasztásához,  

bemutatásához:  

• Órai megfigyelések rögzített változata (irányulhat gyerekre, tanárra, az egész órai 

tevékenységre)  

• Szakcikk összegzése, értékelése  

• A tanulók értékelése (feleltetés, osztályozás)  
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• Egy gyermek fejlődéséről készült esettanulmány  

• Külső szervezetekkel (pl. szakszolgálat) való kapcsolat dokumentumai  

• Számítógépes dokumentumok (pl.NETFIT fittség mérési rendszer)  

• Az információs és kommunikációs technológia alkalmazásának bizonyítékai  

• Bármilyen szemináriumi dolgozat, fogalmazvány, ami a sztenderdekkel (kompetenciákkal) 

összefügg  

• Mindenféle értékelés, amelyet a jelölt bármilyen tanári tevékenységére kapott (a kötelezően 

beadandó dokumentumtpíusokon kívül)  

• Látogatások dokumentumai, beleértve a jelölt szakmai látogatásait és a gyerekekkel tett 

látogatásokat is (pl.iskolai sportversenyek)  

• Közeli és távoli célkitűzések, a jelölt önképzési tervei, elképzelése, valamint ezek teljesítése  

• Gyerekekkel, tanárokkal készített interjúk  

• Előadáson, konferencián készített jegyzetek reflexiókkal  

• Évfolyamtársak kritikai észrevételei  

• Fényképek, képek, videofelvételek  

• Valamely pedagógiai helyzet megoldásának leírása  

• Szakmai szervezetben, bizottságban való részvétel  

• A jelölt által készített anyagok (taneszköz, poszter)  

• Önkéntes tevékenység leírása  

A reflexió  

A reflexió szó eredetét tekintve azt jelenti visszahajlás, visszatükrözés (re-flektál). Mintegy 

befelé fordulunk, „visszahajlunk” saját magunk gondolataira, cselekvésére, újra 

visszatükrözzük, megjelenítjük, ami már megtörtént. Benne van az ismétlés is a szóban, 

hiszen a reflexió során általában vissza-visszatérünk a gondolkodás tárgyára, hogy jobban 

megértsük.  

Ha pontosabb, tudományos meghatározást keresünk, akkor Szivák Judit (2003)  

szakirodalmi összefoglalóját követve így definiálhatjuk a reflexiót:  

A reflektív gondolkodásmód, melynek során elméleti és praktikus tudásunk felhasználásával  

keretbe foglaljuk a problémát. A reflexió magában foglalja a képességet, hogy válasszunk és  

választásunkért felelősséget vállaljunk.  

Az ilyen reflektív gondolkodás egyik fontos összetevője az elemző képesség, amelynek  

lényeges elemei:  

1. a probléma felismerése;  

2. a probléma meghatározása (azonosítása), lebontása;  

3. a probléma elemzése, elsősorban az okok feltárásával;  

4. a megoldási módok felállítása;  

5. az optimális megoldás kiválasztása a hasonló, szokásos helyzet jellegzetességeinek és az új 

szituáció egyedi vonásainak összevetése által (kísérletezés megoldásokkal);  

6. a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása.  

Hallgatói reflexió a portfólióban  

A tanárjelöltnek a dokumentumok kiválogatása során a feladata az, hogy portfóliójában a  

tanári kompetencialistában felsorolt nyolc tanári kompetencia  

fejlődési útját az értékelő, (és mások) számára is nyilvánvalóvá, követhetővé tegye.  

A hallgatói reflexiókban a következő tartalmi elmeket érdemes végiggondolni:  

1. A dokumentum melyik tanári kompetenciá(i)hoz kapcsolódik és miért? 



26 

 

2. A dokumentum elkészítése, illetve a konkrét feladat elvégzése előtt/tervezésénél melyek 

voltak a pedagógiai kiindulópontjai? (Ide elméleti hivatkozást is lehet írni pl.  

fejlődéslélektanból, nevelésszociológiából, tanuláselméletből, didaktikából stb.)  

3. A feladat megtervezése során milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesült?  

4. A kitűzött cél elérése, a kijelölt részfeladatok elvégzése mennyiben volt sikeres? Voltak-e 

akadályozó tényezők, illetve sikertényezők? 

5. A dokumentum miként szolgál saját kompetencia fejlődésének bemutatására?  

6. Az adott feladat elvégzése után, milyen visszajelzést kapott (oktatóktól, mentortól, 

tanulóktól)?  

7. Miként értékeli a tanári/mentori/tanulói kritikai megjegyzéseket?  

8. Mennyire tudja egyetemi tanulmányait összekapcsolni a szakmai gyakorlattal?  

9. Melyek a konkrét elhatározásai, céljai a további, saját oktatási gyakorlatára vonatkozóan? 

10. Milyen területen, területeken fejlődött? Maradtak-e még hiányosságai?  

11. Melyek a további szakmai céljai az adott feladattal, a tanári kompetenciáinak 

fejlesztésével összefüggésben? A fő követelmény, hogy a jelölt a portfólióval képes legyen 

bemutatni, dokumentálni a képzés és a tanítási-, iskolai gyakorlat során (tanítás; tanításon 

kívüli iskolai tevékenység; iskolán kívüli tevékenység) elvégzett munkáját, a kiválasztott 

négy tanári kompetenciájának fejlődését. Ez a megfelelés alapkövetelménye. A portfólió 

értékelésében/minősítésében ugyanakkor a fő szempont nem a mennyiség, hanem a négy 

tanári kompetencia vonatkozásában a reflexiók szakmaisága, mélysége, a fejlődési út 

bemutatása.  

A reflexiók értékelésének szempontjai  

A hallgatói reflexiók értékelése során fontos szempont, hogy mennyire konkrét, szakmailag  

szabatos a reflexiók megfogalmazása, találunk–e megfelelő utalást az egyes tanári  

kompetenciaterületekre, reflektál–e a hallgató a kurzust tartó tanár, ill. a mentortanár esetleges  

felvetéseire, kritikai megjegyzéseire, valamint találunk –e konkrét, gyakorlati elhatározásokat  

a későbbi, saját tanítási gyakorlatára vonatkozóan? Szintén pozitívumként értékelendő, ha a  

hallgató a szakmai gyakorlatokhoz kapcsolódó reflexiós folyamatok során visszautal 

egyetemi  

tanulmányaira, az ott tanult tartalmakra.  

DIPLOMADOLGOZAT  

A mesterképzésben a diplomadolgozat kreditértéke 2 kredit. A diplomadolgozati témák 

kiírása, a témavezetők kijelölése, a diplomadolgozat terjedelmének és formai 

követelményeinek meghatározása az illetékes intézetek/ tanszékek hatásköre. A 

diplomadolgozati téma megválasztásának határidejét, a jelentkezés módját a Magyar 

Testenevelési és Sporttudományi Egyetem TVSZ-a határozza meg.  

NYELVI KÖVETELMÉNYEK  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete 

(ENSZ) hivatalos nyelveiből vagy romani, illetve lovári (cigány) vagy beás (cigány) 
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nyelvből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga 

vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  

TANÁRI ZÁRÓVIZSGA  

Tanári mesterképzés  

A záróvizsgára bocsátás szakos feltételei:  

- A 20 kredites összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése.  

– Abszolutórium megszerzése, ami az előírt kreditek teljesítésével együtt tanúsítja a 

tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga kivételével – más 

tanulmányi követelmények teljesítését.  

– A gyakorlat során elkészített, elbírált portfolió benyújtása, és legalább elégséges 

érdemjeggyel történő elfogadása. A portfolió védésére az összefüggő egyéni iskolai 

gyakorlat zárásaként az iskolában kerül sor.  

– A diplomadolgozat benyújtása, és legalább elégséges érdemjeggyel történő elfogadása.  

Az adott félévben záróvizsgára jelentkezni az Egyetem szabályzatában meghatározott 

határidőig lehet. A jelentkezésekkel párhuzamosan a Tanárképző Intézet is értesül a 

jelentkezések tényéről.  

A tanári záróvizsga-bizottság összetétele:  

Elnök: a pedagógia vagy pszichológia minősített oktatója. Tagok: a megfelelő 

szakmódszertan oktatója, külső tag  

A záróvizsga részei:  

– Portfólióvédés.  

– Diplomadolgozat védés.  

– Felelet a pedagógia-pszichológia témaköréből.  

– Felelet a szakmódszertan témaköréből a tanári szakhoz kapcsolódóan. Élő idegen nyelv 

szakokon a módszertani vizsga a képzés nyelvén történik.  

A diplomadolgozat bemutatása és védése önálló szakmai bizottság előtt, a szakmai 

zárószigorlat keretében történik. A védésre az illetékes intézetben/tanszéken érvényben 

lévő eljárás szerint kerül sor, a védés időpontját minden esetben egyezteti a Tanárképző 

Intézettel.  

A záróvizsga akkor eredményes, ha minden részjegy legalább elégséges, különben a 

szóbeli vizsga érdemjegye elégtelen. Ebben az esetben a következő vizsgaidőszakban csak 

az elégtelen érdemjegyű részterület(ek)et kell pótolni.  

A tanári záróvizsga minősítése az alábbi részjegyek egyenlő súllyal vett átlaga két 

tizedesre kerekítve:  

– portfolióvédés,  

– diplomadolgozat védés (a bemutatást, védést szakmai bizottság minősíti önálló 

érdemjeggyel),  
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– pedagógia-pszichológia felelet,  

– szakmódszertani felelet a tanári szakból,  

A tanári mesterképzés oklevelének minősítése  

A tanári oklevél minősítését a szaktárgyi-diszciplináris zárószigorlatok és a tanári 

záróvizsga összesített érdemjegyének átlaga alapján, valamint a Magyar Testnevelési és 

Sporttudományi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának besorolása szerint 

határozzák meg.   
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A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területen képzett gyógytestnevelő tanár szak 

képzési és kimeneti követelményei 

 

Az oklevélben szereplő tanári szakképzettség 

- magyar nyelvű megjelölése: okleveles gyógytestnevelő tanár 

- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher of Adapted Physical Education 

A gyógytestnevelő tanár tanárszak a testnevelő tanár tanárszakkal kétszakos képzésben, és 

testnevelőtanári szakképzettség megszerzését követően, újabb oklevelet adó tanárképzésben 

szervezhető meg. 

2. A képzési idő: 4 félév 

3. A képzés célja az alapfokú nevelés-oktatás, a középfokú nevelés-oktatás szakaszában, az 

iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában 

szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a 

szakiskolában a gyógytestnevelés tantárgy tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak 

ellátására, a pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok 

képzése, továbbá felkészítés a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. 

4. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

4.1. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a tanári tudás, 

képességek, attitűd (viszonyulás): a 2. mellékletben meghatározott ismeret, képesség, attitűd. 

4.2. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében 

4.2.1. A gyógytestnevelő tanár szakterületi tudása, képességei, attitűdje (viszonyulása) 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítésének 

figyelembevétele területén 

a) tudása 

- Ismeri a személyiség fogalmának biológiai, pszichológiai és szociális komponenseit, 

valamint a gyermekek fejlődését befolyásoló számtalan egyéb, nyelvi, kulturális, erkölcsi 

tényezőit. 

b) képességei 

- Képes az egyéni tanulói különbségek felismerésére, elfogadására és felhasználására a 

fejlesztés érdekében. 

- Felismeri a csoport- vagy osztályszituációban keletkezett helyzeteket (így a konfliktust), 

melyeket konstruktív módon képes kezelni. 

- Képes az adott szituációnak megfelelő kommunikációval a tanulók személyiségének 

fejlődését segíteni. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a rá bízott tanulók életkornak megfelelő módszerekkel történő személyiség 

fejlesztése irányában. 
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- Empatikus személyisége segíti a tanulók közötti különbségek elfogadását. 

- Elkötelezett a sajátos nevelési igényű tanulókkal történő különleges bánásmód 

alkalmazása mellett. 

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 

a) tudása 

- Ismeri a különböző csoportok (formális, informális) jellemzőit. 

- Ismeri a nevelési folyamat csoporttagokra gyakorolt hatásait. 

b) képességei 

- Képes a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére. 

- Képes a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására. 

- Képes az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. 

- Képes a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. 

- Képes interkulturális nevelési programok alkalmazására. 

- Képes a tanulók közötti együttműködés készségeinek fejlesztésére. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a pozitív csoportlégkör kialakítása mellett, melyek erősítik az egyén tanulási 

motivációit, képességeinek fejlődését, és teret adnak az egyén szocializációjához, és 

interiorizációjához. 

A szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 

a) tudása 

- Ismeri az egészség - és sporttudományban, valamint ezek társtudományaiban alkalmazott 

legújabb módszereket és eszközöket. 

- Ismeri a szakterület legfrissebb kutatási eredményeit. 

b) képességei 

- Képes a szaktárgyi elméleti ismereteket, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati 

alapokra helyezni. 

- Képes támpontokat adni a tanulóknak az életmódbeli döntések meghozatalához, pozitív 

egészségmagatartási minták választásához. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett az egészség, mint emberi és társadalmi érték közvetítése mellett. 

- Elkötelezett a saját példával továbbadott pozitív egészségmagtartási minták mellett. 

- Elkötelezett az egész életen át tartó mozgásigény kialakítása mellett. 
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A pedagógiai folyamat tervezése területén 

a) tudása 

- Ismeri a pedagógiai munka átfogó és részletekbe menő tervezésére szolgáló 

dokumentumokat. 

- Ismeri a tapasztalatok reflektív módon való elemzésének és értékelésének módszereit. 

b) képességei 

- Képes a tanítási anyag, ismeret- és tevékenységi köreinek tudatos megtervezésére a 

tanítási - tanulási folyamat sikere érdekében. 

- Képes a központilag tervezett tananyag helyi viszonyokra történő adaptálására, didaktikai 

alakítására. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a Nemzeti alaptantervben, a kerettantervben meghatározott 

követelményekhez történő alkalmazkodásra, a helyi specifikumok előtérbe helyezésével. 

A tanulás segítése, szervezése és irányítása területén 

a) tudása 

- Ismeri a tanítási-tanulási formák és a tudásmegosztó források különböző formáit. 

- Ismeri az új információs-kommunikációs technológiák alkalmazását. 

- Ismeri a hatékony tanulási környezet kialakításának lehetőségeit. 

- Ismeri a tanulási motiváció és érdeklődés felkeltésének és fenntartásának módszereit és 

eszközeit. 

- Ismeri a mozgástanulás pszichológiai és pedagógiai feltételrendszerét. 

b) képességei 

- Képes az információfeldolgozás különböző módszereinek ismertetésére. 

- Képes az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos 

fejlesztésére. 

- Képes a hatékony (mozgás)tanulás képességének kialakítására. 

- Képes a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és 

készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálása. 

- Képes az önálló tanulás képességeinek megalapozására, elmélyítésére, a tanulók testi-

lelki-szellemi egészségének megőrzése és fejlesztése érdekében. 

- Képes életkor és egészségi állapot függvényében differenciálni. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a (mozgás)műveltség és tanulás értékként való fel-, illetve elfogadása mellett. 
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- Elkötelezett hatékony óraszervezéssel az osztályba járó gyermekek tudásszintjének és 

egyéni képességeinek megfelelő munkaformák és oktatási módszerek alkalmazására. 

A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén 

a) tudása 

- Ismeri az értékelések különböző szintjeit, típusait és funkcióit. 

- Ismeri a különböző értékelési formák és eszközök használatát. 

- Ismeri az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazását. 

- Ismeri az önértékelés fejlesztési lehetőségeit. 

b) képességei 

- Képes a tanulmányi és sport teljesítmény értékelésének típusát és szintjét a tanulók 

életkori sajátosságaihoz igazítani. 

- Képes a tanulókban kialakítani az önértékelés képességét. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett az értékelés objektív módszereinek használatára. 

- Elkötelezett az önértékelés lehetőségeinek megteremtése mellett. 

A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

a) tudása 

- Ismeri a kommunikáció alapvető szabályait, és alkalmazásuk lehetőségeit, 

- tisztában van a kommunikáció jellemzőivel, funkcióival. 

b) képességei 

- Képes a tanuló, pedagógus és a szülő közötti kapcsolat működtetésére, 

- Képes a gyógytestneveléshez kapcsolódó egészségügyi intézményekkel (iskolaorvosi, 

védőnői szolgálat) történő együttműködésre. 

c) attitűdje 

- Elkötelezett a kommunikációban részt vevők közötti hatékony kapcsolat megteremtésére 

és fenntartásának biztosítására. 

Az autonómia és a felelősségvállalás területén 

a) tudása 

- Ismeri az önművelés, az önképzés lehetőségei. 

- Ismeri a szakterülethez kapcsolódó papír alapú és online szakirodalmakat. 

- Ismeri a szakterülethez kötődő legfrissebb kutatási eredményeket. 

b) képességei 
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- Képes a munkáját támogató szakirodalom folyamatos nyomon követésére, 

- az önálló ismeretszerzésre. 

- Képes a személyes tapasztalatok tudományos keretekbe való integrálására, 

- az érintett tudományterületek (egészség, sport- és neveléstudományi) kutatások fontosabb 

módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására. 

c) attitűdje: 

- Elkötelezett az egészséges, aktív életmód, a prevenció módszereinek és eszközeinek 

megismertetésére tanulói körében. 

- Elkötelezett a minőségi élet feltételeinek megteremtésére a tanuló tanulási környezetében. 

4.2.2. A szakképzettséghez vezető szakterületek és sajátos szakmódszertani (diszciplináris 

és interdiszciplináris) tantárgy-pedagógiai ismeretek 

A szakterületi ismeretek együttes tartalmának le kell fednie a Nemzeti alaptanterv alapján a 

kerettanterv szerint közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a tantárgynál a nevelési-

oktatási szakaszokhoz, valamint az érettségi vizsgakövetelményhez megadott témakörök 

ismereteit. 

4.2.2.1. Szakterületi (szaktudományos) ismeretek: 40 kredit 

A medicinális alapismeretek és a szakmai alapozó ismeretek ismeretköreiből a minimum 

kreditszámokat teljesíteni kell. A szakterületi ismeretek testnevelő tanár tanárszakon, illetve a 

testnevelő tanár tanárszak gyógytestnevelő tanár tanárszakon történő beszámítására a 

tanárképzés (testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár kétszakos képzés) ajánlott tanterve 

szerint kerül sor. 

a) Medicinális alapismeretek: 10 kredit 

a szakterület sajátos ismeretanyagát biztosító orvosi, egészségtudományi alapismeretek 

b) Szakmai alapozó ismeretek: 30 kredit 

az egészség, a prevenció és a rehabilitáció gyógytestneveléshez kötődő elméleti és 

gyakorlati háttere. 

a) tudása 

- Ismeri az egészség komplex fogalmát, az egészségfejlesztés módszereit és eszközeit, a 

prevenció színtereit és szintjeit, az egészség iránt elkötelezett holisztikus gondolkodást, 

rendszerszemléletet, családi életre nevelést. 

- Ismeri a gyógytestnevelés elméletét és gyakorlatát, az egészségtáborok, életmódtáborok 

szervezési, lebonyolítási feladatait, hagyományos és új módszereit és eszközeit. 

- Ismeri a különböző terápiás eljárásokat, melyek a gyógytestnevelés, egészségmegőrzés, a 

rehabilitáció területén kialakultak és hozzáférhetők az iskolás célcsoport számára; 

- Ismeri a gyógytestnevelés kutatási, tervezési és fejlesztési rendszereit. 

- Ismeri az iskolát körülvevő szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi 

ellátó rendszer felépítését, működését. 



34 

 

- Ismeri a gyógytestnevelés jogszabályi hátterét, rehabilitációban betöltött szerepét, az 

iskolai keretek között történő szervezését; 

- Ismeri a társadalom egészségmutatóit és a trendek alakulását. 

- Alkalmas az iskola minden szereplője felé a preventív szemlélet közvetítésére, a tanórán 

és a tanórán kívül az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdök formálására. 

