
 

                                                                                                   

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

Alapozó ismeretek  

Tantárgy neve: KULTÚRAELMÉLETEK kreditszáma: 2 

tanóra típusa: előadás 1/15 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek - 

Tantárgyleírás:   

A tantárgy célja, felkészíteni a hallgatókat arra, hogy a kultúra, az egyes kultúrkörök, művészeti 
formák összefüggéseiről, a művészet nyelvezetének, szabályrendszerének kulturális 
meghatározottságairól és művelődéstörténeti alapjairól szóló elméletek körében, valamint a 
kultúraelméleti szakirodalomban legyenek képesek tájékozódni.  
A tantárgy főbb ismeretkörei: Az előadások a művészetnek a társadalomban, a kulturális 
közösségekben betöltött sajátos szerepéből kiindulva a művészet kulturális meghatározottságait 
tárgyaló elterjedtebb elméleteket tekintik át. Bemutatják a kultúra és a kitüntetett művészeti ágak 
viszonyrendszerét, a kulturális adottságokból fakadó jellegzetes művészeti jel- és nyelvrendszer 
kialakulásának folyamatát, valamint a társadalmi szerkezetből adódó művészeti sajátosságokat. 
Kitérnek arra a kérdésre, hogy mennyiben jelent a művészet önálló területet, illetve mennyiben 
integrálódik a társadalmi folyamatokba, a kulturális tudás átadás, hagyomány és megújítás 
struktúrájába. A kurzus pedagógiai szempontból tárgyalja a kultúra differenciálódásából adódó 
értelmezési, megértési, értékelési problémákat.  
Kompetenciák: A tantárgyat eredményesen teljesítő hallgatók, ismerik a kultúra tradicionális és 
modern elméleteit, a művészetek értelmezési kereteit. Képessé válnak a művészet társadalmi-
kulturális meghatározottságai körében eligazodni, rendelkeznek megfelelő társadalmi érzékenységgel 
és közösségi felelősségérzettel valamint felkészülnek az egyetemes és a nemzeti műveltség 
értékeinek képviseletére. Értik a kulturális intézmények jelenkori funkcióváltásainak, a jelenkori 
társadalmi kihívásokkal, a globalizációval való összefüggéseit. Képessé válnak alkotó, kritikus módon 
látni a művészet helyét és szerepét a kortárs kultúrában. 

 

Kötelező irodalom: 
 Adorno, Theodor W. (1998): A művészet és a művészetek. Helikon, Budapest. ISBN: 

9632085299 
 Hauser, Arnold (1982): A művészet szociológiája. Gondolat, Budapest. ISBN: 9632811542 
 Házas Nikoletta (2001): Változó művészetfogalom - Kortárs frankofon művészetelmélet. Kijárat 

Kiadó, Budapest. 
 Wessely Anna (2003): A kultúra szociológiája. Osiris- Láthatatlan Kollégium, Budapest. ISBN: 

9633894069 
 Danto, Arthur C (1977): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest, ISBN: 

9637978887 
 Geertz , Clifford (1994): Az értelmezés hatalma. Századvég Kiadó, Budapest. ISBN: 9638384522 
Ajánlott irodalom: 
 Adorno, Theodor W. és Horkheimer, Max (1990): A felvilágosodás dialektikája. Atlantisz, 

Budapest. ISBN: 978 9639777149 
 S. Nagy Katalin (2007): Mű – művészek – befogadás. Gondolat, Budapest. 2007. ISBN: 

9789633960271 
 Zizek, Slavoj (2011): A törékenyabszolútum. Avagy miért érdemes harcolni a keresztény 

örökségért? Typotex Kiadó, Budapest. ISBN: 9789632794235 
 Mitchell, W.J.T. (2004): A látást megmutatni. A vizuális kultúra kritikája. Enigma, 11.(41) 17-30. 
 Tönnies, Ferdiand (2004): Közösség és társadalom. Gondolat, Budapest. ISBN: 9639500038 
 Sári Mihály: A kultúra intézményrendszerének történetei-funkcionális változásai. PTE-FEEK, 

Pécs, 2007. ISBN: 9789636421601 
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Tantárgyfelelős: Dr. Lehmann Miklós PhD, adjunktus 