- Felkészült sérült, beteg, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek gyógytestnevelés 

keretein belül történő ellátására. 

- Alkalmas a preventív szemlélet, a mozgásterápia, az aktív életmód képviselésére a 

tanórán és a tanórán kívül. 

- Felkészült egészségközpontú vagy egészséget támogató iskolai projektek készítésére, 

gyógytestnevelési programok iniciálására az iskola környéki természeti környezetbe. 

- A szülőkkel való kapcsolattartásban felkészült az együttműködés különböző formáira 

(tematikus szülői értekezletek az egészséges életmód és életvezetés tárgykörében, 

egészségmegőrző mozgásprogramok, egyéni terápiás konzultációk), továbbá a szülők 

bevonására az iskolai egészségmegőrzési programokba (egészségnap, családi nap, 

kirándulás). 

- Ismeri a speciális pszichológiai és pedagógiai módszerek alkalmazását. 

- Felkészült a hatékony személyes tanácsadásra, a kooperatív módszerek, a teammunka 

alkalmazására. 

- Alkalmas elsősegélynyújtási rutinok megvalósítására (sebellátás, sérültekről való 

gondoskodás, újraélesztési technikák alkalmazására az iskolai és egyéb környezetben). 

- Ismeri az ízület és gerincvédelem elméletét és gyakorlatát, tudatosan 

- alkalmazza a prevenció minden színterén. 

b) képességei 

- Képes a testkultúra, a prevenció, a rehabilitáció, az egészségügy és a gyógypedagógia 

ismereteit eredményesen felhasználni a mozgásszervi, belgyógyászati és pszichoszomatikus 

betegségek megelőzésében és rehabilitációjában. 

- Képes elméleti és gyakorlati szakmai ismeretein kívül holisztikus, tanulóközpontú 

szemléletmóddal gondolkodni. 

- Képes az egyén szükségleteinek (normatív és igény szerinti) megállapítására és adott 

szinten állapotfelmérésre, majd ennek nyomán ellenőrzésre és visszacsatolásra az 

állapotfelmérés eredményeihez. 

- Képes rövid, közép és hosszú távú fejlesztési irányok és célok megjelölésére. 

- Képes a hátrányos helyzetű tanulók segítésére speciális, korszerű gyógytestnevelői 

szemlélet szerint. 

- Képes egyénre szabottan, az életkori sajátosságokat, adott elváltozásokat figyelembe véve 

módszer és eszköz megjelölésével feladatokat készíteni. 
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- Képes az ember és környezete harmonikus egyensúlyára figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartásra, melynek segítségével képes együttműködni az egészségügyi rendszer 

fejlesztésében, megvalósításában, illetve ellenőrzésében. 

c) attitűdje 

- Nagyfokú szociális érzékenységgel és empátiával fordul a gyógytestnevelés ellátásra 

szoruló diákok felé. 

- Hozzáállása támogató és segítő, mely viszonyulással képes a pozitív légkör, a belső 

motiváció és az egészségtudatosság kialakítására. 

- Rendelkezik megfelelő emberismerettel, az alkalmazható kommunikáció érdekében. 

- Rendelkezik nagyfokú humánus értékekkel és erkölcsi normák átadásának képességével. 

- Hivatásszeretetből, odaadással végzi a munkáját, pozitív-elfogadó viszonyulással 

rendelkezik. 

- Együttműködő szellemiséggel fordul az egészségügyi és szociális rendszerek 

képviselőinek irányába. 

A szabadon választható tárgyak kerete ad lehetőséget további szaktudományos ismereteket 

tartalmazó kurzusok felajánlására. 

4.2.2.2. Szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) 

ismeretek: 12 kredit A szakmódszertani ismeretek átadása során a szakképzett tanárt arra kell 

felkészíteni, hogy az alapfokú nevelés-oktatás, a középfokú nevelés-oktatás szakaszaiban, az 

iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában 

szakgimnáziumban, szakmára vagy szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában a 

szakiskolában egyaránt képes legyen magas színvonalon ellátni a gyógytestnevelés feladatait. 

- A gyógytestnevelő tanár szakképzettség tekintetében a sajátos szakmódszertani (tantárgy-

pedagógiai) ismeretkörök: 8 kredit 

- A gyógytestnevelés tanításának elmélete, gyakorlata és módszertana. 

- A gyógytestnevelés oktatásának tervezésére, visszaellenőrzésére, adminisztratív hátterére, a 

foglalkoztatás sajátosságaira, valamint az iskolai tanítási gyakorlatra felkészítő ismeretek. 

- A pszichomotoros tanítás-tanulás modelljei, stratégiái, sajátosságai a gyógytestnevelésben. 

- A felzárkóztatás és a tehetséggondozás módszertana. 

- Az integrált és inkluzív testnevelés- és sportfoglalkozások módszertana. 

- Az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatot támogató gyakorlat: 2 kredit. 

- Kollaborációs tér, oktatástechnikai innováció, mesterséges intelligencia: 2 kredit. 
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II.  

A képzés rendszere 

 

1. A képzés rendszere 

 Aktív, tevékeny résztvevője az iskolai keretek között folyó oktatási, nevelési, általános 

testkulturális és rehabilitációs folyamatnak. Képes a megszerzett tudása alapján 

meghatározott mozgásszervi- és belgyógyászati betegségek felismerésére, a 

diagnózisnak megfelelő mozgásanyag megtervezésére és annak levezénylésére. A 

köznevelésben, a szakképzésben és a felnőttképzésben az iskolai egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok elvégzésére 

jogosult. 

 A képzés célja okleveles gyógytestnevelő szakos tanárok képzése, akik alkalmasak az 

iskolai gyógytestneveléssel kapcsolatos oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, 

tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. Felkészültek és képesek a 

gyógytestnevelési kategóriákba sorolt gyermekek rehabilitációjára, szakszerű 

foglalkozások megszervezésére, irányítására, lebonyolítására, továbbá tanulmányaik 

doktori képzésben való folytatására. 

 A 4 féléves gyógytestnevelő tanár szak bemeneti előfeltétele: korábban megszerzett 

testnevelő tanári oklevél. Az 4 félév elvégzése után a hallgatók középiskolai 

gyógytestnevelő tanári oklevelet szereznek. 

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak 

szerint: szóbeli és írásbeli felvételi vizsga, az oklevél minősítése, méltányosság – 

fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény – 

alapján. 

A pontszámításról és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás a felsőoktatási 

felvételi tájékoztatóban és a felvi.hu honlapon olvasható. 

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú 

(B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy 

oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges. A hallgatói teljesítmények 

értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, 

kollokviumok, egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. A szak befejezése 

záróvizsgával, bizottság előtt történik.  

 

2. A képzés szervezési formája 

Részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A tananyagokat nyomtatott, valamint 

elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére, illetve az Egyetem könyvtárában 

hozzáférhetőek. Az intézmény e-learning felületén az egyes tantárgyak 

követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a tanulást támogató anyagokat feltöltjük és 

folyamatosan frissítjük. A diplomadolgozat és a portfólió formai és tartalmi követelményeit a 

MTSE honlapján hozzuk nyilvánosságra, a záróvizsga tételsoráról a hallgatók külön 

tájékoztatást kapnak.  

http://felvi.hu/
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Az egyéni tanulás irányításához, segítéséhez konzultációs, kontaktórák tartoznak. A 

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, amelyek a 

tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására optimális lehetőséget 

biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre 

megadott szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs 

tevékenysége.  

A szakmai gyakorlat az osztatlan testnevelő tanárképzés képzési időszakához igazított 

formában történek. magában foglaslva 20 kredit értékű összefüggő tanítási gyakorlatot. 

 

3. Átjárhatóság 

A hozott kreditek beszámíthatóságáról a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 

Kreditátviteli Bizottsága egyéni elbírálás alapján hoz döntést. 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

A képzést indító Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a minőségi oktatómunka 

folyamatos biztosítása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

− A beiratkozáskor a hallgató elektronikus „Tanulmányi tájékoztató” füzetet kap, 

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek 

kivonata található. Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi adatlapokat 

(tantárgyleírásokat), valamint a diplomamunka követelményeit, a záróvizsgára 

bocsátás feltételrendszerét, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

− A minőségbiztosítás módszerei: az oktatási folyamat előkészítése, a feladatok 

és az elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, 

a hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, 

a ciklusos önértékelés elvégzése. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

− A fejlesztési politika: a tantárgyfelelős irányításával a tapasztalatok és a 

jogszabályi elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani 

változtatások megállapítása és bevezetése, illetve fejlesztési javaslatok 

kidolgozása. 

− A képzésvezető és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatják a 

konzultációkat és a vizsgákat, valamint ezt írásos formában is dokumentálják. 

Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési 

alapnak tekintjük. 
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6.  A képzés fejlesztési politikája 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás naprakész 

tartalmi, és az oktatás korszerű módszertani követelményeinek. Legfőbb célkitűzésünk, hogy 

a hallgatók az iskolai testnevelés különböző szintjein történő szakmai munkájukhoz korszerű 

oktatásmódszertani és újszerű mozgástanítási módszereket preventív szemléletet sajátítsanak 

el. 

A képzés továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat folyamatosan 

korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását 

gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos 

fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, illetve a jó 

gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük megszervezésével 

tartjuk a kapcsolatot. 
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III.  

 A képzés tanterve  
 

A képzés hálóterve 
 

 

  

2022 OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI HÁLÓTERVE - GYÓGYTESTNEVELŐ TANÁR (4 FÉLÉV)

Tantárgy Félévek /heti óraszám /kredit Óraszám Kredit

Gyakorlati 

jegy
Kollokvium

Funkcionális anatómia 12 3 12 3 1

Ortopédia, sebészet, traumatológia I.- II. 8 2 8 2 16 4 2

Gyógypedagógiai alapismeretek 12 3 12 3 1

Szociológia, egészségszociológia 12 3 12 3 1

Egészségnevelés az iskolában 12 3 12 3 1

A neveléstudomány új módszerei, irányzatai 12 3 12 3 1

Jóga, gyermekjóga 12 3 12 3 1

Iskola és egészségpszichológia 12 3 12 3 1Mozgásterápia, sportterápia a gyógytestnevelésben I.- 

II. 12 3 8 2 20 5 1 1

Adaptált játékok, sportági adaptációk módszertana 12 3 12 3 1

Funkcionális gimnasztika 12 3 12 3 1

Belgyógyászat, kardiológia 8 2 8 2 1

Prevenciós és rehabilitáló edzéselmélet és módszertan 8 2 8 2 1

Vízi gyakorlatok, gyógyúszás I.- II. 12 3 8 2 20 5 1 1

Oktatási stratégiák a testnevelésben 12 3 12 3 1

Adaptált testnevelés és fizikai aktivitás 12 3 12 3 1

Kisgyermekek gyógytestnevelése 12 3 12 3 1

Az iskola belső világa, a 21. század iskolája 8 2 8 2 1

Rekreációs mozgásformák a gyógytestnevelésben 16 4 16 4 1

Egészségfejlesztési intervenciók, népegészségtan 8 2 8 2 1

Adaptált fittségmérés és értékelés 12 3 12 3 1

Edzésélettan 12 3 12 3 1

Táplálkozástudományi ismeretek 12 3 12 3 1

Jog, egészségügyi jog 8 2 8 2 1

Gyermekvédelmi és gyermekjogi ismeretek 8 2 8 2 1

Pedagógiai esetelemzés 8 2 8 2 1

Fitnesz, személyi edzés 12 3 12 3 1

Zenés, táncos mozgásfejlesztés 16 4 16 4 1

Digitális mozgáselemzés 8 2 8 2 1

Küzdősportok oktatásmódszertana 12 3 12 3 1

Hospitálási gyakorlat szemináriuma 8 2 8 2 1

Csoportos tanítási gyakorlat szeminárium I. 12 3 12 3 1

Csoportos tanítási gyakorlat I. 30 6 30 6 1

Óraszám/ kreditszám 92 23 104 26 126 30 84 21 406 100

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 3 5 7 3 6 4 5 3 21 15

SZAKTERÜLETI ISMERETEK - összkreditszám = 100 kredit 

Záróértékelési forma

1. 2. 3. 4.
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 óraszám  kredit

Gyakorlati 

jegy
Kollokvium

Hospitálási gyakorlat 30 6 30 6 1

Egyéni tanítási gyakorlat szeminárium 8 2 8 2 1

Óraszám/ kreditszám 0 0 30 6 0 0 8 2 38 8

Vizsgaforma - Gyakorlati  jegy / Kol lokvium 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0

 óraszám  kredit

Gyakorlati 

jegy
Kollokvium

Gyógytestnevelés-elmélet és módszertan 16 4 16 4 1

Adaptivitás és differenciálás a testnevelésben 16 4 16 4 1

Óraszám/ kreditszám 16 4 16 4 0 0 0 0 32 8

Vizsgaforma - Gyakorlati  jegy / Kol lokvium 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1

 óraszám  kredit

Gyakorlati 

jegy
Kollokvium

Egyéni tanítási gyakorlat 30 2 30 2 1

Diplomadolgozat, portfólió 2 0 2 1

Óraszám/ kreditszám 0 0 0 0 0 0 30 4 30 4

Vizsgaforma - Gyakorlati  jegy / Kol lokvium 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Óra Kredit Óra Kredit Óra Kredit Óra Kredit Óra KreditGyakorlati jegy Kollokvium

Óraszám/ kreditszám 108 27 150 36 126 30 122 27 506 120

Vizsgaforma - Gyakorlati jegy / Kollokvium 3 6 9 3 6 4 7 4 25 17

4.

TANÁRI FELKÉSZÍTÉS - összkreditszám = 20 kredit, amiből  szakmódszertan 8 kredit, tanítási gyakorlat 2 

kredit, diplomadolgozat (portfólió) 2 kredit

4.3.2.1.

TELJES KÉPZÉS

(TANÁRI FELKÉSZÍTÉS) SZAKMÓDSZERTANI ISMERETEK - összkreditszám = 8 kredit 

(TANÁRI FELKÉSZÍTÉS) TANÍTÁSI GYAKORLAT  = 2 kredit, DIPLOMADOLGOZAT, PORTFÓLIÓ = 

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.
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A képzés mintatanterve 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félév
Tantárgyi 

MODUL
S
o
r
s
z
á
m

E
/
G

Y
/
M

/
IS

K

TANTÁRGYAK ÓRASZÁM Kredit

E
lő

a
d
á
s

S
z
e
m

in
á
r
iu

m

G
y
a
k
o
r
la

t

Tanszék (rövidítve)
Tantárgy felelős 

(név)
Előtanulmányi rend 

G
y
a
k
o
lr

a
t
i 

je
g
y

K
o
ll
o
k
v
iu

m

1. SZAKTER 1 E Funkcionális anatómia 12 3 12 Egészségtudományi Dr. Prókai András 1

SZAKTER 2 E Ortopédia, sebészet, traumatológia I. 8 2 8 Egészségtudományi
Mészárosné Dr. Seres 

Leila
1

SZAKTER 3 E Gyógypedagógiai alapismeretek 12 3 12 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

SZAKM (TANF) 4 M Gyógytestnevelés-elmélet és módszertan 16 4 8 8 Egészségtudományi Dr. Trájer Emese 1

SZAKTER 5 E Szociológia, egészségszociológia 12 3 12 Társadalomtudományi Dr. Dóczi Tamás 1

SZAKTER 6 E Egészségnevelés az iskolában 12 3 12 Egészségtudományi Dr. Uvacsek Martina 1

SZAKTER 7 E A neveléstudomány új módszerei, irányzatai 12 3 12 Pedagógia Prof. Dr. Hamar Pál 1

SZAKM (TANF) 8 M
Adaptivitás és differenciálás a 

testnevelésben
16 4 6 10 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

SZAKTER 9 GY Jóga, gyermekjóga 12 3 12 Társadalomtudományi Dr. Gál Andrea 1

SZAKTER 10 E Iskola- és egészségpszichológia 12 3 12 Pszichológia Dr. Boda-Ujlaky Judit 1

124 31 52 50 22 4 6

2. SZAKTER 1 E Funkcionális gimnasztika 12 3 12 Torna Dr.Gyulai Gergely 1

SZAKTER 2 E Ortopédia, sebészet, traumatológia II. 8 2 8 Egészségtudományi
Mészárosné Dr. Seres 

Leila

Funkcionális anatómia; 

Ortopédia, sebészet, 

traumatológia I.; 

Gyógytestnevelés elmélet 

és módszertan

1

SZAKTER 3 GY
Mozgásterápia, sportterápia a 

gyógytestnevelésben I.
12 3 12 Egészségtudományi Dr. Bosnyák Edit

Funkcionális anatómia; 

Ortopédia, sebészet, 

traumatológia I.; 

Gyógytestnevelés elmélet 

és módszertan

1

SZAKTER 4 GY Belgyógyászat, kardiológia 8 2 8 Egészségtudományi Prof. Dr. Tóth Miklós 1

SZAKTER 5 GY
Adaptált játékok, sportági adaptációk 

módszertana
12 3 4 8 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

SZAKTER 6 M Oktatási stratégiák a testnevelésben 12 3 8 Tanárképző Intézet Prof. Dr. Soós István 1

SZAKTER 7 E
Prevenciós és rehabilitáló edzéselmélet és 

módszertan
8 2 8 Edzéselméleti Kut Dr Bartha Csaba 1

SZAKTER 8 GY Vízi gyakorlatok, gyógyúszás I. 12 3 12 Úszás Dr. Egressy János 1

SZAKTER 9 M Adaptált testnevelés és fizikai aktivitás 12 3 12 Tanárképző Intézet Dr. Bosnyák Edit 1

SZAKTER 10 ISK Hospitálási gyakorlat szemináriuma 8 2 8 Tanárképző Intézet Dr. Trájer Emese 1

TANF 11 ISK Hospitálási gyakorlat 30 6 30 Tanárképző Intézet Dr. Trájer Emese 1

134 32 24 24 82 8 3

3. SZAKTER 1 E Az iskola belső világa, a 21. század iskolája 8 2 8 Pedagógia dr. Borosán Lívia 1

SZAKTER 2 GY Vízi gyakorlatok, gyógyúszás II. 8 2 8 Úszás Dr. Egressy János 1

SZAKTER 3 E
Egészségfejlesztési intervenciók, 

népegészségtan
8 2 8 Egészségtudományi

Dr. Kneffel 

Zsuzsanna

Egészségnevelés az 

iskolában
1

SZAKTER 4 GY
Mozgásterápia, sportterápia a 

gyógytestnevelésben II.
8 2 8 Egészségtudományi Dr. Bosnyák Edit

Mozgásterápia, sportterápia 

a gyógytestnevelésben I.
1

SZAKTER 5 GY
Rekreációs mozgásformák a 

gyógytestnevelésben
16 4 16 Rekreáció Dr. Lacza Gyöngyvér 1

SZAKTER 6 GY Kisgyermekek gyógytestnevelése 12 3 12 Torna Dr.Gyulai Gergely 1

SZAKTER 7 M Adaptált fittségmérés és értékelés 12 3 4 8 Tanárképző Intézet Prof. Dr. Soós István 1

SZAKTER 8 E Edzésélettan 12 3 12 Edzéselméleti Kut Prof. Dr. Radák Zsolt 1

SZAKTER 9 ISK Csoportos tanítási gyakorlat szeminárium 12 3 12 Tanárképző Intézet
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

SZAKTER 10 ISK Csoportos tanítási gyakorlat 30 6 24 Tanárképző Intézet
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

126 30 20 24 76 6 4

SZAKTER 1 E Pedagógiai esetelemzés 8 2 8 Pedagógia
Budainé Dr. Csepela 

Yvette
1

SZAKTER 2 E Táplálkozástudományi ismeretek 12 3 12 Egészségtudományi
Bartusné Dr. Szmodis 

Márta
1

SZAKTER 3 GY Fitnesz, személyi edzés 12 3 12 Rekreáció Dr . Bánhidi Miklós 1

SZAKTER 4 GY Zenés, táncos mozgásfejlesztés 16 4 16 Torna Dr. Mizerák Katalin 1

SZAKTER 5 E Jog, egészségügyi jog 8 2 8 Sportjogi Dr. Szekeres Diána 1

SZAKTER 6 E Gyermekvédelmi és gyermekjogi ismeretek 8 2 8 Sportjogi Dr. Szekeres Diána 1

SZAKTER 7 GY Digitális mozgáselemzés 8 2 8 Kineziológia Dr. Kopper Bence 1

SZAKTER 8 GY Küzdősportok oktatásmódszertana 12 3 12 Küzdősportok Dr. Németh Endre 1

TANF 9 ISK Egyéni tanítási gyakorlat szeminárium 8 2 8 Tanárképző Intézet
Budainé Dr. Csepela 

Yvette
1

TANF 10 ISK Egyéni tanítási gyakorlat 30 2 30 Tanárképző Intézet
Dr. Benczenleitner 

Ottó
1

TANF 11 Diplomamunka, portfólió 2 Tanárképző Intézet Dr. Tóth László 1

122 27 32 32 58 7 4

ÖSSZESEN 42 506 120 128 130 238 25 17

SZAKTER= Szakterületi ismeret 100 kredit

TANF = Tanári felkészítés

SZAKM=Szakmódszertani ismeretek

4.