 
 

tantárgy neve: SZEMIOTIKA ÉS MŰVÉSZET  kreditszáma: 3 

tanóra típusa: előadás és száma: 3/45 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek - 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célja a műalkotás, mint szimbolikus jel értelmezésének megközelítése, a jelelmélet 
alapfogalmainak megismertetése, bevezetés a szemiotikai szemléletmódba valamint a jelentés 
különböző felfogásainak megismertetése. 
A tantárgy ismeretkörei: szintaktika, szemantika, pragmatika, szigmatika, ismerkedés az ikonikus-, 
indexikus-, szimbolikus jelek tartományával. A hallgatók betekintést nyernek a szemiotika és az 
esztétika lehetséges kapcsolatrendszereinek hálózatába, megismerik az esztétikai tárgy 
összefüggésrendszereit, lehetséges kontextusait. Elméleti ismereteik felhasználásával elemzéseket 
végeznek a tér formálása (építészet és szobrászat), a szín és a forma ˙(festészet), a kép 
(fotóművészet és film), a színpad valamint a nyelvi alapanyagú művészet (irodalom) változatos 
alkotási területein. 
Kompetenciák: A hallgatók a kurzus során megismerik a jelelmélet alapfogalmait, képessé válnak a 
szemiotikai elemzés szempontjait és módszereit tárgyaló szakirodalmak értő, adekvát 
feldolgozására. 

 

Kötelező irodalom: 
 Bacsó Béla (2009): Az elmélet elmélete: Filozófiai és művészetelméleti írások. Kijárat Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789639529731 
 Kárpáti eszter (2006): A szöveg fogalma. Tipotex, Budapest. ISBN: 9789639664258 
 Horányi Özséb (2002): Kommunikáció I. II. General Press, Budapest. ISBN: 9632205324 
 Voigt Vilmos (1977): Bevezetés a szemiotikába. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 9632801822 
 Sean, Hall (2008): Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot. Scolar Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789632440521 
     http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html letöltés: 2013.05.15. 
 Bacsó Béla (2007): Perspective and perception. Serie Assay, Umea. 31 p 
Ajánlott irodalom: 
 Horányi Özséb (2006): Jel, jelentés, információ. General Press, Budapest. ISBN: 9639598909 
 Bacsó Béla (2006): „Az eleven szép” Filozófiai és művészetelméleti írások. Kijárat Kiadó, 

Budapest. 259 p. ISBN: 9639529486 
 Kedves Tamás (1999): Esztétika. Esztétikai és zeneesztétikai alapismeretek. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631903060 
 Petőfi S. János (2004): A szöveg mint komplex jel- Bevezetés a szemiotikai-textológiai 

szövegszemléletbe. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9630581264 
 Nagy Edina (2006, szerk): A kép a médiaművészetek korában. L’Harmattan, Budapest 
 Barthes, Roland (2003): A szemiológia elemei. In Kárpáti Eszter (szerk.): Szöveggyűjtemény a 

szemiotika megalapozásához. Aula Kiadó, Budapest, 36-88. ISBN: 9789639585454      

http://arthist.elte.hu/TAMOP_412/1_1_einfuehrung.html
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Tantárgyfelelős: Dr. Csíkvári Gábor PhD, főiskolai tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Daróczi Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: Befogadás és műértés kreditszáma: 3 

tanóra típusa: előadás és száma: 3/45 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célja, hogy a műélményekben, a műelemzésekben konkretizálódó ismereteket 
értelmezze, kiegészítse, transzponálja, és ezzel megteremtse egy szélesebb esztétikai műveltség 
alapjait, a komplexitás igényével fejlessze a különböző műfajok elemzési képességét, felfedeztesse 
az alkotások konvencionális jelrendszerét a téma, forma, jelentés összefüggésében, feltárja a 
műalkotás megismerő, aktivizáló, szocializáló funkcióinak kapcsolatrendszerét, előrevetítve a 10 év 
alatti korosztályok nevelésében alkalmazható módszereket.  
Ismeretkörök: Esztétikai minőségek. A mű témájának és tárgyának esztétikuma. A formanyelv 
esztétikai konvenciói. Tartalom és forma. Téma és jelentés. A hermeneutika fogalma, múltja és 
jelene. A hermeneutikától a recepcióesztétikáig. Elemzés és/vagy értelmezés. Történeti műfajok. A 
műfaji határok elmosódásának tendenciája. A vizuális konvenciók, mint kifejezési módok áthallása az 
egyes műfajokon. Jelentéskülönbségek az alkotói kifejezési tendenciákban. 
Kompetenciák: A tantárgy tartalmainak elsajátítása segíti a művészeti ágak tartalmai közötti 
eligazodást, hozzájárul a gyermek és a művészetek kapcsolatának pontosabb megértéséhez. A 
hallgatók ismerik a művészi alkotótevékenység folyamatát, jellemzőit és az ahhoz szükséges 
feltételrendszert. Képessé válnak művészeti alkotások értő befogadására, a műértés művészi, 
pedagógiai, pszichológiai szintjeit azok összefüggésében szemlélni. Képesek korszerű elemzési 
technikák adekvát alkalmazására a térformák, a szín, a vonal, síkbeli formák, az álló- és mozgókép, 
a zenei hang; a szöveg valamint a komplex élményt nyújtó művészetek (színház) területén 
egyaránt, értik a művészetek elméleti reflexióinak összetettségét.  