"KKK 2021" Gyógytestnevelő tanár 4 féléves mintatanterv - "rövid ciklus" (érvényes 2022. őszi szemesztertől) -  Képzési jellemzők: szakterületi ismeretek=100 kredit, tanári felkészítés=20 kredit, 

amiből szakmódszertani ismeretek=8 kredit, tanítási gyakorlat=2 kredit, diplomadolgozat, portfólió=2 kredit  

20 kredit
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Tantárgyi programok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése A neveléstudomány új módszerei, 

irányzatai 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Hamar Pál Tudományos 

fokozata 

MTA doktora 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Borosán Lívia, Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Cél, hogy a hallgató megismerkedjen a legújabb neveléstudományi irányzatokkal, kutatási eredményekkel. 
Megtanulja, miként lehet élmény a tanulás, ehhez kapcsolódóan jártasságot szerezzen a szociális kompetenciák, 
társadalmi hátrányok kompenzálására szolgáló nevelési-oktatási technikákban. Mindezt a méltányosság szem előtt 
tartásával a gyakorlati pedagógiai munka társadalmi mobilitást elősegítő funkciója mentén. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A neveléstudomány fejlődésmodelljei. Új irányzatai a 20. és 21. században. Reformpedagógiai vs non-

direktív irányzatok. Antipedagógia, fekete pedagógia 

- Konstruktivizmus, élménypedagógia, tapasztalati tanulás, drámapedagógia, projektpedagógia, 

játékpedagógia, organikus pedagógia, szeretet pedagógiája 

- Differenciált tanulásszervezés, szociális kompetenciafejlesztés – kooperatív technikák, KIP módszer 

- Feladatbank: nevelési-oktatási módszerek, technikák a 21. században 

- Nevelési hatásrendszerek 

- A pedagógiai értékelés új irányzatai 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Németh András, Bíró Zsuzsanna, Garai Imre (szerk.) (2015): Neveléstudomány és tudományos elit a 20. 
század második felében. Gondolat. Budapest 

2) Kagan, M. – Kagan, M. (2009): Kagan kooperatív tanulás. Önkonet. Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

3) https://komplexinstrukcio.hu/ 
4) Tapasztalati Tanulás Alapítvány. https://www.schule-schloss-salem.de/de/ueber-salem/historie 
5) Nahalka István (2013): Konstruktivizmus és nevelés. Neveléstudomány 4 21-33. 
6) Szivák Judit (2013): A reflektív gondolkodás stratégiai modellje. In: Kotschy Beáta (szerk.): Új utak a 

pedagóguskutatásban. Líceum Kiadó, Eger, 257–279. 
 

https://komplexinstrukcio.hu/
https://www.schule-schloss-salem.de/de/ueber-salem/historie
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Egészségnevelés az iskolában Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12   ……óra Készítés 

időpontja 

2022. június 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Uvacsek Martina Krisztina Tudományos 

fokozata 

habil.PhD. 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:nincs Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

… Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartásának és rizikómagatartásának bemutatása, a legfrissebb 

reprezentatív adatgyűjtések eredményeinek ismertetése. További cél a hallgatók általános érzékenyítése a gyermekek 

és fiatalok problémáival kapcsolatban és az iskolai primer prevenció területeinek megismertetése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

1st A táplálkozási szokások, fogápolás és aktív-passzív időtöltési adatok. 
2nd Rizikómagatartás: dohányzás, alkohol és drogfogyasztás prevalenciája az iskolás korosztályban. 
3rd Sérülések és balesetek gyakorisága, rizikótényezők, kortársbántalmazás és verekedés. 
4th Szexuális magatartás, romantikus tapasztaltok megjelenése. 
5th Szubjektív és objektív egészségi mutatók és mentális egészség. 
6th Családi kapcsolatok és a családok társadalmi gazdasági helyzete. 

 

 
 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

TVSZ szerinti óralátogatás. 
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Sikeres (legalább 60%-os) írásbeli vizsga. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Németh Ágnes-Várnai Dóra (2019): Kamaszéletmód Magyarországon 
2) https://lib.tf.hu:443/liberty/OpacLogin?mode=BASIC&openDetail=true&corporation=HU_TF&action=search

&queryTerm=uuid%3D%2289360301c106d61e01dea24400002d6b%22&operator=OR&url=%2Fopac%2Fsea
rch.do 

AJÁNLOTT IRODALOM 

7) https://hbsc.ppk.elte.hu 

8) Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása (HBSC) nemzetközi kutatás (elte.hu) 

 

https://hbsc.ppk.elte.hu/
https://hbsc.ppk.elte.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Funkcionális  anatómia Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit / 12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Prókai András Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 A megelőző tanulmányok során megszerzett anatómiai ismeretek elmélyítése, új ismeretek kialakítása, hogy ennek 

birtokában képesek legyenek tanítványaik mozgásfejlesztésének tudatos megtervezésére. 

Az egyetem speciális képzési céljait figyelembe véve, kiemelt jelentőséggel részletezve a mozgatórendszer 

funkcionális anatómiáját. Ismertetésre kerülnek az egyes ízületi mozgáslehetőségek, mozgástengelyek, valamint az 

elmozdulásokat létrehozó izmok funkció szerinti csoportokba rendezve. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

-Az Art.sternoclavicularis és az Art. acromioclavicularis felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
 
-Az Art. humeri felépítése, mozgásait létrehozó izmok.  
 
-Az Art. cubiti felépítése, mozgásait létrehozó izmok, az alkarcsontok összeköttetései, és mozgásait létrehozó 
izmok. 
 
-Az Art. radiocarpea felépítése, mozgásait létrehozó izmok. Az emberi kéz szerkezete. 
 
-Az alsó végtag függesztő övének szerkezete és összevetése a vállövvel. 
 
-Az Art. coxae felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
 
-Az Art. genus felépítése, mozgásait létrehozó izmok. 
 
-Az Art. talocruralis felépítése, mozgásait létrehozó izmok. Az emberi láb szerkezete. 
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-A gerincoszlop szerkezete, a törzs mozgásait létrehozó izmok. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Az előadásokon való részvétel. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

3) Dr Miltényi Márta : A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet, Plantin-Print Bt , Budapest, 2002 

AJÁNLOTT IRODALOM 

9) Szentágothai–Réthelyi:  Funkcionális anatómia I. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994 

10) Werner Platzer :  SH atlasz     Anatómia I., Springer, Budapest, 1996 

11) Dr Tarsoly Emil (szerk.): Funkcionális anatómia I. kötet, HIETE jegyzet, Budapest, 1994 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Gyógypedagógiai alapismeretek 

  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 05.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth László Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tóthné Dr. Kälbli Katalin 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A gyógypedagógia alapismereteinek, alapfogalmainak elsajátítása és a mindennapi gyakorlathoz történő illesztése. 
Az eséylegyenlőség és méltányosság pedagógiai elveinek megértése. A sajátos nevelési igényű diákok oktatásának 
és nevelése jellemzőinek, oktatásmódszertani következményeinek megtanulása. A speciális szükségletek 
támogatásával összefüggő képességek és készségek fejlesztése.   

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A gyógypedagógia alapfogalmai 
o A gyógypedagógia fogalma és területei 
o Fogyatékosság és sajátos nevelési igény 
o Előítélet, stigmatizáció, diszkrimináció 

o A fogyatékos személyek jogait biztosító törvények és rendeletek 

o Integráció és inklúzió 

o Esélyegyenlőség és méltányosság. 

- Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának jellegzetességei, sajátos nevelési igényű tanulók a 

köznevelési rendszerben. 

- Alapismeretek az egyes fogyatékossági csoportokba tartozó személyek speciális szükségleteiről. 

o Pszichés fejlődési zavar, ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorder”, magyarul: 

figyelemhiányos/hiperaktivitászavar).  

o Intellektuális képességzavar 

o Autizmus spektrum zavar 

o Hallássérülés 

o Látássérülés 

o Mozgáskorlátozottság 
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o Beszédfogyatékosság 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A jelenléti kötelezettség teljesítése. 

 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

1) Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYF, Budapest 

2) Katona Nóra (Ed.) (2019). A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelvei. Tervezet. Nemzeti 

Alaptanterv 2020. https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/a-sajatos-nevelesu-igenyu-

tanulok-iskolai-oktatasanak-iranyelvei.pdf (letöltés ideje: 2022. 06. 14.). 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

3) Kälbli Katalin (2021): Inklúzió és adaptáció a testnevelés és sportoktatásban. In. Csányi Tamás, Révész 

László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. 

Magyar Diáksport Szövetség. 678-699. 

4) Kälbli Katalin (2021): Sajátos nevelési igényű tanulók testnevelés- és sportoktatásának módszertani alapjai. 

In. Csányi Tamás, Révész László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diák-sport Szövetség. 700-727. 

5) Kálmán Zs., Könczei Gy. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/a-sajatos-nevelesu-igenyu-tanulok-iskolai-oktatasanak-iranyelvei.pdf
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/a-sajatos-nevelesu-igenyu-tanulok-iskolai-oktatasanak-iranyelvei.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakmódszertani ismeretek Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Gyógytestnevelés-elmélet és 

módszertan 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 4 kredit /16 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 18. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Trájer Emese Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gálfalviné Reé Krisztina, Lénárt Tímea 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:- Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

… A habilitáció-rehabilitáció részeként, döntően a preventív szemlélet jegyében, elsősorban az iskoláskorban 
előforduló betegségek iskolai gyógytestnevelés órán történő kezelését, gyógyítását és az ezzel kapcsolatos 
életmódbeli kérdéseket tekinti át a tantárgy. 
A hallgatók kapjanak megfelelő ismereteket az anatómiai tanulmányokra épülő, az emberi test szerkezeti felépítését, 

izomműködését jellemző ortopédiai és belgyógyászati alapokról, valamint a főleg gyermekkorban előforduló 

elváltozásokról. Ismerjék meg a gyógytestnevelés célját, feladatát, mozgásterápiás módszereit, eszközrendszerét és 

azok alkalmazhatóságát. 

Az alapvető, az iskolai gyógytestnevelésben előforduló leggyakoribb diagnózisú ortopéd/mozgatórendszeri és 

belgyógyászati elváltozások és betegségek ismeretére támaszkodva, képesek legyenek felismerni az egyes 

elváltozásokat, betegségeket és a megfelelő gyógytestnevelői módszerek alkalmazásával hatékonyan tudjanak 

foglalkozásokat tervezni és vezetni. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A gyógytestnevelés fogalma, a rehabilitációban betöltött szerepe, a gyógytestnevelés tantervének lényeges 
ismérvei, előírásai. A gyógytestnevelési csoportok kialakítása, a foglalkozások megszervezése, az 
együttműködés lehetőségei más szakemberekkel. 

- A gerinc elváltozásai, betegségei. A testtartás. Skoliózisok, Scheuermann-kifózis 
- Csípő ízületi elváltozások, csípőficam. Alsó végtagi deformitások gyógytestnevelése. 
- Keringési betegségek gyógytestnevelése. A vérnyomás és vérnyomás betegségek. Terhelhetőség, keringési 

válaszok. 
- Anyagcsere betegségek gyógytestnevelése. A kóros kövérség és következménye az egyes szervrendszerekre. 

Mozgásterápiás lehetőségek. 

- Légző-rendszeri betegségek gyógytestnevelése. Aszthma, allergia. 

- A tanévkezdés során alkalmazott csoportkialakítások, a kapcsolati hálók rendszere. 



52 

 

 

- A motiváció fajtái, hatásai. A gyógytestnevelő tanár motivációs lehetőségei. 

- Az értékelés fontossága a gyógytestnevelésben. 

- A gyógytestnevelés során alkalmazható általános és speciális eszközök. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Az órákon való aktív részvétel (a tanulmányi és vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve). 

A félév során kért beadandó/házi dolgozat elkészítése a megadott 
határidőre. 

A félév során az évközi csoportmunka, egyéni feladat teljesítése. 
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A vizsgaidőszak első hetét követően az aláírás megszerzésére a TVSZ 

alapján nincs lehetőség. Az indexbe aláírás megtagadva bejegyzés kerül. 

A félév végén az írásbeli vizsga legalább 60%-os teljesítése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

4) Gárdos M., Mónus A. (2006): Gyógytestnevelés. TF, Budapest 
5) Nyíri J. (Szerk.) (1975/1979): Iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése. I-II. köt. Tankönyvkiadó, Budapest.   
6) 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
7) (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet „A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről” – Magyar  

Közlöny 32. szám (2013. február 26.) 2672-2726 p. 
8) Petrányi Gyula: Belgyógyászat-tömör összefoglalás, Medicina Könyvkiadó Budapest, 2006 

AJÁNLOTT IRODALOM 

12) Barta O. (1983): Az ortopédia tankönyve. Medicina, Budapest. 

13) Vizkeleti T. (1997): Gyermekortopédia. Medicina, Budapest. 

14) Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület: Általános testtartásjavító gyakorlatok gyűjteménye. 

Flaccus Kiadó, Budapest. 

15) Magyar I. (1985): Rövid belgyógyászat. Medicina, Budapest. 

16) Harrison, T. R. (1994): A belgyógyászat alapjai. Springer, Budapest. 

17) Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből ápolónők részére, Medicina Könyvkiadó 

Budapest, 2000. 

https://mail.tf.hu/squirrelmail/images/blank.png
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Iskola- és egészségpszichológia Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 18. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pszichológia és Sportpszichológia 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Boda-Ujlaky Judit  Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A gyerekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a pedagógusok 
tisztában legyenek a saját kompetenciahatáraikkal, ezért meg kell ismerjék a tanulási nehézségek és zavarok, a 
tehetségfejlesztés fontosabb kérdéseit, problémáit. Sajátítsák el a testi és mentális egészséggel kapcsolatos 
alapvető pszichológiai ismereteket, illetve mélyítsék el a megfelelő tanulási környezet kialakításával  kapcsolatos 
tudásukat. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az iskolapszichológia fogalma, tárgya, alapfogalmai. Az iskolapszichológus feladatai. Együttműködés a pedagógus 
és az iskolapszichológus között 
- Testi és mentális egészség iskoláskorban 
- Tanárok testi és mentális egészsége  
- Mentális zavarok gyermekkorban 
- Tanulási zavarok 
- Társas és érzelmi tanulás 
- Tehetségfejlesztés 
- Pozitív iskolai vezetés 
- Teljesítménymotiváció az iskolában 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

óralátogatás 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

9) Peacock, G. G., Ervin, R. A., Daly, E. J., & Merrell, K. W. (Eds.). (2009). Practical handbook of school 

psychology: Effective practices for the 21st century. Guilford Press. 
10) Mason, C., Asby, D., Wenzel, M., Volk, K. T., & Staeheli, M. (2021). Compassionate School Practices: 

Fostering Children′ s Mental Health and Well-Being. Corwin. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

18) Gyenei Melinda (2004): Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. ELTE PPK. 

19) Fodorné Dr. Földi Rita (2005): Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. 

ELTE PPK. 

20) Jávorné Dr. Kolozsváry Judit (2005): Serdülők az iskolában. Trefort Kiadó. 

21) Pajor Gabriella (2015): “Gyorsabban, magasabbra, bátrabban” – de hogyan? Teljesítménymotiváció iskolai 

környezetben. ELTE PPK, Budapest, Eötvös Kiadó 

22) Gyarmathy Éva (2021): Tehetségfejlesztés. Lehetőségek kezdőknek és haladóknak. Tea Kiadó Kft. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Jóga, gyermekjóga Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Társadalomtudományi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Gál Andrea Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Rajcsányiné Zibrinyi Éva 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Nem 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Mozgásos gyakorlat 

(bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a jóga és a gyermekjóga alapvető elméleti  hátterét és gyakorlatának 
legfontosabb elveit, megtanulják az ászanák helyes kivitelezését, melyek alkalmazása már gyermekkorban is 
segítheti a tartásjavítást, illetve a meglévő tartáshibák korrigálását, a fizikai kondíció szintjének emelését, a 
stresszkezelést és koncentrációs képesség növelését. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A jóga célja, feladata, hatásai, különböző fajtái, alapászanák elsajátítása, elemzése I. 

- Az alapászanák elsajátítása, elemzése, adaptálása a gyermekjógába. 

- A gyermekjóga elvei, legfontosabb szabályai, az ászanák struktúrálása. 

- Gyermekjóga a fiatalok különböző életkori csoportjaiban. 

- Gyermekjóga óra tervezésének fő szempontjai. 

- Tartásjavítás a gyermekjóga segítségével. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Órai jelenlét 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aláírás és gyakorlati vizsga 
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A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

11) Csíki Mariann (2007): Gyermekjóga 3-13 éves korig. Atheneaum, Budapest. 

12) Iyengar, B. K. S. (2009): A jóga fája. Filosz, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Ortopédia, sebészet, traumatológia 

I. 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit / 8óra Készítés 

időpontja 

2022. június 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve dr. Mészárosné dr. Seres Leila 

Bettina 
Tudományos 

fokozata 

Ph.D. 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Funkcionális anatómia Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A gyógytestnevelő tanár szakos hallgatók rendelkezzenek kellő ismeretekkel az alapvető veleszületett, illetve 
szerzett ortopédiai betegségekről, a lehetséges megelőzési illetve kezelési módszerekről. Az ortopédiai 
alapfogalmakat megismerésével, ezekre építve képesek legyenek egyes ortopédiai elváltozások korai stádiumban 
való felismerésére. Cél, hogy tudják alkalmazni a gerinc tartáskorrekciós és sérülésprevenciós módszereket a 
gyógytestnevelés órákon, munkájuk során.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

-- Az ortopédia története, vizsgáló módszerei, a diagnózis alkotás lépései, fizikális vizsgálat, képalkotó vizsgálatok. 
Kezelési alapelvek (konzervatív, minimál invazív, műtéti kezelés). A megelőzés lehetőségei. 
- A gerinc anatómiája, a biomechanikailag helyes testtartás. A helytelen testtartás, a gerinc tartási 
rendellenességek, szűrés, tartáskorrekció. Kyphosis dorsalis juvenilis-Scheuermann-kór. A gerincferdülés - 
scoliosisok formái (funkcionális, strukturális scoliosis). Tünetek, prognózis, terápia. Ismert eredetű scoliosisok. 
- A nyak és a vállöv fejlődési rendellenességei: Klippel-Feil deformitás, Sprengel deformitás, nyaki borda. Torticollis 
veleszületett és szerzett. A szülési felsővégtag bénulás.  
- A vállizület ortopédiai betegségei. A váll vizsgálata. Habituális vállficam. Periarthritis humeroscapularis. Ütközési - 
Impingement szindróma, rotator-köpeny sérülés, labrum sérülés. Cervicobrachialgia-kar-váll szindróma. 
- Epicondylitis lateralis humeri-Tenisz könyök, Dupuytren kontraktúra, carpalis alagút szindróma. Pattanó ujj. A kéz 
ganglionja. - Csont rendszerbetegségek: Achondroplasia, osteogenesis imperfecta, Marfan – syndroma.; 
Neuromuscularis betegségek: Az infantilis cerebralis paresis. A gerincvelő záródási zavarai, spina bifida. 
Poliomyelitis anterior acuta. Dystrophia musculorum progressiva. 
- A csontok- és izületek specifikus és nem specifikus gyulladásai. Primer krónikus osteomyelitisek. Rheumatoid 
arthritis és juvenilis idiopathias arthritis. 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félévközi követelmények határidőre történő teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A félévközi követelmények határidőre történő teljesítése, az aláírás 

megszerzése, írásbeli és szóbeli kollokvium. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

13) Prof. Dr. Berkes István, Dr. Mészárosné Dr. Seres Leila: Ortopédia I. Oktatási segédanyag (2018), 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf 

14) Dr. Berkes István: Ortopédia, sebészet, traumatológia II. Oktatási segédanyag, 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Ortop%C3%A9dia_seb%C3%A9szet_traumatol%C3%B3gia_II._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.
pdf 

15) Perjés Kornél: Ortopédia, Budapest, 2008, A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
jegyzete AJÁNLOTT IRODALOM 

23) Szendrői M., Szőke Gy. (szerk.) 2018: Ortopédia, Semmelweis Kiadó, Budapest 

 

https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Szociológia, egészségszociológia Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Társadalomtudományi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Dóczi Tamás Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A szociológia legfontosabb alapfogalmainak, elméleti megközelítéseinek, kutatási eredményeinek megismerése. Az 
általános szociológiai témakörökön – társadalmi rétegződés és mobilitás, kultúra, deviancia – túl, illetve azokon 
keresztül az egészség társadalmi-kulturális összefüggéseinek értelmezése. A különböző társadalmi jelenségeknek a 
népesség egészségi állapotára gyakorolt hatásainak megvitatása. A hazai népegészségügyi helyzet nemzetközi 
kontextusba ágyazott értékelése. Az egészség tekintetében hátrányos helyzetben lévő csoportok társadalmi 
valóságának megismerése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Mivel foglalkozik a szociológia? A szociológiai kutatás módszertana.  

- Az egészségszociológia tárgya, területei 

- A magyar társadalom demográfiai helyzete, egészségi állapota az ezredfordulón. A betegség és a gyógyítás 

társadalomtörténeti áttekintése 

- Társadalmi rétegződés és egészség – egyenlőtlenségek az egészségben. Társadalmi mobilitás, migráció 

- A különböző életkori csoportok társadalmi helyzete és egészségi állapota. 

- Nemi egyenlőtlenségek a társadalomban és az egészség terén. 

- A szocializáció folyamata. Társadalmi normák, értékek, devianciák. Az egészség, mint érték.  

- Krónikus betegek, fogyatékossággal élők társadalmi helyzete.  

- Életmód, életstílus, életminőség. Különbségek a társadalmi csoportok életmódjában 

- Betegszerep – Orvosszerep. Orvos-beteg kapcsolat modelljei. Az egészségügy, mint a társadalom egyik 

alrendszere. Működés és problémák.  

- Társadalmi változások:  A globalizáció folyamata, hatásai a magyar társadalomra. 

- A Covid-19 világjárvány társadalmi hatásai. 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
Órai jelenlét 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli és szóbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

16) Andorka R. (2006) Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris (vonatkozó fejezetek) 

17) Dóczi T. (2018) Szociológia. Digitális tananyag. Budapest: Testnevelési Egyetem 

18) Gál, A., Dóczi, T., Sáringerné, Sz. Zs. (2014) Társadalmi befogadás a sportban és a sport által (szociális 

inklúzió). Összegző tanulmány. Budapest: MST-MSTT 

AJÁNLOTT IRODALOM 

24) Albert F. és mtsai (2022) A Covid-19 járvány társadalmi hatásai. Gyorsjelentés. Budapest: MTA 

SZKI.https://tk.hu/uploads/files/2022/virus_szi.pdf  

25) Giddens, A. (2008) Szociológia. Budapest: Osiris (vonatkozó fejezetek) 

26) Kolosi T. és Tóth I. Gy. (2019) Társadalmi Riport 2018. Budapest: TÁRKI. 

27) Pikó B. (2002) Egészségszociológia. Budapest: Új Mandátum 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Funkcionális gimnasztika, 

tartásjavítás 
Kódja  

https://tk.hu/uploads/files/2022/virus_szi.pdf
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Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 01.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

Torna, RG, Tánc és Aerobik 

Képzés megnevezése  Osztatlan, 10 féléves testnevelő 

tanár, gyógytestnevelő tanár szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Gyulai Gergely László Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT  

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Rácz Katalin PhD  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Megismertetni a hallgatókkal/kollégákkal a funkcionális gimnasztika mozgásanyag oktatásával átadható test 
kulturális értékeket. Alapvető jártasság kialakítása a hallgatókban/kollégákban, az iskolai gimnasztika oktatás 
területén, elsősorban a prevenciós és rehabilitációs mozgásformák módszertanában. Rehabilitációs, prevenciós 
mozgásformák tervezésének, elsajátításának, levezetésének elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása 
tradicionális és modern hatáskiváltó módszereken keresztül. A tartásjavítással összefüggő komplex és izolált 
hatáskiváltó korrekciós testhelyzetek, mozgások, mérési módszerek megismerése és alkalmazása.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Funkcionális gimnasztika tárgya, célja, gyógytestenevelési vonatkozása  
- Orthopédiai betegségtünetek és kategóriákba sorolása 
- Lordózis, lapos hát betegségtünetek és ellenható gyakorlatainak tervezési szempontjai páros gyakorlatokon 

keresztül 
-  Saját tervezésű (zenére, eszközzel) orthopédiai betegségtünetre összeállított gyakorlatlánc tervezési 

szempontjai 
- Hanyag tartás, kifózis  betegségtünetek és ellenható gyakorlatainak tervezési szempontjai 
- testtartást ellenőrző tesztfeladatok bemutatása 
- Izomtérkép gyógytestnevelés vonatkozásai, mozgató rendszerre gyakorolt hatáskiváltások módszereinek 

bemutatása a gyógyításban: erősítő, nyújtó, ernyesztő, mobilizáló, intermuszkuláris koordinációt kiváltó 
hatások bemutatása 

- Különböző eszközök prevenciós célú felhasználásának módszertana (bodyroll, tornabot, szivacslabda, bordásfal, 
gumiszalag, pad, zsámoly, karika stb) 

- A gyógytestnevelés és egyéb prevenciós foglalkozások bemelegítésének módszertana, terhelés ellenőrzési 
módszere. 

- Különböző helyzet- és helyváltoztató, természetes- és határozott formájú mozgásformák rehabilitációs célú 
módszerek, tervezési, gyakorlatközlési ismeretei. 

- a gerinc (nyak izmok), mellkasdeformitások, tölcsérmell, tyúkmell betegségtünetek és ellenható gyakorlatainak 
módszertana 

- légzésadaptáció 
- oldal irányú gerincferdülés (skoliózis) betegségtünetek kezelésének konzervatív módszertana. 
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- alsó végtagi elváltozások lúdtalp, bokasüllyedés, x-láb, o-láb, kardvádli, csípőficam, Schlatter osgood, serdülőkori 
combfejelcsúszás betegségtünetek és ellenható gyakorlatainak módszertana 

- Izolált képességfejlesztő hatású ingerek: hajlékonyság- és erőfejlesztő módszerek bemutatása: PNF, Smart 
Machine. 

- sportágspecifikus egyoldalú terhelés jellemzői és erre vonatkozó kompenzásciós, ellenható, prevenciós 
gyakorlatok szerkesztésének szempontjai 

- Kórosan kövér tanulók foglalkoztatásának módszertana 
- Rehabilitációs, prevenciós célú játékok tervezésének módszertana 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

1. TVSZ szerinti óralátogatás  
2. Rehabilitációs célú gyakorlatgyűjtemény határidőre történő 

leadása.  
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli zh legalább 60%-os eredménnyel. 

Gyakorlati bemutatás (gyakorlatlánc, gyakorlatgyűjtemény) legalább 60%-

os teljesítése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM  

1) Dr. Gyulai Gergely e-learning Funkcionális gimnasztika jegyzet EFOP-5.2.5-18-2018-00012 Társadalmi 

innovációk- Új módszerek kidolgozása a Testnevelési Egyetem megvalósításában. 

2) Gárdos M., Dr. Mónus A.(1976): Gyógytestnevelés. Plantin-Print Bt, Budapest 

3) Metzing M. (2010): Gimnasztika (Segédanyag gimnasztika vizsgához). TFTI, Budapest. 
(http://bszszsport.atw.hu/pdf1/gimnasztika_jegyzet_2010.pdf ). Az órán feldolgozott támakörök 
áttekintése. 

AJÁNLOTT IRODALOM  

6) Barbara és Thomas Oettinger (2002): Funkcionális gimnasztika. Mit, hogyan, miért? Dialogus campus, Budapest-Pécs  
7) Derzsy B. (2006): A gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft., Budapest. 

8) Dr. Somhegyi Annamária – Gardi Zsuzsa – Dr. Feszthammer Artúrné – Dr. Darabosné Tim Irma – Tóthné 

Steinhausz Viktória (2003): Tartáskorrekció. Magyar Gerincgyógyászati Társaság, Budapest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://bszszsport.atw.hu/pdf1/gimnasztika_jegyzet_2010.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Adaptált játékok, sportági 

adaptációk módszertana 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth László Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tóthné Dr. Kälbli Katalin, Gábor Áron 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A sportági ismeretek birtokában a betegségtípusok és testi képességek szerinti differenciált fejlesztés.  

A sportágak mozgásanyagának, technikai elemeinek elsajátítása, megtanulása a diagnózisok tüneteinek enyhítése  

céljából. A mozgásszervi deformitások, belgyógyászati panaszok csökkentése, testi képességek fejlesztése a 

testnevelés eszközeivel, sportági terápia. 

Tapasztalatszerzés, a diagnózisok kontraindikált gyakorlatainak felismerésében a javallott feladatok kreatív 

alkalmazásában a különböző sportágak oktatása során. A gyógytestnevelésre jellemző sajátos oktatásmódszertan 

megismerése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Sajátos sportágválasztási szempontok a gyógytestnevelésben  

- Testnevelési játékok alkalmazása és oktatás módszertana a gyógytestnevelésben. 

- Egyénileg és párokban végzett gyakorlatok mozgáselemzése és a diagnózisok mozgásanyagának feldolgozása,  

- Eszközök, eszközkombinációk alkalmazása a képességek általános fejlesztésében, diagnózisok 

differenciálásában,  

- Eszközök alkalmazása sportágakra, sportági mozgásanyag alkalmazása eszközökre, sportágak technikai 

elemeinek adaptációja eltérő közegre  

 

- Az iskolai testnevelésben legnépszerűbb labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, floorball) 
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és egyéni sportágak (torna, atlétika, úszás…) alkalmazásának főbb szempontjai a gyógytestnevelésben 

   

- Órarészek tartása meghatározott diagnózisra, követelményrendszer megismertetése, megfigyelési szempontok 

általi értékelés. 

 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

 

3. Órarész tartása, meghatározott sportág mozgásanyagát felhasználva adott diagnózisokra 

4. Óravázlat elkészítése és határidőben történő beadása. 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Óralátogatás, beadandó elkészítése, órarész tartás, gyakorlati vizsga teljesítése 

 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

4) Gárdos, M.-Mónus, A.: Gyógytestnevelés, TF. Bp. 2006. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

9) Nagy Sándor (2009): Önismeret – Tanári kézikönyv és játékgyűjtemény. Csanádi Pedagógiai Műhely, 

Budapes 

10) Csányi Tamás, Kovács Katalin és Boronyai Zoltán (2015): Alternatív játékok a mindennapos 

testneveléshez, testmozgáshoz MDSZ 

11) 8..    Páder, J.: Kosárlabdázás oktatása. Sport, Bp. 1986. 

12) 11.  Koltai J. - Nádori L. (1983): Sportképességek fejlesztése. Sport. Budapest.  

13) Pappné Gazdag Zsuzsanna (2005) Játszunk gyógyító tornát! Flaccus kiadó 

 

14) Takács L. (Szerk.) (2004): Atlétika. Technika, oktatás, edzés. TF, Budapest. 

15) Kulcsár L. (1980): A közvetlen és közvetett segítségadás, hibajavítás a torna oktatásában. Testnevelés- 

sport- oktatás, 1. 75-78. 

16) Garamvölgyi M. (2004): A röplabdázás technikája és taktikája. TF, 

17) Fekete B. (2007): A kézilabdázás technikája. TF, Budapest. 

18) Nyíri  J.: Iskoláskorú gyermekek gyógytestnevelése, I-II. Tankönyvkiadó, Bp. 1979.   
 

19)  
20)  

 
 

21)  
22)  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakmódszertani ismeretek  Mintatanterv 

szerinti félév 

1. félév 

Tantárgy megnevezése Adaptivitás és differenciálás a 

testnevelésben  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 4 kredit /     16 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 05.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Tóth László Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tóthné Dr. Kälbli Katalin; Dr. Csányi Tamás 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A differenciált és adaptív pedagógiai gondolkodás szemléletének megismerése. A differenciálás és egyénre 
szabottság módszertani megközelítéseinek elsajátítása. Az adaptált fizikai aktivitás fogalmi rendszerének és az 
inklúzió gyakorlati szempontjainak megismerése az adaptációs modelljeinek gyakorlati alkalmazásán keresztül.  A 
sajátos nevelési igényű és gyógytestnevelésre utalt tanulók testnevelés-oktatást befolyásoló jellegzetességeinek 
megtanulása. A sajátos nevelési igényű és a gyógytestnevelésre utalt tanulók inkluzív foglalkoztatásának jellegzetes 
módszertani eljárásainak megismerése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Az adaptivitással és differenciálással összefüggő alapfogalmak definiálása: integráció és inklúzió; adaptáció, 

differenciálás. 
- Az adaptált fizikai aktivitás fogalma, területei és kialakulásának története. 
- Adaptált fizikai aktivitás a testnevelésben, a sportban, a rehabilitációban. 

- Az inkluzív testnevelés fogalma, az inklúzió testnevelésórai megvalósulásának lehetőségei és módszerei: 
o Az inklúziós spektrum. 
o Fizikai aktivitás adaptálásának lehetőségei, az adaptáció modelljei (TREE; STEP; TIME(S); CHANGE 

IT) 
- Differenciálás és egyénre szabottság a testnevelésben: 

o A differenciálás területei 

o A differenciálatlan foglalkoztatás következményei 

o A differenciálás hagyományos megközelítései a testnevelés- és sportoktatásban 

o A progresszív fokozatrendszerben történő tanulás 

o Autonómiatámogató differenciálási lehetőségek 

o Differenciálás a játéktevékenység során 
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o Differenciálás a fittségfejlesztés során 

o A meghívásos tanítás módszere 

- Adaptáció a gyakorlatban: 

o Saját élményű gyakorlat az inklúziós spektrum és az adaptáció modelljeinek alkalmazására. 

o Testnevelésóra látogatása gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A jelenléti kötelezettség teljesítése. 

Az intézménylátogatással összefüggő hospitálási beszámoló elkészítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

5) Csányi Tamás, Révész László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 
Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Budapest. 194-208. 

6) Kälbli Katalin (2021): Inklúzió és adaptáció a testnevelés és sportoktatásban. In. Csányi Tamás, Révész László 
(2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. Magyar 
Diáksport Szövetség. 678-699. 

7) Kälbli Katalin (2021): Sajátos nevelési igényű tanulók testnevelés- és sportoktatásának módszertani alapjai. 
In. Csányi Tamás, Révész László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 
Középpontban a tanulás. 

AJÁNLOTT IRODALOM  

23) Lieberman, L. J., & Houston-Wilson, C. (2009). Strategies for inclusion: A handbook for physical educators. 
Human Kinetics. 

24) Rouse Pattie (2009). Inclusion in Physical Education: Fitness, Motor, and Social Skills for Students of All 
Abilities.  Human Kinetics. 

25) Wing, C. (Ed.). (2012). ACSM/NCHPAD Resources for the Certified Inclusive Fitness Trainer: The Definitive 
Resource for Physical Activity and Ability. American College of Sports Medicine. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése BELGYÓGYÁSZAT, 

KARDIOLÓGIA 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /  8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 16. 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Tóth Miklós Tudományos 

fokozata 

MTA Doktor 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Krählingné dr Zsirai Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: -  Kódja(i): -  

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 A gyógytestnevelésre utalt diákokkal foglalkozó pedagógusokat olyan alapvető belgyógyászati ismeretekhez 

juttatni, amelyek segítségével szakszerűen és célirányosan tudják összeállítani ezen gyerekeknek a tanóra 

mozgásanyagát. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

Belgyógyászat helye, szerepe az orvosi diszciplinákban  

Civilizációs kockázati tényezők  

 Az artériás rendszer betegségei 

 Magasvérnyomás betegség, mozgásterápiája és sportbeli jelentősége 

Szívbetegségek, különös tekintettel a sportbeli vonatkozásokra 

 Szívbillentyű betegségei  

Szívritmuszavarok   
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Órai jelenlét a TVSZ rendelkezései szerint 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Beadandó házidolgozat az aláírás feltétele 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

szóbeli kollokvium vizsga a vizsgaidőszakban 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Belgyógyászat, orvosi alapismeretek I. II. Oktatási segédanyag EFOP-3.4.3-16-2016-00008 www.tf.hu oldalon 

elérhető. 

Tulassay Zs. (Szerk.) (2021): A belgyógyászat alapjai. 1-2. köt. Medicina, Budapest 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Aaronson, P. I. – Ward, J. P. T. – Connolly M. J.(2020) Rövid kardiológia, Medicina Kiadó Budapest 

Becker D., Merkely B.,(2020) Szív- és érgyógyászat, 1-2.köt. Semmelweis Kiadó Budapest 

Túri S., Decsi T. (2005): A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak Medicina, Budapest 

 

Magyar P., Vastag E. (szerk.): (2005) Pulmonológiai betegségek. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 

Budapest 

 

 

http://www.tf.hu/
https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szerzo:aaronson-p-i-%E2%80%93-ward-j-p-t-%E2%80%93-connolly-m-j-/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 
 Szakterületi képzettség 

Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Mozgásterápia, sportterápia a 

gyógytestnevelésben I. 