 

Kötelező irodalmak: 
 Bálványos Huba (2012): Esztétikai művészeti ismeretek, esztétikai művészeti nevelés. Eötvös 

Kiadó, Budapest. ISBN: 9789633120439 
 Berger, René (1984): A festészet felfedezése I–II. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 9632811925 
 Kepes György (1979): A látás nyelve. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 9632806409 
 Kedves Tamás (1997): Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmányokhoz. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631876519 
 Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Budapest. 

ISBN: 9632801415 
Ajánlott irodalmak: 
 Frank Oszkár (1994): Zeneesztétika, zeneirodalom, zenemű-ismertetés dióhéjban.           Szerzői 

kiadás, Budapest. ISBN: 9634508995 
 Pécsi Géza (2005): Kulcs a muzsikához. Kulcs a Muzsikához Kiadó, Pécs. ISBN: 963007950X 
 Németh Lajos (1972): A vizuális konvenciók szerepe a képzőművészet befogadásában. In: 

Szerdahelyi István (szerk.) Művészet és közérthetőség. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 Jauss, H. R.: (1997): Esztétikai tapasztalat és irodalmi hermeneutika. In Bernáth Csaba és 

Kulcsár-Szabó Zoltán (szerk.): Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. 
Osiris Kiadó, Budapest. 139-177. 

 Dahlhaus, Carl (2001): A zene "megértése" és a zenei analízis nyelve. Alföld, 52/10. 96-105. 
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Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bakos Tamás, főiskolai docens 

 
 
Tantárgy neve: Művészet és pszichológia kreditszáma: 3 

tanóra típusa: ea és száma: 30 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy neuropszichológiai kutatások és összefüggések tárgyalásával szemlélteti az érzelmek, 
gondolkodás, problémamegoldás és művészet kapcsolódásait, érteti meg az emberi tanulás és a 
művészeti tevékenység komplex összefüggéseit. Korszerű, tudományosan megalapozott ismeretek 
átadásával a tantárgy azt a pedagógiai szemléletet és elméleti tudást erősíti, hogy az élet első 10 
évében végzett művészeti tevékenység valamint a gyermek kognitív funkciói, érzelmei, 
problémamegoldó gondolkodásának fejlődése, szociális tanulása szorosan összefüggő folyamatok. 
A művészeti tevékenység és a személyiségstruktúra összefüggéseinek megmutatásával a tantárgy 
hozzájárul a kisgyermekkor pedagógiájával foglalkozó hallgatók szemléletének megújításához. 
Tartalmaival megmutatja a művészetek művelésének személyiségformáló hatásrendszerét 
(alkotóképesség, komplexitás, hajlékonyság, rugalmasság, kognitív stílus, attitűdszerveződés). 
Képessé teszi a hallgatókat a műalkotások keletkezési folyamatának szakszerű megismerésére, az 
alkotói indíttatás, az inspiráció történeti, társadalmi valamint személyes szintjeinek feltárására. 
Szociálpszichológia és művészet kapcsolódásainak kiemelésével a tantárgy megmutatja a művészeti 
tevékenység, a művészeti élmény közösségalakító, attitűdformáló hatásrendszerét a pedagógiai 
munkában.  
Pszichológiai iskolák művészetértelmezéseinek bemutatásával (a művészet mint projekció, 
szublimáció, ösztönnevelés az értelmi funkciók kibontásáért, kollektív tudattalan, ember és 
szimbólumai) motiválttá teszi a hallgatókat a művészettel és pszichológiával egyaránt foglalkozó 
szakirodalmak értő tanulmányozására, egyben segíti, hogy a hallgatók képessé váljanak elméleti 
ismereteik felhasználásával, a művészeti nevelés eszköztárával a gyermek tág, pszichológiai 
értelemben vett tanulásának szakszerű támogatására a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A fent 
részletezett tartalmak kifejtésével a tantárgy segíti, hogy a hallgatók megértsék és tudatosan 
használják a művészettel nevelés prevenciós szerepét a 1-10 éves gyermek mentális 
egészségnevelésben. 