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 
 3 kredit / 12 óra 

Készítés 

időpontja 

2022. június 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 
 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 

Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bosnyák Edit Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gálfalviné Reé Krisztina 

Lénárt Tímea 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: 
Funkcionális Anatómia  
Ortopédia, sebészet, traumatológia I.  
Gyógytestnevelés elmélet és módszertan  

Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja 
 Gyakorlati jegy 

Vizsgatípus  Mozgásos gyakorlat 

(bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 
Az iskolai gyógytestnevelésben legfontosabb mozgatórendszeri elváltozások patomechanizmusa alapján a célzott 
mozgásos cselekvések, terápiás megoldások megismerése, elsajátítása. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
1) Mozgásterápia fogalma, mozgásterápiás eljárások Magyarországon / Kondicionális, koordinációs képességek 

fejlesztése 
     a gyógytestnevelésben 

2) Kinetikus lánc – mobilizálás, stabilizálás / Nyújtás, ízületi mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése a gyt-ben / 
Fascia és  

     SMR technika 

3) Talp – boka komplex problémái és kapcsolódó tesztek, mezítlábas mozgás, propriocepció jelentősége / Alsó 
végtag 

     aszimmetriák és kapcsolódó tesztek 

4) Medence- csípő aszimmetriái és kapcsolódó tesztek / Törzs aszimmetriái, tartási problémák és kapcsolódó 
tesztek 

5) Gerinc- és mellkasdeformitások, korrekciós helyzetek / Helyes légzés, légzési diszfunkciók, a légzés és mozgás 
kapcsolata 
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6) ZH 1. / Terápiás jellegű, és kognitív játéklehetőségek a gyógytestnevelésben /  Sokoldalú eszközhasználat, 
     élményközpontúság a gyógytestnevelésben 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A gyakorlati órák szabályszerű látogatása, beadandók határidőre 

történő elkészítése, ZH megírása 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel, Beadandók, gyakorlati feladatok, ZH érdemjegyei 

(tartalom, forma, kivitelezés / bemutatás) 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Dr. Bosnyák Edit: Mozgásterápia – oktatási segédanyag (pdf) 

2) Gárdos Magda - Mónus András: Gyógytestnevelés (Magyar Testnevelési Egyetem) 

3) dr. CsiderTibor és …: Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. – Kézikönyv (Tankönyvkiadó) 

4) Michael Boyle: Funkcionális edzés újratöltve (Jaffa kiadó) 

5) Patrick McKeown: Légzéssel az egészségért (Jaffa kiadó) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1) Vízkelety Tibor - Szőke György: Gyermekortopédia (Medicina) 

2) Tarsoly Emil - Mészáros Tamás: Funkcionális Anatómia gyógytornászhallgatók számára (Medicina) 

3) Pegán Attila: Fascia, a testtartás szervrendszere (Medicina) 

4) Dr. Emily Splichal: Mezítlábas edzés (Jaffa Kiadó) 

5) Gunda A. - Pataky O. - Pánger A. - Somogyiné K. I.: A gyógytestnevelés szakszolgálati protokollja (pdf) 

https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-

panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html 

6) Útmutató a testnevelés tantárgy tanításához (pdf - benne a gyógytestnevelés is az új NAT kapcsán) 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-testneveles-tantargy-tanitasahoz-.pdf3) 

7) Mozgásterápiás protokoll a kora gyermekkori intervencióban (pdf) https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-

verzio.pdf 

 

 

https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html
https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-testneveles-tantargy-tanitasahoz-.pdf3
https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-verzio.pdf
https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-verzio.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Ortopédia, sebészet, traumatológia 

II. 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit / 8óra Készítés 

időpontja 

2022. június 16. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve dr. Mészárosné dr. Seres Leila 

Bettina 
Tudományos 

fokozata 

Ph.D. 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Ortopédia, sebészet, 
traumatológia I. 

Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A gyógytestnevelő tanár szakos hallgatók rendelkezzenek kellő ismeretekkel az alapvető veleszületett, illetve 
szerzett ortopédiai betegségekről, a lehetséges megelőzési illetve kezelési módszerekről. Az ortopédiai 
alapfogalmakat megismerésével, ezekre építve képesek legyenek egyes ortopédiai elváltozások korai stádiumban 
való felismerésére. Cél, hogy tudják alkalmazni a gerinc tartáskorrekciós és sérülésprevenciós módszereket a 
gyógytestnevelés órákon, munkájuk során.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- A porckopásos degeneratív gerincbetegségek (discus hernia, spondylosis, gerinccsatorna szűkület). A derékfájás 
(lumbago) okai, tünetek és kezelése, lumboischialgia. Csigolyaívszakadás (spondylolysis), csigolya elcsúszás 
(spondylolisztézis). A gerinc gyulladásos betegségei (Bechterew-kór).  
- A csípőizületek fejlődése, anatómiája. Csípőizületi dysplasia, subluxatio, luxatio. Klinikai tünetek, szűrővizsgálati 
rendszer, kezelési lehetőségek, korai és késői kezelés eredményei. Perthes kór: osteochondritis juvenilis coxae, 
Serdülőkori combfej elcsúszás- Epiphyseolysis capitis femoris. Csípő artrózis, kezelési módszerek 
- A térd betegségei. Genu varum, valgum, recurvatum. Patellaficam. Schlatter-Osgood betegség. A meniscusok 
sérülései. Térdartrózis. 
- A térdizület külső és belső szalagrendszerének szerepe a térd stabilitásában. Ligamentum cruciatum anterius 
sérülés okai, megelőzési lehetőségei, proprioceptív tréning  
- A láb betegségei. Lúdtalp pes planus, pes calcaneovalgus. A dongaláb. Hallux valgus, kalapácsujj. Achilles ín 
tendinitis 
- A sportsérülések megelőzési lehetőségei, rehabilitációja. Az ortopédiai segédeszközök szerepe mozgásszervi 
betegségek kezelésében 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félévközi követelmények határidőre történő teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A félévközi követelmények határidőre történő teljesítése, az aláírás 

megszerzése, írásbeli és szóbeli kollokvium. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

19) Prof. Dr. Berkes István, Dr. Mészárosné Dr. Seres Leila: Ortopédia I. Oktatási segédanyag (2018), 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf 

20) Dr. Berkes István: Ortopédia, sebészet, traumatológia II. Oktatási segédanyag, 
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-
tanszek/Ortop%C3%A9dia_seb%C3%A9szet_traumatol%C3%B3gia_II._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.
pdf 

21) Perjés Kornél: Ortopédia, Budapest, 2008, A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
jegyzete AJÁNLOTT IRODALOM 

28) Szendrői M., Szőke Gy. (szerk.) 2018: Ortopédia, Semmelweis Kiadó, Budapest 

 

https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf
https://tf.hu/files/docs/egeszsegtudomanyi-es-sportorvosi-tanszek/Ortop%C3%A9dia_I._oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag.pdf


73 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Mozgásos tevékenységek elmélete, 

gyakorlata és módszertana 
Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Prevenciós és rehabilitáló 

edzéselmélet és módszertan 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bartha Csaba Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Sáfár Sándor, Havanecz Krisztián 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Edzéselmélet II. Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy legfőbb célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a már elsajátított tudásbázist felismerni és integrálni az 
újabb ismeretanyaghoz, és képesek legyenek azok alkalmazhatóságára az egyéni szinten értelmezett szubkulturális 
szférában (saját sportág). További cél, hogy a hallgatók sajátítsák el azokat az új ismereteket, amelyek a mozgás, a 
rendszeres fizikai aktivitás jelentőségét hangsúlyozzák az ortopédiai- és belgyógyászati betegségek megelőzésében 
és/vagy rehabilitációjában. Továbbiakban részcél - az ismeretek birtokában - azok módszertani felhasználása 
megjelenjen az adott mikrotársadalmi közegben, ideális irányba terelve iskolában tanulók lelki és testi fejlődését. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 Prevenció fogalma, szintjei, területei, alapelvei. 

 Sportsérüléseket befolyásoló külső és belső tényezők. 

 Szív- és keringési betegségek és a testedzés kapcsolata. 

 Metabolikus szindróma és a testedzés kapcsolata. 

 Asztma és a testedzés kapcsolata. 

 Prevenciós gyakorlattár (lágyszöveti kezelés, mobilizáció, aktiváció, nyújtás). 

 Rehabilitáció fogalma, területei, alapelvei. 

 Sporttudományi stáb felépítése és feladatkörei. 

 Lovagló-izom rehabilitációja és a lúdtalp kezelése. 

 Dobóváll és Úszóváll kezelése. 

 ACL rehabilitációja és ugrótérd kezelése. 

 3P rehabilitációs protokoll rendszere. 
 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 
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Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
 Kötelező TVSZ szerinti jelenlét 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 
 Írásbeli kollokvium legalább elégséges eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

22) Dubecz, József. Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest (2009) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

29) Nádori, László. Az edzés elmélete és módszertana: testnevelési főiskolai tankönyv, Budapest (1972) 
30) Radák Zsolt. Edzésélettan 2.0: Krea-Fitt Kft, Budapest (2019)  
31) Harsányi, László. Edzéstudomány I.: Dialóg Campus, Budapest-Pécs (2000) 
32) Rátgéber László – Sportsérülések primer prevenciója, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudomány Kar, Pécs 

(2015) 
33) Joyce, David & Lewindon, Daniel. Sports injury prevention and rehabilitation. Integrating medicine and 

science for performance solutions (2015) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Vízi gyakorlatok, gyógyúszás I. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /   12  óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Úszás és Vízi Sportok Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Egressy János Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Magó Gábor 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Mozgásos gyakorlat 

(bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 A hallgatók ismerjék a négy úszásnem során elsődleges mozgatóként és stabilizátorként résztvevő egyes 

izomcsoportokat. Tanulják meg a gyógyúszás speciális mozgásanyagát, kiemelt figyelemmel a mozgatórendszerre, a 

keringési és légzőrendszerre gyakorolt hatásait. A módszertannak megfelelően, célirányosan tudják alkalmazni a 

megismert mozgásanyagot gyógytestnevelés órán előforduló mozgásszervi és belgyógyászati diagnózisok 

megelőzésére, korrekciójára, rehabilitációjára. Ismerjék az egyes diagnózisok esetében a kontraindikált 

gyakorlatokat. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a kisvizes és mélyvizes gyakorlatok végrehajtásában és 

megtartásában. 

 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

Gyógytestnevelés / gyógyúszás helye, célja és feladata (kategóriák, elváltozások fajtái)  

Víz törvényszerűségei, Gerinc anatómiája, Helyes/helytelen testtartás, 

Hanyagtartás ellenható vízi gyakorlatok 

Kyphsis ellenható vízi gyakorlatok 

Lordosis ellenható vízi gyakorlatok 

Scoliosis ellenható vízi gyakorlatok 

Lapos hát ellenható vízi gyakorlatok 

Tyúkmell, tölcsérmell ellenható vízi gyakorlatok 

Deformitással gyógyult veleszületett csípőficam ellenható vízi gyakorlatok 

Lúdtalp, bokasüllyedés ellenható vízi gyakorlatok 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

1 db óravázlat elkészítése és leadása 
az órákon való aktív részvétel 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Gyakorlati bemutatás, húzott deformitás ellenható vízi gyakorlatok 

levezénylése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

23) Tóth Á. (2008): Az Úszás Tankönyve, 
24) Somogyiné Kuti I. (2014): Gyógyúszás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

34) Ian McLeod (2010): Úszás Anatómia 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Adaptált testnevelés és fizikai 

aktivitás  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 05.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bosnyák Edit Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tóthné Dr. Kälbli Katalin 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Az adaptáció lehetőségeinek és formáinak elsajátítása a gyógytestnevelés oktatásában. A fogyatékos személyek 
fizikai aktivitásához kapcsolódó kutatások megismerése. Tapasztalatszerzés a különféle fizikai aktivitási formák 
adaptációs lehetőségeiben. Az inkluzív pedagógiai szemlélet jelentőségének és oktatásmódszertani szempontjainak 
megismerése. A fogyatékos személyek szabadidős és versenysportmozgalmainak megismerése, elemzése.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A fizikai aktivitás helye és a rendszeres fizikai aktivitás jelentősége a fogyatékos személyek életében. 

- A fizikai aktivitásban való részvételt segítő és hátráltató tényezők. 
- Az adaptált fizikai aktivitás fogalma, területei és kialakulásának története. 

o Adaptált fizikai aktivitás a testnevelésben 

o Adaptált fizikai aktivitás a sportban 

o Adaptált fizikai aktivitás a rehabilitációban 

- Fogyatékos személyek szabadidős és versenysport mozgalmai 
o Paralimpiai Játékok 

o Siketlimpia 

o Speciális Olimpiai Világjátékok 

o Szervátültetettek Világjátéka 

- Fogyatékos személyek versenysportra történő felkészítésének jellegzetességei. 

- Adaptált sportágak kipróbálása gyakorlatban (csörgőlabda, ülőröplabda, baskin, kerekesszékes sportágak) 

- Edzéslátogatási gyakorlat. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 
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Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A jelenléti kötelezettség teljesítése. 

Edzéslátogatási gyakorlat teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

8) Benczúr Miklósné (Ed.) (2017). Az adaptált testkultúra és sport fogyatékosságspecifikus alapismeretei. 

Budapest: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.  
9) Kälbli Katalin (2021): Inklúzió és adaptáció a testnevelés és sportoktatásban. In. Csányi Tamás, Révész 

László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. 

Magyar Diáksport Szövetség. 678-699. 
10) Kälbli Katalin (2021): Sajátos nevelési igényű tanulók testnevelés- és sportoktatásának módszertani alapjai. 

In. Csányi Tamás, Révész László (2021). A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diák-sport Szövetség. 700-727. 
11) Tóthné Kälbli Katalin, Fótiné Hoffmann Éva, Lénárt Zoltán (2015): Az adaptált fizikai aktivitás és az 

adaptált testnevelés fejlődése és jelentéstartalmának sokszínűsége a nemzetközi és hazai színtéren. In.: 

Révész László, Csányi Tamás (szerk.) (2015): Tudományos alapok a testnevelés tanításához. II. kötet. A 

testnevelés és az iskolai sport neveléstudományi, pszicho-lógiai és kommunikációs szempontú 

megközelítései. 198 – 224. (Letölthető: shop.mdsz.hu) ISBN 978-615-5518-04-1 
12) Tóthné Kälbli Katalin, Gombás Judit (2016): A sport hatása a fogyatékossággal élő személyek 

életminőségére. In. Hamar Pál (szerk.): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest. 115-141. 
 AJÁNLOTT IRODALOM  

26) Benczúr Miklósné (Ed.) (2003a). Adaptált testnevelés és sport. I. kötet. Speciális nevelési szükségletű 

tanulók adaptált iskolai testnevelése és sportági felkészítése. Budapest: Fogyatékosok Nemzeti 

Sportszövetsége.  

27) Benczúr Miklósné (Ed.) (2003b). Adaptált testnevelés és sport II. kötet. Fogyatékos személyek sportja. 

Budapest: Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége 

28) Gombás, J., Tóthné Kälbli, K., Pajor Emese (2016). Látássérült tanulók inkluzív testnevelés oktatását 

nehezítő tényezők és oktatásmódszertani sajátosságok. Iskolakultúra, 26(1), 125-135.  

29) Gombás Judit, Pausz Tamás, & Baráth Erika Anita (2019). Látássérült személyek a tornateremben: az 

inkluzív sportfoglalkozások adaptációs lehetőségei. Magyar Sporttudományi Szemle, 20(80), 36-40. 

30) Nádas Pál (szerk.) (2018): Árnyékban született csillagok. Paralimpiatörténeti kiadványok. MEOSZ 

31) Winnick Joseph P. (szerk). (2022). Adapted Physical Education and Sport 7th Edition With HKPropel 

Access. Human Ki-netics, United States of America 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Hospitálási gyakorlat szemináriuma 

  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     8 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Trájer Emese Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Felkészítés a hospitálási gyakorlatok tartalmi megvalósítására, a teljesítés feltételeinek tisztázása. A gyakorlattal 
szembeni szakmai elvárások megismerése, az elkészítendő hospitálási portfólió összeállítása szempontjainak 
megértése. Az egyéni gyakorlatok nyomonkövetése, folyamatos konzultáció.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Testnevelésórák és gyógytestnevelésórák hospitálása az iskolai gyakorlatokon. 

- Konzultációk az egyes tanórákra megfigyelési szempontjaira vonatkozóan.  

- A hospitálási gyakorlat elemzése és kiértékelése.   

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség kötelező 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Hospitálási gyakorlat portfóliójának beadása.  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A portfólió minősítése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   
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13) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
14) H. Ekler Judit (2020): A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei a testnevelés oktatásában. Magyar 

Diáksport Szövetség, Bp.  

15) Kerettanterv 2020 

AJÁNLOTT IRODALOM  

1) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

2) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Hospitálási gyakorlat szemináriuma 

  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     8 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Trájer Emese Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Felkészítés a hospitálási gyakorlatok tartalmi megvalósítására, a teljesítés feltételeinek tisztázása. A gyakorlattal 
szembeni szakmai elvárások megismerése, az elkészítendő hospitálási portfólió összeállítása szempontjainak 
megértése. Az egyéni gyakorlatok nyomonkövetése, folyamatos konzultáció.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Testnevelésórák és gyógytestnevelésórák hospitálása az iskolai gyakorlatokon. 

- Konzultációk az egyes tanórákra megfigyelési szempontjaira vonatkozóan.  

- A hospitálási gyakorlat elemzése és kiértékelése.   

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség kötelező 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Hospitálási gyakorlat portfóliójának beadása.  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A portfólió minősítése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   
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16) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
17) H. Ekler Judit (2020): A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei a testnevelés oktatásában. Magyar 

Diáksport Szövetség, Bp.  

18) Kerettanterv 2020 

AJÁNLOTT IRODALOM  

3) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

4) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Tanári felkészítés  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Hospitálási gyakorlat  Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 6 kredit /     30 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Trájer Emese Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gábor Áron, Tóthné Dr. Kalbli Katalin 

 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A pedagógiai megfigyelés óraspecifikus elemeinek elsajátítása. A hospitálások segítségével a gyógytestnevelésórák 
alapszerkezetének, időgazdálkodásának, feladatfelépítéseinek és a tanár-diák interakciók megfigyelése. A kritikai 
gondolkodás és a reflektív pedagógiai gondolkodás, továbbá a szakmai vitakészség fejlesztése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

-A pedagógiai megfigyelés jellemzői, a megfigyelés céljai. 

- A gyógytestnevelésórák szerkezeti sajátosságainak megfigyelése. 

- Pszichomotoros, kognitív, szociális és emocionális aspektusok megfigyelése a tanórákon. 

-  Az időgazdálkodás és a tanórákon alkalmazott munkaformák elemzése.  

- A feladatfelépítések, instrukciós környezet és a tanár-diák interakciók megfigyelése.  

- Megfigyelési jegyzőkönyvek, adatfelvételi dokumentumok a pedagógus munkájában. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Hospitálási portfólió beadása 

 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A hospitálási portfólió tartalmi és formai minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
19) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
20) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

AJÁNLOTT IRODALOM  

1) Szivák Judit (2014). Reflektív elméletek – reflektív gyakorlatok. Budapest: Eötvös Kiadó. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

2. félév 

Tantárgy megnevezése Oktatási stratégiák a testnevelésben  Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 10.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Soós István 

 
Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Csányi Tamás 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Az oktatási stratégiák helye, szerepe és értelmezési kereteinek megismerése a testnevelésben. A direkt és indirekt 
oktatási stratégiák és a kapcsolódó tanítási stílusok módszertanának elsajátítása. A feladatkártyák, mint 
oktatástechnológiai segédeszközök kialakításának megtanulása. Tapasztalatszerzés a DFHT és interdiszciplináris 
oktatás, továbbá a teamtanítás témakörében. Digitális kompetenciafejlesztés videóelemzések alapján. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Az oktatási stratégiák értelmezése, helyük és szerepük. 

- A „mosstoni spektrum” tanítási stílusainak áttekintése, előnyök és akadályok. 

- Órarészek tervezése és felépítése a spektrumelmélet alapján. 

- A feladatkártyák készítése és alkalmazásának módszertana. 

- A projektoktatás és módszertana. 

- A DFHT és módszertana. 

- Az interdiszciplináris testnevelés módszertani megközelítései. 

- Órarésztervezés interdiszciplináris tartalommal. 

- A teamtanítás módszertani szempontjai és gyakorlata. 

- Mikrotanítások videós elemzése. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

5. Órarész tervezése a kijelölt oktatási stratégiában 
6. Páros mikrotanítási feladat megvalósítása 
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A beadott tervezet minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

21) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 
Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

22) Horváth, C., & Ekler, J. H. (2019). Tanítási stílusok alkalmazása és bemutatása az IPOO modellen keresztül a 
testnevelésben. Különleges Bánásmód-Interdiszciplináris folyóirat, 5(3), 39-47. 

23) Révész László (2019): A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos 
testnevelés megvalósítási lehetőségeivel. Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. szám, 109–118.  

AJÁNLOTT IRODALOM  

32) H. Ekler Judit (2020): A projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei a testnevelés oktatásában. Magyar 

Diáksport Szövetség, Bp.  

33) Horváth, C., & Ekler, J. H. (2019). Tanítási stílusok alkalmazása és bemutatása az IPOO modellen keresztül a 
testnevelésben. Különleges Bánásmód-Interdiszciplináris folyóirat, 5(3), 39-47.  

34) Bíró M. (2006) Tanítási-tanulási stratégiák a mozgásos cselekvéstanítás speciális területén, az úszásoktatásban. Új 
Pedagógiai Szemle, 9: 62–71. 

35) Chatoupis, C. C. (2018). Physical education teachers' use of Mosston and Ashworth's teaching styles: A literature 
review. Physical Educator, 75(5), 880-900. 

36) Mosston, M. & Ashworth, S. (2002) Teaching physical education (5th edn) (London, Benjamin Cummings) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Az iskola belső világa, a 21. század 

iskolája 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Borosán Lívia Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Prof. Dr. Hamar Pál, Budainé Dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amellyel a hallgató értelmezni tudja az iskola belső világának 
koherens rendszerét, az iskolák szervezeti sajátosságait, a szervezeti kommunikációt, a szervezetkultúrát, valamint 
az iskolai munkát segítő személyeket, intézményeket. Emellett a hallgatók jártassá válnak az iskola 
alaptevékenységéhez, a neveléshez kapcsolódóan megjelenő, az iskola belső világának sajátosságait erősen 
befolyásoló témákban. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az iskolák materiális és immateriális környezete. Alapdokumentumok. Iskola háttérintézményei. 
- Az iskolával kapcsolatos társadalmi igények – modern oktatási rendszerek jellemzői.  
- Az iskola mint szervezet működése. Tanulószervezet. Szervezeti kommunikáció. A változások hatása a 

szervezet működésére. Szervezeti kultúra 
- Az iskolai szereplők, szervezeten belüli kapcsolatok. Diákjogok, pedagógusjogok, szülőjogok. 

Diákok, diákcsoportok az iskolákban. Pedagógusok, pedagóguscsoportok. 
- Az iskola eredményessége, iskolafejlesztés. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

25) Mogyorósi Zsolt, Virág Irán (2015): Iskola a társadalomban – az iskolai társadalom. Líceum Kiadó, Eger.  
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/15-iskola-a-tarsadalomban_55e9c6e879ab9.pdf 

26) Golnhofer Erzsébet (szerk)(2004): Az iskolák belső világa. Bölcsész Konzorcium. Budapest 
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 

27) Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária (2014): Az iskolakép változásai és változatai. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest 
AJÁNLOTT IRODALOM 

35) Klein Sándor – Soponyai Dóra (2011) A tanulás szabadsága Magyarországon. Alternatív pedagógiai 

irányzatok, iskolák, tanárok, tantárgyak. EDGE 2000 Kiadó.  Budapest, 

36) Nagy Mária – Keller Magdolna – Mogyorósi Zsolt – Tóth Tibor: A nevelés társadalmi alapjai. Eger, EKF, 

2008 

37) Rapos Nóra, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola 

koncepciója. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest 

38) Ruzsa Ágota (2007) A tanulószervezet és a nem formális tanulás. In.: Új Pedagógiai Szemle 3-4. sz. 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tanuloszervezet-es-a-nem-formalis-tanulas 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Csoportos tanítási gyakorlat 

szakszeminárium 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gábor Áron 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A tanítási gyakorlatok szerepének és elvárásainak megismerése. Felkészülés a tanítási gyakorlatokkal kapcsolatos 
tervezési és oktatásmódszertani feladatokra, azok szakmai szempontjainak megismerése. A megvalósult tanítási 
gyakorlatok részletes elemzésén keresztül az önreflektív, kritikai pedagógia nézőpontok megalapozása. A 
pedagógiai szakmai tudás és pedagógia tartalmi tudás fejlesztése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A csoportos tanítási gyakorlattal összefüggő szervezési kérdések, a teljesítés követelményei. 

- Felkészülés a csoportos tanítási gyakorlatok tanítási óráira. 

- A megvalósult tanítási gyakorlatok kritikai elemzése. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A TVSZ szerinti aktív jelenlét. Féléves beadandó esszé elkészítése a 

tanítási gyakorlatokon szerzett tapasztalatokról. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A beadandó esszé tartalmi és formai minősége. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
24) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
25) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
26) Kerettanterv 2020 

27) Dr. Bosnyák Edit: Mozgásterápia – oktatási segédanyag (pdf) 

28) Gárdos Magda - Mónus András: Gyógytestnevelés (Magyar Testnevelési Egyetem) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  

5) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

6) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Csoportos tanítási gyakorlat   Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 6 kredit /     30 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gábor Áron 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A gyógytestnevelésórák oktatási tevékenységében történő pedagógiai készségfejlesztés. Az egyénileg, illetve 
párban zajló tervezési feladatok gyógytestnevelési órákra. A tanórák megfigyelése és kiértékelése az önreflektív 
gondolkodás fejlesztésével. Tanítási feladatok különböző oktatási feladatokkal és stratégiák mentén.  Pedagógiai 
szakmai tudás és pedagógia tartalmi tudás fejlesztése. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A gyógytestnevelésórák tervezése.  

- Egyéni és teamtanítás gyógytestnevelésórákon. 

- Az autonómiatámogató differenciálás megvalósítása az oktatási folyamatban.  

- Különböző tananyagok és oktatási stratégiák mentén történő tanítási feladatok. 

- A tanítási órák elemzése és önreflektív értékelése. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Óratervezetek és kapcsolódó önreflexiók beadása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Az óratervezetek és az óraértékelési tevékenység tartalmi és formai 

minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
29) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
30) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
31) Kerettanterv 2020 

32) Dr. Bosnyák Edit: Mozgásterápia – oktatási segédanyag (pdf) 

33) Gárdos Magda - Mónus András: Gyógytestnevelés (Magyar Testnevelési Egyetem) 
 

AJÁNLOTT IRODALOM  

7) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

8) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Edzésélettan Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /       12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 10. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Radák Zsolt Tudományos 

fokozata 

MTA doktora 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Élettan, Biokémia, 
Edzéselmélet 

Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Az edzésalkalmazkodás részletesebb megismerése és annak tudatos irányításához szükséges ismeretek elsajátítása.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Akút, krónikus, fenotípusos, epigentikai alkalmazkodás részletes megismerése.  
- A kondicionális képességek fejlesztésének sejtélettani, szervi, szervrendszeri meghatározó tényezőinek a 
megismerése és azok fejlesztése.  
- A periodizáció életkor függő élettanának megismerése. 
 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Óralátogatás  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

28) Radák Z. Edzésélettan 2019. Krea Fit Kft.  

AJÁNLOTT IRODALOM 

39) Mooren F and Völker K, (eds). Molecular and Cellular Exercise Physiology, Human Kinetcs, Champaign, 

USA, 2005. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Egészségfejlesztési intervenciók, 

népegészségtan 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /    8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  Osztatlan, 10 féléves testnevelő 

tanár, gyógytestnevelő tanár szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kneffel Zsuzsanna Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Egészségnevelés az 

iskolában 
Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A kurzus elvégzése után a Hallgató: elsajátítja az egészségfejlesztés szemléletét és alapfogalmait; felismeri az 

egészségkultúra, az egészségmagatartás és az egészségi állapot befolyásoló tényezőit; képessé válik 

egészségfejlesztő projektek (egészégfejlesztési cselekvési tervek)  kidolgozására és megvalósítására; különböző 

egészségfejlesztő/rekreációs intervenciós alaptevékenységek kidolgozására. Továbbá képes lesz az egészséget 

veszélyeztető társadalmi problémák felismerésére, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok körében 

felmerülő egészségfejlesztési feladatok, mentálhigiénés szükségletek feltárásában történő kooperatív részvételre. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- Az egészségfejlesztés alapjai, az egészség több szempontú meghatározása, az egészségfejlesztés fő irányai, 

területei 

- Életmód, kultúra, egészségtudatosság 

- Az epidemiológia alapjai, a magyar populáció demográfiai helyzete és egészségi állapota 

- A társadalmi-gazdasági helyzet és az életmód hatása az egészségi állapotra  

- A média egészségmagatartást befolyásoló szerepe;  

- Kommunikáció az egészségről: az ismeretátadás hatékony lehetőségei 

- Az idő struktúráltságának hatása az egészségi állapotra 

- A testmozgás és egészség összefüggései, az egészségfejlesztés intervenciós lehetőségei 

- A fogyatékkal élők egészségfejlesztésének lehetősége 

- A különböző család-modellek szerepe az egészséges életmód kialakításában 

- Az egészségfejlesztésre irányuló cselekvési terv részei és a közösségi színterek jelentősége az 

egészségfejlesztésben 

- Az egészségnevelés módszer és eszközrendszerét meghatározó tényezők 

- A lelki egészség védelme (mentálhigiénés megközelítés) 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
TVSZ szerinti óralátogatás 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Évközi teszt (ZH), ami 40%-ban és évvégi vizsga teszt, ami 60%-ban 

számít bele a végső kollokviumi éremjegybe. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1) Gritz-Győry Zs. (2019): Egészségfejlesztés. Műszaki Könyvkiadó Kft. Budapest 

2) Barabás K. szerk. (2006): Egészségfejlesztés. Alapismeretek pedagógusok számára. Medicina. Budapest  

3) Falus A. szerk. (2015):  Sokszínű egészség tudatosság. SpringMed Kiadó. Budapest    

4) Füzesi Zs. és Tistyán L. (2004): Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken. Országos 

Egészségfejlesztési Intézet, Budapest 

 
AJÁNLOTT IRODALOM 

1) Egészségfejlesztés szakfolyóirat idevonatkozó cikkei, tanulmányai, kutatásai: 

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes 

2) HBSC (Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): 

A WHO-collaborative Cross-National Study  http://www.hbsc.org/ 

3) Forrai J., Barcs I. (szerk.) Népegészségtan 1. (2020). Népegészségtan 1. Akadémiai Kiadó. 

https://doi.org/10.1556/9789634545293 
4) Forrai J., Barcs I. (szerk.) Népegészségtan 2. (2020). Népegészségtan 2. Akadémiai Kiadó. 

https://doi.org/10.1556/9789634545309 

5) Gritz A. (2007): Egészségfejlesztés kompetenciái a XXI. században. Egészségfejlesztés XLVIII. évf. 3-4 

sz.  

6) Ottawai Charta (1986) in: Az egészségfejlesztés nemzetközi dokumentumai OEFI Budapest, 2004 

7) 7.  Simon T.  (2004): Az egészségoktatás stratégiája a 21. században Egészségfejlesztés XLV. évf. 5-6. 

sz. 

 

 

http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes
http://www.hbsc.org/
https://doi.org/10.1556/9789634545293
https://doi.org/10.1556/9789634545309
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Kisgyermekek gyógytestnevelése Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /       12óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Torna, RG, Aerobik és Tánc Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Rácz Katalin Tudományos 

fokozata 

Ph.D. 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

Készítsen fel a könnyített gyógytestnevelés ellátására. A hallgatók olyan gyakorlatokat, játékokat, játékos 
gyakorlatokat sajátítsanak el, amelyek a prevenció és korrekció célját szolgálják. Értsék az egészségtelen életmód 
okozta elváltozásokat, és azok káros voltát a testtartásra és az egészségre. Az egyéni sajátosságokon túl legyenek 
képesek meglátni, ha valamelyik gyermek fejlődése eltér az egészségestől. Izomegyensúlyt mérő tesz, Matthias test. 
Ismerjék a helyes testtartás, a tartáskorrekció alapjait. Sajátítsák el a gyermekkorban leggyakrabban előforduló 
tartáshibák (hanyagtartás, lapos hát, fokozott ágyéki lordózis, fokozott háti kifózis, fokozott háti kifózis és ágyéki 
lordózis), alsó végtagi elváltozások (lábboltozat süllyedés) és belgyógyászati betegségek (asztma, obesitas) 
lehetőségeit, módszereit és ellenjavallt gyakorlatait. Képesek legyenek 4 ütemű tartásjavító gyakorlatokat, játékos 
gyakorlatokat és korrekciós testnevelési játékokat tervezni és levezetni a helyes testtartás és az izomegyensúly 
kialakítására. Tudjanak tervezni az elváltozásokra erősítő, nyújtó és mobilizáló gyakorlatokat. Ismerjék a mellkas 
fejlesztés alapelvei.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

1-2. óra:  

A félév követelményeinek ismertetése. Óralátogatás, házi feladatok ismertetése leadásuk határideje (7-8. óra).  

 

HF1.: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű gyakorlatot szer nélkül (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó 

hatású) és 2 db tartásjavító testnevelési játékot (térrajzzal) fokozott ágyéki lordózisra a kiadott szempontok alapján!  

HF2: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű kötél gyakorlatot (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó hatású) és 2 

db tartásjavító testnevelési játékot (tetszőleges szerrel) fokozott háti kifózisra a kiadott szempontok alapján! 

HF3: Tervezzen rajzírással 8 db tartásjavító utánzó helyváltoztató gyakorlatot pad felhsználásával a tartáshiba 

megjelölésé-vel! 

Hf4: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű nagylabdás gyakorlatot (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó 

hatású) és 2 db tartásjavító test-nevelési játékot (térrajzzal) lapos hátra a kiadott szempontok alapján! 
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HF5: Tervezzen 6 db légzésfejlesztő gyakorlatot, játékos gyakorlatot rajzírással a légzésadaptáció jelölésével. 

Gyűjtsön össze az órán tanult légzésfejlesztő játékokból 6 db-ot.  

Hf6: Tervezzen lábboltozat süllyedés ellenható gyakorlatot tetszőleges szer felhasználásával. 

Elmélet: A kisgyermekkori könnyített gyógytestnevelés mozgásanyagának ismertetése. A helyes testtartás alapjai. 

Tartáshibák jellemzése, korrekciós mozgásanyaguk elvei, ellenjavallt mozgásanyag. Erősítő, nyújtó, mobilizáló 

hatású gyakorlatok elméleti háttere.  

Gyakorlat: Tartásjavító gyakorlatok és játékok szer nélkül.  

 

HF1.: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű gyakorlatot szer nélkül (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó hatású) 

és 2 db tartásjavító testnevelési játékot (térrajzzal) fokozott ágyéki lordózisra a kiadott szempontok alapján! 

 

3-4. óra:  
Gyakorlat: Tartásjavító gyakorlatok és játékok pad és ugrókötél felhasználásával. Kúszások, mászások pad 

felhasználásával. 

 
HF2: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű kötél gyakorlatot (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó hatású) és 2 
db tartás-javító testnevelési játékot (tetszőleges szerrel) fokozott háti kifózisra a kiadott szempontok alapján! 
HF3: Tervezzen rajzírással 8 db tartásjavító utánzó helyváltoztató gyakorlatot pad felhasználásával a tartáshiba 
megjelölésével! 
 
5-6. óra:   
Elmélet: Asztmás és túlsúlyos gyermekek gyógytestnevelése. Légzésfejlesztés alapelvei.  
Gyakorlat: Tartásjavító gyakorlatok és játékok nagylabda felhasználásával. Hosszúköteles játékok. 
Légzésfejlesztő gyakorlatok és játékok (eszközök: madártoll, ping-pong labda, karika, szívószál).  
 
Hf4: Tervezzen rajzírással 6 db 4 ütemű nagylabdás gyakorlatot (2 db mobilizáló, 2 db erősítő és 2 db nyújtó hatású) 
és 2 db tartásjavító test-nevelési játékot (térrajzzal) lapos hátra a kiadott szempontok alapján! 
Hf5: Tervezzen 6 db légzésfejlesztő gyakorlatot, játékos gyakorlatot rajzírással a légzésadaptáció jelölésével. 
Gyűjtsön össze az órán tanult légzésfejlesztő játékokból 6 db-ot. 
 
7-8. óra:  
HF 1, 2, 3, 4, 5, leadási határideje.  
Elmélet: Az alsó végtag deformitásai. Lábboltozat süllyedés.  
Gyakorlat: Tartásjavító gyakorlatok és testnevelési játékok labdával, babzsákkal, kötéllel. Hallgatói gyakorlás.  
HF6: Tervezzen lábboltozat süllyedés ellenható gyakorlatot, játékos gyakorlatot tetszőleges szer felhasználásával. 
 
 
9-10- óra:  
Hf. 6. leadási határideje. 
ZH megírása. 
Elmélet, gyakorlat: videóelemzés. Testtartást ellenőrző tesztek: Izomegyensúlyt mérő teszt, Matthias teszt. 
 
11-12. óra: Gyakorlati bemutatás.   
 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 
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Az aláírás megszerzésének feltétele(i) - Az órák látogatása a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 
meghatározottak szerint. 

- Órán való aktív részvétel. 
- A Házi feladat leadása határidőre. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

- Házi feladatok határidőre történő leadása. Leadása: 7-8. óra, Hf 6. 

9-10. óra. 

- Gyakorlati bemutatás: A HF 1, 2, 3, 4, 5-ben megtervezett 3 db 

gyakorlat (1 db mobilizálsó, 1 db erősítő és 1 db nyújtó hatású 4 

ütemű gyakorlat) és 1 db játék levezetése. 11-12. óra 

- Sikeres ZH.  

- A gyakorlati jegy összetétele: 

- Gyakorlati összetevő (50 %): 

A 6 db házi feladatra kapott jegy átlaga. 

A gyakorlat és játékvezetésre kapott jegy  átlaga. 

- ZH-ra kapott jegy (50%) 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

29) Pappné Gazdag Zsuzsa (2011): Utánzó gyakorlatok, Flaccus, Budapest 
30) Pappné Gazdag Zsuzsa (2011): Játszunk gyógyító tornát (1), Flaccus, Budapest 
31) Pappné Gazdag Zsuzsa (2005): Játszunk gyógyító tornát (2) – tartásjavító játékok, Flaccus, Budapest 
32) Pappné Gazdag Zsuzsa (2007): A karika, Flaccus, Budapest 
33) Pappné Gazdag Zsuzsa (2005): A tornapad, Flaccus, Budapest 
34) Pappné Gazdag Zsuzsa (2008): A babzsák, Flaccus, Budapest 
35) Pappné Gazdag Zsuzsa (2004): A labda, Flaccus, Budapest 
36) Pektor Gabriella (2001): Labdára fel! - Tartásjavító, izomerősítő gyakorlatok óriás labdákkal, Flaccus kiadó 
37) Szent-Andrássy Réka (2013) A tartáshibák lehetséges korrekciója nagylabdával, Krasznár és fiai 
38) Gyulai Gergely (2021): Funkcionális gimnasztika, Bővített Oktatási segédanyag, jegyzet 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1, Pappné Gazdag Zsuzsa (2011): A body-roll, Flaccus, Budapest 

2, Pappné Gazdag Zsuzsa (2020): A szék, Flaccus, Budapest 

3, Pappné Gazdag Zsuzsa (2007): A tornabot, Flaccus, Budapest 

4, Gyergely Ildikó (2001): Mit? Miért? Hogyan? Sokmozgásos testnevelési játékok 

5, Gyergely Ildikó (2013): Mit? Miért? Hogyan? Mozgásos játékok kézikönyve I., Egyszerű futójátékok, Krasznár és 

Fiai  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 
 Szakterületi képzettség 

Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Mozgásterápia, sportterápia a 

gyógytestnevelésben II. 

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 
 2 kredit / 8 óra 

Készítés 

időpontja 

2022. június 17. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 
 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 

Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bosnyák Edit Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Gálfalviné Reé Krisztina 

Lénárt Tímea 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: 
Mozgásterápia, sportterápia a gyógytestnevelésben I. 
 

Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja 
 Gyakorlati jegy 

Vizsgatípus  Mozgásos gyakorlat 

(bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 
Az iskolai gyógytestnevelésben legfontosabb mozgatórendszeri elváltozások patomechanizmusa alapján a célzott 
mozgásos cselekvések, terápiás megoldások megismerése, elsajátítása. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
1) Mozgásminta tesztek (FMS) / Pillar preparation, mint új szemlélet a bemelegítésben, és alkalmazási lehetősége a 

gyt-ben. 
2) Szív- és keringési problémák, magas vérnyomás gyógytestnevelése terhelhetőségi fokozatok, terápiás módszerek 

/ 
     Anyagcsere betegségek gyógytestnevelése / A köredzés és a Tabata alkalmazási lehetőségei a gyt-ben 

3) Légzőrendszeri problémák, aszthma / Relaxációs eljárások a gyógytestnevelésben / ZH 2 
4) A differenciálás gyakorlati megvalósítása a gyt.ben / Tanult módszerek gyakorlati alkalmazása, házi feladat 

gyakorlatok 
     tervezése / Bemutatás 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A gyakorlati órák szabályszerű látogatása, beadandók határidőre 

történő elkészítése, ZH megírása 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel, Beadandók, gyakorlati feladatok, ZH érdemjegyei 

(tartalom, forma, kivitelezés / bemutatás) 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

6) Dr. Bosnyák Edit: Mozgásterápia – oktatási segédanyag (pdf) 

7) Gárdos Magda - Mónus András: Gyógytestnevelés (Magyar Testnevelési Egyetem) 

8) dr. CsiderTibor és …: Iskolás korú gyermekek gyógytestnevelése I-II. – Kézikönyv (Tankönyvkiadó) 

9) Michael Boyle: Funkcionális edzés újratöltve (Jaffa kiadó) 

10) Patrick McKeown: Légzéssel az egészségért (Jaffa kiadó) 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

8) Vízkelety Tibor - Szőke György: Gyermekortopédia (Medicina) 

9) Tarsoly Emil - Mészáros Tamás: Funkcionális Anatómia gyógytornászhallgatók számára (Medicina) 

10) Pegán Attila: Fascia, a testtartás szervrendszere (Medicina) 

11) Dr. Emily Splichal: Mezítlábas edzés (Jaffa Kiadó) 

12) Gunda A. - Pataky O. - Pánger A. - Somogyiné K. I.: A gyógytestnevelés szakszolgálati protokollja (pdf) 

https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-

panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html 

13) Útmutató a testnevelés tantárgy tanításához (pdf - benne a gyógytestnevelés is az új NAT kapcsán) 

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-testneveles-tantargy-tanitasahoz-.pdf3) 

14) Mozgásterápiás protokoll a kora gyermekkori intervencióban (pdf) https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-

verzio.pdf 

 

https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html
https://docplayer.hu/11117039-A-gyogytestneveles-szakszolgalati-protokollja-gunda-andras-pataky-orsolya-panger-andrea-somogyine-kuti-ilona.html
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-testneveles-tantargy-tanitasahoz-.pdf3
https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-verzio.pdf
https://gyermekut.hu/pdf/Mozgasterapia_e-verzio.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Vízi gyakorlatok, gyógyúszás II. Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit / 8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Úszás és Vízi Sportok Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Egressy János Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Magó Gábor 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

 A hallgatók ismerjék a négy úszásnem során elsődleges mozgatóként és stabilizátorként résztvevő egyes 

izomcsoportokat. Tanulják meg a gyógyúszás speciális mozgásanyagát, kiemelt figyelemmel a mozgatórendszerre, a 

keringési és légzőrendszerre gyakorolt hatásait. A módszertannak megfelelően, célirányosan tudják alkalmazni a 

megismert mozgásanyagot gyógytestnevelés órán előforduló mozgásszervi és belgyógyászati diagnózisok 

megelőzésére, korrekciójára, rehabilitációjára. Ismerjék az egyes diagnózisok esetében a kontraindikált 

gyakorlatokat. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat a kisvizes és mélyvizes gyakorlatok végrehajtásában és 

megtartásában.  

 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

Asztma ellenható vízi gyakorlatok 

Obesitas ellenható vízi gyakorlatok 

Magas vérnyomás ellenható gyakorlatok 

Szívproblémák mellett végezhető vízi gyakorlatok 

Kevésbé gyakori elváltozások: ferde nyak, rövid nyak, nyitott gerinc, csigolyaív szakadás, Sprengel-féle deformitás, 

szokványos vállficam 

Vízi játékok 

 
 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 
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Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

az órákon való aktív részvétel 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

39) Tóth Á. (2008): Az Úszás Tankönyve, 
40) Somogyiné Kuti I. (2014): Gyógyúszás 

AJÁNLOTT IRODALOM 

40) Ian McLeod (2010): Úszás Anatómia 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség  Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Adaptált fittségmérés és értékelés 

  
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /     12 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 05.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Prof. Dr. Soós István Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tóthné Dr. Kälbli Katalin 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A fittségoktatás, mint tantárgyi tartalom megismerése az iskolai testnevelésben és gyógytestnevelésben. A 
fittségoktatás folyamatának elsajátítása, a célkitűzés motivációs szerepének megértése. A fittségi állapotot mérő 
tesztek sajátélményű feldolgozása és kiértékelése. A NETFIT, mint kötelező mérési rendszer és adaptációs 
lehetőségeinek elsajátítása a gyakorlatban.   

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- A fittségoktatás helye, szerepe és folyamata az iskolai testnevelésben és gyógytestnevelésben.  

- A motoros készségek és a fittségi állapot mérésének és értékelésének lehetőségei tipikus fejlődésű és speciális 

szükségletű (gyógytestnevelésre utalt, sajátos nevelési igényű, krónikus betegségben szenvedő és fogyatékos) 

személyeknél. 

o A NETFIT
©

 mérésének lehetőségei gyógytestnevelés foglalkozásra utalt és sajátos nevelési igényű 

tanulóknál. 

o Kerekesszékes sportolók fittségi állapotát felmérő motoros tesztek. 

- A motoros készségek és a fittségi állapot mérése és kiértékelése a gyakorlatban. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A jelenléti kötelezettség teljesítése. 
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

1) Kaj Mónika, Kälbli Katalin, Király Anita, Karsai István, Marton Orsolya, Csányi Tamás (2018): Kézikönyv 

a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT®) alkalmazásához. Második kiadás. Magyar Diáksport 

Szövetség, Budapest.  

2) Kälbli Katalin (2019): Szakirodalmi áttekintés a sajátos nevelési igényű tanulók fittségi vizsgálatairól. A 

NETFIT® sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának megalapozása. Magyar Diáksport 

Szövetség, Budapest.  

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

1) Moore, G., Durstine, J. L., Painter, P., & American College of Sports Medicine. (2016). Acsm's exercise 

management for persons with chronic diseases and disabilities, Fourth edition. Human Kinetics. 

2) Wing, C. (Ed.). (2012). ACSM/NCHPAD Resources for the Certified Inclusive Fitness Trainer: The 

Definitive Resource for Physical Activity and Ability. American College of Sports Medicine. 

3) Winnick Joseph P. (szerk). (2022). Adapted Physical Education and Sport 7th Edition With HKPropel 

Access. Human Ki-netics, United States of America 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

3. félév 

Tantárgy megnevezése Rekreációs mozgásformák a 

gyógytestnevelésben 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 4 kredit /        16 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 21. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Rekreáció Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Lacza Gyöngyvér Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Várhegyi Attila 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy és órarendi órák célja, hogy a hallgatók alapszinten megismerkedhessenek hazánkban kevésbe ismert, 

elterjedt rekreációs mozgásformákkal, sportokkal. Elsajátítsák a mozgásformák alapszabályait, tisztában legyenek 

megvalósításához szükséges eszközigényükkel. Kiemelt cél a tapasztalatszerzés a mozgásforma megtartásához 

későbbi munkájukba történő integráláshoz. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

● Kötélugrás 

● Sajáttestsúlyos edzésformák (Crossfit, Girya, Krav-maga stb.) 

● Modern zenés tánc alapú mozgások 

● GPS alapú mozgásformák 

● Falmászás/Boulder technikák 

● Crossminton / Gyorstoll- labda 

● Lábtoll-labda 

● Látványosportok, légakrobatikus mozgások 

● Asztalitenisz 

● Disc-golf 

● Ultimate 

● Parkour 

● Silk és légtorna mozgások 

● Relaxáció és Jóga gyakorlatok 

A tananyag tartalmi elemei modern mozgásformák megjelenésével illetve a piaci helyzet és intézményi kapacitás 
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függvényében változhatnak!  

 

 

 

 

 

 

 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Órákon való részvétel és a kiírt vizsgafeladat teljesítése. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Órákon való részvétel és a kiírt vizsgafeladat teljesítése. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

A táborhoz készített e-learning anyag valamint az oktatók által említett aktuális művek, irodalmak az adott 

mozgásformával kapcsolatban. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1)    A mozgásformák kipróbálása közben felmerülő friss tankönyvek, cikkek és szövetségi honlapok. 

2) Kelemen Zsolt (2011): Hun-magyar harcművészet (Az íjászat hagyományos módszere)  

3) https://www.youtube.com/channel/UCn7RHIM7_NvQGSYbzNQjZEQ (Íjászsuli 2016-2018) 

4) Dr. Keresztesi Katalin (2014):  Kötélugrás 

5) Buddy Lee (2018): Jump Rope Training 

6) Al Kavadlo (2014) -:Rúdra fel! - Rúdon végezhető saját testsúlyos gyakorlatok kézikönyve  

7) Paul Wade (2018): Power Calisthenics 

8) Hidvégi Áron (2019): ÖNERŐBŐL: A SELF-MADE EDZÉS MIÉRTJE ÉS HOGYANJA 

9) Falmászó technikák kezdőknek : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFVa0JfTcMaFzxPj58KBEFl9KP4NwNOd (2018- 

10) Crossminton/Gyorstoll-labda 

https://www.youtube.com/watch?v=jFro7dtBr88 

https://www.youtube.com/watch?v=1ELgPdHKPhE 

https://www.youtube.com/watch?v=jFro7dtBr88
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Digitális mozgáselemzés Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Kineziológia Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Kopper Bence Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tuza Kornélia 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerhessenek olyan módszereket, melyek használatával a mozgáselemzést 

objektív alapokra tudják helyezni. A 2D és 3D mozgáselemző rendszerekbe való betekintés, az alapok készség 

szintű elsajátítása a cél a kurzus elvégzése során. Fontosnak tartjuk, hogy ne egy adott mechanizmust, hanem inkább 

egy szemléletet értsenek meg a hallhatók, egy olyan gondolkodásmódot sajátítsanak el, mely nem csak ezen tárgy 

megtanulásában lehet segítségükre, hanem a szakmájuk során is. Olyan kritikus, professzionális gondolkodási 

módot, szemléletmódot adunk át, mely elsajátításával a szakmájukban is eredményesen és magas szinten 

dolgozhatnak későbbiekben.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- a mozgáselemzésről általánosan (kialakulása, felhasználási területei, körülményei) 

- a mozgáselemzés során felmerülő kérdések, az alanyok, a környezet jellemzői 

- 2D és 3D mozgáselemző rendszerek bemutatása 

- 2D mozgáselemző rendszer megismerése 

- 2D mozgáselemző rendszerrel végzett elemzés (közös munka) 

- elemzés 2D mozgáselemző rendszerrel (önálló csoportmunka) 

- projektmunka (egy választott téma feldolgozása, a feladat megtervezésétől, kivitelezéséig majd elemzéséig) 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
1. zárthelyi dolgozat 60%fölötti teljesítése 
2. beadandó egyéni dolgozat elküldése adott félévben előre 

egyeztetett határidőig 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

a ZH jegye és a beadandó dolgozat jegye összesítve 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

41) a kurzushoz tartozó oktatási segédanyag 

 AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Tanári felkészítés  Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Egyéni TANÍTÁSI gyakorlat 

szeminárium 

  

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     8 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Budainé Dr. Csepela Yvette Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

Felkészítés az egyéni iskolai gyakorlatok tartalmi megvalósítására, a teljesítés feltételeinek tisztázása. A gyakorlattal 
szembeni szakmai elvárások megismerése, az elkészítendő tanítási gyakorlat portfólió összeállítása szempontjainak 
megértése. Az egyéni gyakorlatok nyomonkövetése, folyamatos konzultáció.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Gyógytestnevelésórák az egyéni iskolai gyakorlatokon. 

- Javaslat az egyéni gyakorlatok megvalósításának logikájára. 

- Konzultációk az egyes tanórákra történő felkészülés és önértékelés segítségével.  

- Az egyéni iskolai és tanítási gyakorlat elemzése és kiértékelése.   

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Nem kötelező 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Egyéni iskolai gyakorlat portfóliójának beadása.  
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A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A portfólió minősítése 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
34) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 

35) Gárdos M., Mónus A. (2006): Gyógytestnevelés. TF, Budapest 
36) Kerettanterv 2020 

AJÁNLOTT IRODALOM  

9) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

10) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Tanári felkészítés  Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Összefüggő egyéni tanítási 

gyakorlat 

  

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /     30 óra  

 
Készítés 

időpontja 

2022. június. 12.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Tanárképző Intézet  

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Benczenleitner Ottó Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  
 

Kódja(i):    

Elméleti/gyakorlati jelleg  Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen  

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  
 

A gyógytestnevelésórák oktatási tevékenységében történő pedagógiai készségfejlesztés az egyéni iskolai gyakorlat 
segítségével. Önálló tervezés és önállóan felépített oktatási folyamat megvalósítása, különböző tantervi 
tématerületeken. Új módszertani ismeretek tanulása a pedagógiai értékelés területén.  

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI  

- Gyógytestnevelésórák tervezése és megvalósítása a választott intézmény(ek) keretei között, különböző 

évfolyamokon. 

- Egyéni tanítási gyakorlat.  

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Nem releváns 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Egyéni iskolai gyakorlat portfóliójának beadása.  

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Az óratervezetek és az óraértékelési tevékenység tartalmi és formai 

minősége 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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KÖTELEZŐ IRODALOM   

 
37) Takács Zoltán, Scheili Zsolt, Szabó István (2015) Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Testnevelés és sport 
38) Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – 

Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp. 
39) Kerettanterv 2020 

40) Gárdos M., Mónus A. (2006): Gyógytestnevelés. TF, Budapest 
41)  

AJÁNLOTT IRODALOM  

11) Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 

12) Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAITKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

Szakterületi képzettség 

 
Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Fitnesz, személyi edzés Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 14.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Rekreáció Tanszék 

Képzés megnevezése Gyógytestnevelő tanár szak 4 

féléves 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bánhidi Miklós Tudományos 

fokozata 

Phd 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza 

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tánczos Zoltán 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít:Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Szóbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA 

A hallgatók az edzéselméleti és módszertani, valamint anatómiai ismereteikre építve, ismerjék meg a korszerű 
fitneszközpontokban használatos kondicionáló gépek és sporteszközök helyes használatát és gyakorlatanyagát. Sajátítsák el a 
különféle izomcsoportok izolált kondicionálásának és nyújtásának leghatékonyabb módszereit. Ismerjék meg a fizikai 
állapotfelmérést szolgáló fittségi teszteléseket, és a fitnesz felhasználásának különféle területeit, hangsúlyosan a 
mozgásterápiás célok tekintetében. Legyenek képesek személyre szabott edzésterv összeállítására a tanulók vagy a leendő 
klienseik adottságainak, egészségi állapotának, esetleges betegségeinek maximális szem előtt tartásával. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 

1. Fitnesz elméleti alapismeretek. A fitnesz és személyi edzés tárgyi eszközei és helyszínei. 

2. A személyi edzés fogalma, a személyi edző feladatai. Motiváció és kommunikáció a személyi 

edzésben. 

3. A fizikai állapotfelmérés folyamata, eszközei és módszerei. 

4. Táplálkozási- és életmód tanácsadás. Sporttáplálkozás: az étrend-kiegészítők használatának 

lehetőségei. 

5. Bemelegítés és nyújtás technikája.  Edzéstervezés a személyi edzésben, edzésterv készítés. 

6. Pulzuskontroll és aerob tréning. A kardiogépek használata és kardokőredzés. 

7. A lapsúlyos fitneszgépek használata. Szabadsúlyzós gyakorlatok és a saját testsúlyos edzés 

gyakorlatai. 

8. Funkcionális edzés, CrossFit tréning, speciális kiseszközös gyakorlatok. 

9. Személyre szabott edzés megtartása és kiértékelése. 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező a részvétel, TVSZ szerinti hiányzás is csak előzetes engedéllyel 

kapható 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Félévi követelmények 
Az órákon való aktív részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. Edzéstervek összeállítása megadott szempontok 
alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező irodalom 
ismeretanyagából legalább elégséges szintű teljesítése.  
Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 
következménye: 
Az órákon való aktív részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. Edzéstervek összeállítása megadott szempontok 
alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező irodalom 
ismeretanyagából legalább elégséges szintű teljesítése. Ellenkező 
esetben pótvizsga lehetősége.  

 
Megengedett hiányzás mértéke:  
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint 
Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére 
a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig.  
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
A gyakorlati vizsgakövetelmények teljesítése bemutatással. A 
Bemutatás ideje: a 13. héten, javításának módja TVSZ szerint.  

 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 
Gyakorlati bemutatás és az edzésterv összeállítása megadott 
szempontok alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező 
irodalom ismeretanyagából.   

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

● Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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● Radák Zsolt (2019): Edzésélettan 2.0. Krea-Fitt Kft., Budapest. 

● Osváth Péter (2004): Testépítés gyakorlatai. Fitness Kft., Budapest. 

● Frédéric Delavier (2014): Sportanatómia. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., Budapest. 

● Michael Boyle (2014): Funkcionális edzés mesterfokon. Jaffa Kiadó, Budapest.  

● Ann Frederick, Chris Frederick (2019): Nyújtással a sikerért. Jaffa Kiadó, Budapest.  

● Tánczos Zoltán, Bognár József (2019): A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai 

Egészségfejelsztés 60: 1 pp. 45-50., 6 p.  

● Tánczos Zoltán, Bognár József (2017): Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a 

gyakorlat találkozása. Testnevelés, Sport, Tudomány / Physical Education, Sport, Science 2 : 1-2 pp. 109-113., 5 p.  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAITKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

Szakterületi képzettség 

 
Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Fitnesz, személyi edzés Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 14.  

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Rekreáció Tanszék 

Képzés megnevezése Gyógytestnevelő tanár szak 4 

féléves 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Bánhidi Miklós Tudományos 

fokozata 

Phd 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza 

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Tánczos Zoltán 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 

Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít:Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Szóbeli és mozgásos 

gyakorlat (bemutatás) 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA 

A hallgatók az edzéselméleti és módszertani, valamint anatómiai ismereteikre építve, ismerjék meg a korszerű 
fitneszközpontokban használatos kondicionáló gépek és sporteszközök helyes használatát és gyakorlatanyagát. Sajátítsák el a 
különféle izomcsoportok izolált kondicionálásának és nyújtásának leghatékonyabb módszereit. Ismerjék meg a fizikai 
állapotfelmérést szolgáló fittségi teszteléseket, és a fitnesz felhasználásának különféle területeit, hangsúlyosan a 
mozgásterápiás célok tekintetében. Legyenek képesek személyre szabott edzésterv összeállítására a tanulók vagy a leendő 
klienseik adottságainak, egészségi állapotának, esetleges betegségeinek maximális szem előtt tartásával. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 

10. Fitnesz elméleti alapismeretek. A fitnesz és személyi edzés tárgyi eszközei és helyszínei. 

11. A személyi edzés fogalma, a személyi edző feladatai. Motiváció és kommunikáció a személyi 

edzésben. 

12. A fizikai állapotfelmérés folyamata, eszközei és módszerei. 

13. Táplálkozási- és életmód tanácsadás. Sporttáplálkozás: az étrend-kiegészítők használatának 

lehetőségei. 

14. Bemelegítés és nyújtás technikája.  Edzéstervezés a személyi edzésben, edzésterv készítés. 

15. Pulzuskontroll és aerob tréning. A kardiogépek használata és kardokőredzés. 

16. A lapsúlyos fitneszgépek használata. Szabadsúlyzós gyakorlatok és a saját testsúlyos edzés 

gyakorlatai. 