 

Kötelező irodalom: 
 Guilford, J.P. (1983): Az alkotóképességek a művészetekben. In. Halász László (szerk.): 

Művészetpszichológia. Gondolat, Budapest. 47-59.o. ISBN: 96302812069 
 MacKinnon, Donald W. (1983): Az alkotóképesség személyiségbeli megfelelői, az amerikai építő 

művészek vizsgálata. In: Halász László (szerk.): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, 
Budapest. 80-104. ISBN: 96302812069 

 Czukó László (2008): Neurális és funkcionális plaszticitás. In Kállai János, Bende István, Karádi 
Kázmér, Racsmány Mihály (szerk): Bevezetés a neuropszichológiába. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest. 69-114. ISBN: 9632261345 

 Halász László (2012): Ödipuszi félreolvasás – Emberkép és műért(elmez)ési próbálkozás. Pólya 
Kiadó, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest. ISBN: 9789630850650 

 Nemes Lívia (1998): Alkotó és alkotás. Animula Kiadó, Budapest. ISBN: 9634081177 
 Halász László (1980): Vizsgálatok az irodalmi mű megítélésének pszichológiai közvetítéséről. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9630518325 
Ajánlott irodalom: 
 Illés Anikó (2009): Művészetterápia a közoktatásban: elméleti lehetőségek és etikai 
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megfontolások.  Új Pedagógiai Szemle.  5-6. 233-240.   
     http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00133/pdf/ 
 Farkas András, és Giannini, Anna Maria (2001): Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek 

különbözőségéhez. Egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia 4. 309-352. 
 Schuster, Martin (2005): Művészetlélektan. Panem Kiadó, Budapest. ISBN: 978963454433 
 Halász László (1983): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 96302812069 
 Argenton, Alberto (1996): Arte e cognizione. Introduzione alla psicologia dell’arte. Raffaello 

Cortina, Milano. ISBN: 9788870783810 
 Hámori József (2001): Az emberi agy aszimmetriái. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, Pécs. 
 ISBN: 9639123218 
 Kolosai Nedda (2009): Mozgás és játék – gondolkodás és tanulás. In: Kisgyermekek, nagy 

problémák. RAABE Kiadó, Budapest. 19. kötet 1-12.  
     http://www.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/mozgas_jatek_kolosai.pdf 

Tantárgyfelelős: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: Művészet és pedagógia I. 
Pedagógiai antropológia 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: előadás, 30 óra/félév 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy a diszciplína legújabb kutatási eredményeit és szemléletét felhasználva közelíti meg a 
nevelés jelenségeit pedagógiai szempontból értelmező aktuális antropológiai jelenségeket, ezzel 
segíti a hallgatók friss és releváns szakirodalmakban való tájékozódását. Interdiszciplináris, 
interkulturális tudományként az egyes embertudományok nézőpontjait ötvözve célozza meg a 
legkülönfélébb kultúrákban folyó nevelés- és pedagógiák vizsgálatát és elemzését, ezzel segítve a 
rugalmas, elfogadó hallgatói attitűdök formálódását. 
A társadalmi struktúrák, a nevelés intézményeinek és folyamatainak makro- valamint mikro szintű 
elemzését egyaránt fontosnak tekinti, szintetizálja a társadalom- és természettudományok 
felhalmozott tudásanyagát az antropológia szemléletmódjával, elsősorban hermeneutikai módszerek 
alkalmazásával. A hallgatók betekintést nyernek a kulturális tanulás mimetikus folyamataiba (rítusok, 
hagyományok, ünnep, játék, rítusok és nevelés), megismerkednek az idő és a tér társadalmi-, 
kulturális konstrukciójával a pedagógiai antropológia perspektívájából, valamint a 
pedagógusmesterség történeti antropológiájával (tudáskonstrukció, gesztusnyelv, testhasználat, a 
szakmai önlegitimáció mikro- és makro folyamatai). Ezzel a széleskörű tudásbázissal képessé teszi a 
hallgatókat az antropológia főbb irányzatainak, a pedagógiatörténet posztmodern diskurzusainak, a 
kultúra evolúciójának ismeretén túl, ezek kritikus, értő elemzésére. 

 

Kötelező irodalom: 
 Berger, P. és Luckmann, Th. (1998): A valóság társadalmi felépítése. Jószöveg Műhely, 

Budapest. ISBN: 9639134104 
 Bourdieu, P. (2002): A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. Napvilág Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9639082929 
 Mikonya György (2011): Gondolatok a neveléstörténet tanulságairól. In. Hajdicsné Dr. Varga 

Katalin (főszerk): Nevelés és társadalom: Hagyomány és megújulás. Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Kara Benedek Elek Kar Sopron, Kaposvár. 47-57.  

 Németh András (2004): Ember és világainak változásai. In: Németh András és Pukánszky Béla 
(szerk.): Pedagógiai problématörténet. Gondolat Kiadó, Budapest. 11–98. ISBN: 9639567183 

 Wulf, Christoph (2007): Az antropológia rövid összefoglalása: történet, művelődés, filozófia. 

http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00133/pdf/
http://www.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/mozgas_jatek_kolosai.pdf
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Enciklopédia, Budapest. 96-121. ISBN: 9639655090 
 Bálint Mária (1980): Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia: Gondolatkörök a 

mai polgári pedagógiában.  Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9630523493  
Ajánlott irodalom: 
 Angelusz Erzsébet (1996): Antropológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 

9630573458 
 Németh András (2010): Emberi idővilágok - Pedagógiai megközelítések. Gondolat Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789636932688 
 Németh András (2009): Az emberi test mint a kommunikáció médiuma: a testhasználat és a 

performativitás pedagógiai történeti-antropológiai vázlata. In: uő (et al szerk.): Hagyomány és 
újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Planétás Kiadó, Budapest. 
124-136. ISBN: 9789639414211 

 Csányi Vilmos (2003): Az emberi természet. Vince kiadó, Budapest. 9-28. 209-222. ISBN: 
9639192250 

 Kluge, Norbert (2004): A gyermeklét antropológiája: utak a gyermeki lét megértéséhez pedagógiai 
megközelítésben. Magyar Pszichiátriai Társaság, Animula Egyesület, Budapest. ISBN: 
9639410489  

 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Mikonya György PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus 

 

Tantárgy neve: Művészet és pedagógia II. 
Hermeneutika a pedagógiában 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa előadás és száma: 2/30 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja interdiszciplináris kutatási lehetőségek megmutatása a neveléstudomány, a 
pedagógia a kommunikáció és a tanuláselméletek határán, a hallgatók szemléletének alakítása az 
újításra, rugalmas gondolkodásra nevelés, a pedagógia múltjának, jelenének és jövőjének innovatív 
szemléletű bemutatása.  
A kurzus ismeretkörei a következők: A hermeneutika fogalma, múltja és jelene. A hermeneutikai kör 
Kódolás és dekódolás, lehetséges elemzési módszerek a tudományos megismerésben. Bevezetés 
az irodalmi és képzőművészeti alkotások értő elemzésébe, a befogadói attitűd kialakítása, 
felhasználási területeik a pedagógiai, neveléstudományi kutatásban. A kollektív emlékezet fogalma 
és szerepe a hermeneutikai értelmezésben. A hermeneutika pedagógiai megértése. A recepció 
szociológiája. A recepció pszichológiája. A tudás értelmezése a modern pedagógiában, az ismeretek 
és a képességek kapcsolata. Kompetencia, szakértelem, műveltség. A formális, az informális és a 
nem-formális tanulás összefüggései, egymásra hatása.  A konstruktivista pedagógia mint 
szemléletmód. A komplex tanulási környezet megteremtésének módszertani kérdései. A motiváció 
és az értékelés a konstruktivista szemléletmódban. A pedagógus szerepe, tevékenysége, szükséges 
kompetenciák. A pedagógus és a gyermekek kapcsolata.  A művészeti tevékenységek szerepe a 
megismerési folyamatok fejlődésének segítésében, a művészetekben rejlő lehetőségek differenciált 
alkalmazása.  
Kompetenciák: A hallgatók megismerik és értik a hermeneutikai elmélet alapjait, képessé válnak 
használni azok összefüggéseit. Nyitottá és érzékennyé válnak a művészi kifejezőeszközöket 
alkalmazó tevékenységek iránt. Képesek megérteni múlt-jelen-jövő folyamatosságát, rendelkeznek a 
művészeti és pedagógiai szövegek és jelek befogadásához szükséges érzékenységgel. Elméleti és 
kutatás módszertani alapismereteket szereznek művészet és pedagógia határán.  
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Kötelező irodalom: 
 Mietzner, Ulrike, Myers, Kevin and Peim, Nick (2005, szerk.): Visual History, Images of Education. 