17. Funkcionális edzés, CrossFit tréning, speciális kiseszközös gyakorlatok. 

18. Személyre szabott edzés megtartása és kiértékelése. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 
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Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező a részvétel, TVSZ szerinti hiányzás is csak előzetes engedéllyel 

kapható 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Félévi követelmények 
Az órákon való aktív részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. Edzéstervek összeállítása megadott szempontok 
alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező irodalom 
ismeretanyagából legalább elégséges szintű teljesítése.  
Aláírás megszerzésének feltételei, a teljesítés hiányának 
következménye: 
Az órákon való aktív részvétel a tanulmányi és vizsgaszabályzatot 
figyelembe véve. Edzéstervek összeállítása megadott szempontok 
alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező irodalom 
ismeretanyagából legalább elégséges szintű teljesítése. Ellenkező 
esetben pótvizsga lehetősége.  

 
Megengedett hiányzás mértéke:  
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint 
Hiányzások miatt elmaradt feladatteljesítések pótlásának 
szabályai, következményei: 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére 
a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig.  
Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 
Félévi ellenőrző dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése, a bemutatások ideje, azok javításának módja és ideje: 
A gyakorlati vizsgakövetelmények teljesítése bemutatással. A 
Bemutatás ideje: a 13. héten, javításának módja TVSZ szerint.  

 
 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 
Gyakorlati bemutatás és az edzésterv összeállítása megadott 
szempontok alapján, valamint szóbeli beszámoló a kötelező 
irodalom ismeretanyagából.   

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

● Tánczos Zoltán (2018): Fitnesz és személyi edzés. Krea-Fitt Kft., Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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● Radák Zsolt (2019): Edzésélettan 2.0. Krea-Fitt Kft., Budapest. 

● Osváth Péter (2004): Testépítés gyakorlatai. Fitness Kft., Budapest. 

● Frédéric Delavier (2014): Sportanatómia. Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., Budapest. 

● Michael Boyle (2014): Funkcionális edzés mesterfokon. Jaffa Kiadó, Budapest.  

● Ann Frederick, Chris Frederick (2019): Nyújtással a sikerért. Jaffa Kiadó, Budapest.  

● Tánczos Zoltán, Bognár József (2019): A személyi edzői hivatás tudományos és szakmai aspektusai 

Egészségfejelsztés 60: 1 pp. 45-50., 6 p.  

● Tánczos Zoltán, Bognár József (2017): Személyi edzés és munkahelyi egészségfejlesztés: az elmélet és a 

gyakorlat találkozása. Testnevelés, Sport, Tudomány / Physical Education, Sport, Science 2 : 1-2 pp. 109-113., 5 p.  



119 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Gyermekvédelmi és gyermekjogi 

ismeretek 
Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /       8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportjogi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Szekeres Diána Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tárgy oktatási célja, hogy a hallgatók otthonosan mozogjanak a jogi szabályrendszerben, értelmezni és érteni 
tudják a jogszabályi hierarchia jellemző jegyeit. Ez hozzá segíti őket ahhoz, hogy jogalkalmazásuk megfelelő legyen 
és kellő jogtudatuk alakulhasson ki. Az oktatás során megismerik a magyar jogrendszert, annak jellemző jegyeit. 
Elsajátítják az Alaptörvény legfontosabb rendelkezéseit, megismerik az alapvető állampolgári jogokat és 
kötelezettségeket.  Képzés célja a hallgatók ismerethorizontjának bővítése, a gyermekvédelem és a gyermekjogok 
hazai és nemzetközi szabályozásának tükrében. A kurzus során elsajátítják a szakterülethez kötődő legfontosabb 
jogi információtartalmat és megismerik a különböző egyéni tanulói neveléssel összefüggő bánásmód 
alkalmazásának keretrendszerét és dokumentumait. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

Témakörök: 
1. Gyermekjogok a nemzetközi jogban 
2. Gyermekek jogai a hazai szabályozás tükrében 
3. A családjog rendszere és alapelvei, Gyermek és szülő jogállása 
4. A szülői felügyelet szabályozása, a kapcsolattartás joga 
5. A gyermekétől különélő szülőt megillető jogok és kötelezettségek 
6. A gyermekvédelmi jelzőrendszer felépítése, működése és jellemző jegyei 
7. A gyermekvédelmi ellátások rendszere és a gyermekvédelmi gondozás 
8. A gyámság szabályozása 
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A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
1. Óralátogatás 
2. Évközi követelmények teljesítése 

3. Írásbeli házi dolgozat leadása 

 
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Szóbeli és/vagy írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

42) Filó Erika – Katonáné Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem – Második, 
aktualizált kiadás: A gyermekközpontú gondoskodás és védelem elmélete, gyakorlata, HVGORAC, Budapest, 
2022. 

43) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

AJÁNLOTT IRODALOM 

41) 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

42) 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői 

jogviszony egyes kérdéseiről 

43) 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

44) 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

45) 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, nevelőszülők, a családi napközit működtetők 

képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő 

tanfolyamról 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Jog, egészségügyi jog Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Sportjogi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Szekeres Diána Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Dr. Szabó Tünde 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli és szóbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tárgy oktatási célja, hogy a hallgatók otthonosan mozogjanak a jogi szabályrendszerben, értelmezni és érteni 

tudják a jogszabályi hierarchia jellemző jegyeit. Ez hozzá segíti őket ahhoz, hogy jogalkalmazásuk megfelelő legyen 

és kellő jogtudatuk alakulhasson ki. Az oktatás során megismerik a magyar jogrendszert, annak jellemző jegyeit. 

Elsajátítják az Alaptörvény legfontosabb rendelkezéseit, megismerik az alapvető állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket. Kitekintést kapnak mind az Európai Unió szervezetére és jogforrásaira. Megismerik továbbá az 

egészségügyi igazgatás alapvető szabályait, az egészségügyi ellátó rendszert: az alap és szakellátások körét. A 

hallgatók tisztában lesznek a betegjogokkal és a kötelezettségekkel valamint az orvosi tevékenység gyakorlás 

legfontosabb elemeivel. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

Témakörök: 

1. A jog fogalma, funkciója.  

2. Jogszabályok típusai 
3. A jogrendszer felépítése-tagozódása.  
4. Jogalkotás-jogalkalmazás-jogszabálykövetés-jogtudat 
5. Alapvető jogintézmények: jogalanyiság, tulajdon, szerződés, felelősség 
6. A magyar jogrendszer alapvető törvényei 
7. Államfogalom, államtípusok, államforma, kormányforma 
8. Az alkotmányos jogállam kritériumai 
9. Az Alaptörvény, mint Magyarország alkotmánya 
10. A Magyar állam felépítése: köztársasági elnök- kormány, a kormányzati tevékenység alapsajátosságai 
11. A hatalmi ágak elkülönítése,- alkotmánybíráskodás, igazságszolgáltatás 
12. Alapvető állampolgári jogok és védelmük, a sport, mint harmadik generációs alapjog 
13. Az európai unió szervei és jogforrásai 
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14. Az egészségügyi igazgatás szabályai- egészségügyi jog alapszabályai 
15. Magyar egészségügyi ellátórendszer (alap- és szakellátások) 
16. A kötelező egészségbiztosítás 
17. Egészségügyi szolgáltatások 
18. Az orvosi tevékenységgyakorlás 
19. Betegjogok és kötelezettségek 
20. Az egészségügyért felelős minisztérium és szervezeti egységei 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

1. Óralátogatás 
2. Évközi követelmények teljesítése 

3. Írásbeli házi dolgozat leadása 

 
A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Szóbeli és/vagy írásbeli kollokvium legalább 60%-os eredménnyel. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

44) Pázmándi Kinga (szerk): Üzleti jog – az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014. 
45) A mindenkor hatályos Egészségügyi Törvény:  

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és az ágazati szabályozás rendeleti szinten 

AJÁNLOTT IRODALOM 

46) Szekeres Diána: Jogi ismeretek (online), Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Főiskola (2014), 

ISBN: 9789637159749 

47) Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 

48) Vékás Lajos: A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, Complex. 2013. 

49) Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok- Cégtörvény. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 

50) Polgári Jog: A jogi személy. (Szerk: Sárközy Tamás). HVG-ORAC , Budapest, 2016. 

51) Fejes Péter, Sárközy Tamás, Szekeres Diána, Tóth Nikolett: A MAGYAR SPORT JOGI SZABÁLYOZÁSA, 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2019. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Küzdősportok 

oktatásmódszertana 

Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit /        12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Küzdősportok Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Dr. Németh Endre Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Horváth Tamás, Farkas Gábor, Takács Ferenc, Csákvári László 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése:  Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Válasszon az alábbi 

vizsgatípusok közül! 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A tantárgy keretein belül a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülnek a birkózás, judo, karate sportágak 
történetével, szabályrendszerével, technikai rendszerével, gyógytestnevelésre adaptált alaptechnikáival és ezen 
technikák oktatásmódszertanával, valamint a hozzá szükséges sportágspecifikus lokomotorikus, stabilitási és 
manipulatív alapvető készségek fejlesztésének módszertanával. A sportágakon és azok küzdőjátékain keresztül 
megismerkednek a küzdősportokhoz szükséges alapvető kognitív és affektív képességek fejlesztésének elméletével 
és módszertanával, valamint az ehhez szükséges pozitív tanulási környezet vezetői és oktatási összetevőivel, 
különös tekintettel a küzdősportok oktatása közben használt munkaformákkal, eszközhasználati protokollal és 
balesetmentes lebonyolítás szabályaival. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

- JUDO: A judo helye a budo rendszerében, történet, versenyszabályok. Eséstechnikák (UKEMI) A judo 
mozgásrendszere, dobástecnikák (Nagewaza) és földharctechnikák (Newaza) 
 

- BIRKÓZÁS: Birkózás története, alapvető versenyszabályok.  Páros és csoportos küzdőjátékok, grundbirkózás 
(technikák: páros csukló és hónalj-csukló fogásból) 

 

- KARATE: Karate meghatározása, története, helye a küzdősportok között. A sportkarate alapvető 
versenyszabályai. Karate oktatásmódszertani tematikai egységeinek didaktikus felépítése és ezek gyakorlati 
alkalmazása a testnevelésórán, különös tekintettel a bilaterális, nagy variabilitással bíró pszicho-motoros, 
szenzo-motoros és kognitív fejlesztő hatású, valamint ízület erősítő, ízületi mozgástartomány növelő és 
nyújtó hatású gyakorlatokra. 
 

- KÜZDŐJÁTÉKOK: Páros és csoportos küzdőjátékok a küzdősportok mozgásrendszerének felhasználásával, 
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különös tekintettel a balesetmentes, pozitív tanulási környezet feltételeinek megteremtésére. 
 
 
 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

Az órákon történő aktív részvétel. Utolsó konzultációs órán gyakorlati 
bemutatás. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

A tanult küzdősportágakra jellemző alaptechnikák bemutatása és oktatása 

az egyes sportágakra jellemző szempontrendszer szerint. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

46) Fodor-Szepesi-Németh-Bognár-Horváth-Barna: A Küzdősportok alapjai. TF jegyzet, Budapest, 2009 
47) TF e-learning felület és órai jegyzet 

 
AJÁNLOTT IRODALOM 

52) Alex Butcher (2003): Judo Totem Budapest 

53) Dr. Barna T. (2006) Játék a birkózás, TF Kiadó 

54) Okazaki/Stricevic: The textbook of modern karate – Kodansha USA. 1984 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Pedagógiai esetelemzés Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 2 kredit /        8 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

 Pedagógiai Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves testnevelő tanár szak Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Budainé Dr. Csepela Yvette Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i) Prof. Dr. Hamar Pál, Dr. Borosán Lívia 

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Gyakorlatorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Gyakorlati jegy Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A hallgatók pedagógiai tapasztalatai, élményei tanári irányítással történő feldolgozása. Ezen gyakorlati élmények 

valamint az alapvető pedagógiai fogalmak rendszerbe helyezve egységet alkotnak és segítenek kialakítani a 

tanárjelöltek tanári identitását, az önreflektív gondolkodás fejlesztését. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: saját pedagógiai hitvallás, nevelési elvek, gyermekkép, valamint 

az intézményi – szülői – diák elvárások keretei. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: siker és kudarctényezők a pedagógiai munkában. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: nevelési stílusból, elvekből következő konfliktusok. 
- Pedagógiai problémahelyzetek elemzése: módszertani problémákból fakadó konfliktusok. 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 

A félév során a tananyagra és a megadott szakirodalmakra épülő két 
feladat elkészítése és határidőre történő leadása. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Aktív részvétel az órákon, a leadott anyagokban a tanult ismeretek elemző, 

értékelő, pedagógiai szempontból helyes meglátásainak megjelenése. 

A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú gyakorlati jegy 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

48) Nikitscher Péter (szerk.) (2015): Az iskola szocializációs szerepe és lehetőségei. OFI, Budapest 

49) Hunyadi Györgyné – Nádasi Mária – Serfőző Mónika (2006): Fekete pedagógia. Értékelés az iskolában. 

Argumentum. Budapest  

AJÁNLOTT IRODALOM 

55) Hamar Pál - Mocsai Lajos (szerk.)(2019): A sportpedagógia szakmódszertani kérdései. Testnevelési Egyetem, 
Budapest 

56) Váczi Dorka (2017): Tippek kezdő pedagógusoknak (nemcsak) tanévkezdésre. E-book hasznos praktikákkal 

tanároktól tanároknak. https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/06/palyakezdo_ebook.pdf 

https://neteducatio.hu/wp-content/uploads/2017/06/palyakezdo_ebook.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

A TANTÁRGY ALAPADATAI                                                                 TKI-2022_06_01 

KKK szerinti modul 

megnevezése 

 Szakterületi képzettség Mintatanterv 

szerinti félév 

4. félév 

Tantárgy megnevezése Táplálkozástudományi ismeretek Kódja  

Tantárgy kreditértéke és 

óraszáma 

 3 kredit / 12 óra Készítés 

időpontja 

2022. június 14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység (tanszék) 

  Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Képzés megnevezése  4 féléves gyógytestnevelő tanár 

szak 
Oktatás nyelve Magyar 

Tantárgyfelelős neve Bartusné Dr. Szmodis Márta Tudományos 

fokozata 

PhD 

Tantárgyfelelős MAB szerinti  

akkreditációs státusza  

 AT 

Bevont oktató(k) neve(i)  

Előtanulmányi feltétel(ek) 

(ha vannak) 
Tantárgy(ak) megnevezése: Kódja(i): 

Elméleti/gyakorlati jelleg Elméletorientált Oklevél minősítésbe beszámít: Igen 

Félévzárás módja  Kollokvium Vizsgatípus  Írásbeli 

A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA  

A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban hasznosítható alapjaival. A korszerű ismeretek 

áttekintésével a tantárgy járuljon hozzá a testnevelő tanár általános természettudományos műveltségéhez és az 

egészséges életmódra neveléshez. 

AZ OKTATÁS RÉSZLETES TARTALMI EGYSÉGEI 

1. A tápcsatorna felépítése I-II., Az energia kérdésköre. Kalorikus homeosztázis, szabályozás, egészséges 

táplálkozás alapelvei. 

2. Makrotápanyagok. Fehérjék szerepe a táplálkozásban. 

3. Szénhidrátok és lipidek szerepe a táplálkozásban. 

4. Mikrotápanyagok szerepe a táplálkozásban. Vitaminok. Ásványi anyagok.  

5. Folyadékfogyasztás. A táplálékfelvétel szabályozása. A tápláltsági állapot. Táplálkozási rendellenességek. 

 

A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE ÉS MÓDJA 

Óralátogatás, jelenléti kötelezettség Kötelező, TVSZ szerinti hiányzás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele(i) 
Óralátogatás TVSZ szerint, a feltételek nem teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 

A félévi jegy megszerzésének 

szempontja(i) 

Vizsgafeltétel: aláírás megszerzése. Kollokvium minimumkövetelménye: 

60% 
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A tantárgy értékelésének módja 5 fokozatú kollokviumi vizsgajegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Az egyes előadások anyaga  

2. Táplálkozástan: e-learning tananyag 

 AJÁNLOTT IRODALOM 

57) Rigó János: Dietetika. Medicina, Budapest, 2002. 

58) Pavlik Gábor: Sportélettan. Medicina, Budapest, 2011, 2013. 

59) Rigó János (2008): Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. 
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képességek fejlesztésének területén. 
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Tánc: 
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felhasználásával. 

- A téri tájékozódás fejlesztése divattáncra épülő kombinációkon keresztül. 

- A ritmusképesség fejlesztése a magyar néptánc mozgásanyagának alkalmazásával. 

RG:  

- Zenés gimnasztika az RG mozgásanyagával. 

- Kötél és labda elemsorok végrehajtása zenére. 

Aerobik: 

- Általános testkultúrális ismeretek áttekintése.  
- A csoportos óravezetés alkalmazási területeiben rejlő lehetőségek megismerése. Az aerobik 

mozgásanyagának a beépítése az gyógytestnevelésbe. Sportágtörténet. 
- Az alapóra ismeretei, felépítése, részei, csoportos óravezetés módszertana. 
- Bemelegítés, levezetés-nyújtás óravezetésének elsajátítása. 
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és szakmai gyakorlat 

 

A tanári mesterképzés elméleti és gyakorlati ismeretei az iskolai színtéren alkalmazható tudás 

és tapasztalat rendszerszinten történő értelmezése és alkalmazása. Ennek érdekében a képzés 

elméleti alapvetéseit újszerű és változatos oktatásmódszertani eszközökkel gyakorlati 

példákon keresztül ismerteti meg a hallgatókkal. A gyakorlati órák, a szakmai gyakorlatok a 

testnevelő tanári tevékenység mindennapos és rendszer szintű feladataira és kihívásaira 

készítik fel a hallgatókat. 

Az összefüggő iskolai gyakorlat keretében a hallgatók a köznevelési intézményben valós 

körülmények között ismerik és tapasztalják meg a szakmai/sportági oktatás és a pedagógiai 

munka eszközrendszerének és módszertanának alkalmazását, e mellett a preventív, 

rehabilitációs szemléletet. Az elméleti ismereteinek birtokában képesek lesznek tudományos 

megalapozottságú tanmeneteket és óraterveket összeállítani, elsajátítják fejlesztő 

tevékenységük eredményességét mérő teljesítménymonitorozó eszközök használatát, továbbá 

gyakorolhatják az információs technológiát és az eljárások alaklmazásának különböző 

rendszereit eltérő körülmények között. Fontos cél, hogy iskolai környezetben ismerjék meg a 

mozgás és sportágtanítás sajátosságait, preventív, rehabilitációs szemléletük alkalmasság 

teszik őket a gyógytestnevelés hatókörébe tartozó problémák kezelésére. A hallgatók a 

gyakorlatban tapasztalják meg a gyógytestnevelő tanár kapcsolatrendszereinek fontosságát, a 

régi és új oktatási módszerek kombinált alkalmazását, valamint a prevenciós és rehabilitációs 

eljárások gyakorlatanyagát. Kiemelten hangsúlyosan jelenik a gyógytestnevelő tanár 

módszerei segítségével a mozgás és a sport megszerettetése, a komplex személyiségfejlesztés 

a mozgásos gyakorlatok és helyzetek szabályozott körülmények között történő alkalmazása 

során. 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

 A levelező rendszerű képzés jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az 

otthoni egyéni, és korlátozottabb mértékben a csoportmunkára, az e-learning 

rendszeren történő kommunikációra, a rugalmas konzultációs lehetőségekre. Fontos 

megjegyezni, hogy az egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz 

nélkülözhetetlen a világpolitikai folyamatok naprakész követése, a magyar és idegen 

nyelvű szakirodalom tanulmányozása, az idegennyelv-tudás folyamatos fejlesztése. 

 

Az oktatás során alkalmazni kívánt egyéb eszközök: 

 Egyéni és csoportos konzultációk, kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik az órákon 

felmerülő elméleti és gyakorlati problémákat, valamin ezek megoldási lehetőségeit.  

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok, 

prezentációk készítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Csoportmunka: a csoporttagok közös aktivitásán túl, az együttműködés során szerzett 

tapasztalok is hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez.  
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 Videó és hanganyag elemzés: melynek során a hallgatók gyakorolhatják és 

értékelhetik a tanári szereplésüket, ellenőrizhetik munkájuk hatékonyságát. 

 