Peter Lang AG, European Academic Publishers, Bern. 268 pp. ISBN 9783039101511 
 Mikonya György (2013): A „hét szabad művészet” oktatása a középkori egyetemeken. In Fehér 

Ágota, Fülöpné Erdő Mária, Mészáros László (szerk.): Gravissimum Educationis. A keresztény 
nevelés feladatai és kihívásai a harmadik évezred elején. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác. 
177-186. ISBN: 9789637306525 

 Gadamer, Hans-Georg (2003): Igazság és módszer: egy filozófiai hermeneutika vázlata. Osiris 
Kiadó, Budapest. ISBN: 9633892139 

 Horányi Özséb (2006): Jel, jelentés, információ, kép.  General Press Kiadó, Budapest. ISBN: 
9639598909 

 Mikonya György (2011): Gondolatok a neveléstörténet tanulságairól. In Hajdicsné Varga Katalin 
(szerk.): Nevelés és társadalom. Hagyomány és megújulás. Kaposvári Egyeteme Pedagógiai Kar, 
Kaposvár. 47-57. 

 Mikonya György (2011): Életútelemzés és az ikonográfia alkalmazása a nevelés történetében. In 
Tölgyesi József (szerk.): A modern pedagógia új dimenziói.Konferenciakötet Bábosik István 70. 
születésnapja tiszteletére, Székesfehésrvár. 79-90. 

 Zrinszky László (2013): A hermeneutika pedagógiai megértéséről. Iskolakultúra, letöltés helye: 
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00066/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_12_024-027.pdf 
letöltés ideje: 2013. május 17. 

Ajánlott irodalom:  
 Asmann, Jan (2004): A kulturális emlékezet. Atlantis Könyvkiadó Kft, Budapest. ISBN: 

9789639165366 
 Németh András, Mikonya György és Skiera Ehrenhard (2005, szerk.): Életreform és 

reformpedagógia – Nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Gondolat Kiadó, 
Budapest.  

 Van Leeuwen, Theo és Jewitt, Carey (2010, eds): Handbook of Visual Analysis. Sage, Los 
Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington. 210 p ISBN: 9780761964766 

 Vámos Ágnes (2013): Metafora a pedagógiában. Oktatás-módszertani kiskönyvtár, Gondolat 
Kiadó, Budapest. ISBN: 963950007 

 Nahalka István (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzedékek Tudása 
Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9789631920833 

 Rogers, Carl R. és Freiberg, Jerome H. (2007): A tanulás szabadsága. EDGE 2000 Kft., 
Budapest. ISBN: 9789638642189 

 Panofsky, Erwin (1984): A jelentés a vizuális művészetekben. Gondolat Kiadó, Budapest. 412 p. 
ISBN: 9632813952 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Mikonya György PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: Művészet és pedagógia III. 
Tanításművészet 

kreditszáma:2  

tanóra típusa: előadás és száma: 30 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00066/pdf/iskolakultura_EPA00011_2002_12_024-027.pdf
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számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Művészet és pedagógia I. 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja: A tanításművészet általában olyan tíz-tizenöt tanórás modulok kidolgozását jelenti, 
amelyekben valamilyen jól megfigyelhető, közismert, ám a hallgatók által nem mindig végiggondolt, 
nem teljesen megértett jelenségből, művészeti alkotásból indulnak ki.  Az oktató (a pedagógus) 
célzott kérdésekkel történő rávezetéssel (ez a szókratészi módszer) megkérdőjelezi az eddigi 
ismereteket, pontosabban rámutat azok felszínességére. Ezt követően, az oktató és a diákok újra 
végigjárják, méghozzá módszertanilag is feldolgozható egységekre bontva az ismeretanyag 
felfedezéséhez vezető utat (ez a történetiség módszere). Az így újonnan felfedezett ismeretanyagot 
a benne rejlő látványos mozzanatokra és a tanulók aktivitására is építve (ez a dramatizáló módszer) 
jól megragadható, bárki által megismételhető modulokká formálják. 
Ismeretkörök: 

1. A módszer létrejötte, előzmények 
            2. A módszer értelmezése 
            3. A szókratészi és a történeti - genetikai módszer alkalmazása 
            4. Az önálló tanítási egység / modul ismertetőjegyei 
            5. A tananyag elrendezése a tanításművészetben 
            6. Dramaturgia a tanításművészetben 
            7. A tanítási egységek / modulok készítése 
            8. A didaktikai tanmese és a kiindulási probléma megtalálása 
            9. A tanítási egység / modul megformálása 
           10. A tanítási egység / modul „rendezési” feladatai 
           11. A tanításművészet dokumentumai 
           12. A tanításművészeti műhely működtetése 
           13. Egy tanítási egység / modul bemutatása 
A tanításművészet kurzus elméleti bevezetésből és egy modul bemutatásából áll.  
Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak a művészi alkotások és a művészi kifejezőeszközök 
tanulást segítő lehetőségeinek felismerésére, a megismert eszköztár alkalmazására. Az elméleti 
ismeretrendszer és a folyamat saját élményű megtapasztalása képessé teszi a hallgatókat, hogy 
minden résztvevő elkészítse a saját modultervét, valamint a művészi kifejezőeszközöket alkalmazó 
nyitottsággal és érzékenységgel hozzákezdjen a részletek kidolgozásához.  

 

Kötelező irodalom: 
 Mikonya György (2010): Tanításművészeti műhelyek a pedagógusképzésben. In Baráth, L. és 

Viczayová, I. (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért. Nyitra. 151-161. ISBN: 
9788080946876 

 Mikonya György (2005): A tanításművészet módszere. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 
9639610097 

 Báthory Zoltán (1987): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631799026 
 Berg H. Chr. és Schulze Th.(1995): Lehrkunst und Schulvielfalt 1-3. Luchterhand Neuwied.  
 Kozdon, B. (1984): Didaktik als Lehrkunst. Idee und Begründung. Kleikhardt, Bad Heilbronn. 
 Mikonya György (2009): Rend a rendetlenségben avagy A szabadság útvesztői – anarchisták és 

nevelés. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9789632840116 
Ajánlott irodalom: 
 Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária (2004): A pedagógiai tervezés. Comenius Bt. Pécs. ISBN: 

96394383 
 Wagenschein, M.(1980): Naturphänomene sehen und verstehen. Genetische Lehrgänge. Klett, 

Stuttgart.   
 Falus Iván (2003): Portfolió az oktatásban. Books in Print, Budapest. ISBN: 789636931209 
 Weniger, E.(1975): Ausgewählte Schriften zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Hrsg. von 

Bronu Schonig, Weinheim und Basel. 
 Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Szokolszky Ágnes (1989): A 
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pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9630552701 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Mikonya György PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve: Művészet és pedagógia IV. 
Játék – pedagógia – kultúra 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa: előadás és száma: 30 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: Művészet és pedagógia I. 

A kurzus célja, hogy különböző játékértelmezések bemutatásával nyomon kövesse az ember 
játékának társadalmi-kulturális környezetbe ágyazottságát, játék és művészet, avagy a hasznos 
haszontalanságok lényegi hasonlóságait. 
Ismeretkörök: A kultúra és a játék történeti összefüggései, művészet, utánzás és játék: a Homo 
ludens. A játék valósága: a mesterségesen megteremtett valóság. Játékértelmezések a 
művészetben és a tudományban. A játék és az ünnepek. Kollektív ünnepek, rítusok, vallási 
szimbólumok. Egyensúlyteremtés játékkal. Játék és szórakozás. A különböző kultúrák tradicionális, 
közösségi játékai: körjátékok, ugrójátékok, fonaljátékok stb. A kör, a csiga, a spirál motívuma a 
gyermekjátékokban. Társadalmi és egyéni életutak megjelenési formái a táblás társasjátékokban. 
Szerencsejátékok és stratégiai játékok. Rejtvény és titok. Tárgykultúra és játékszerek. A bábu és 
baba jelentései. Szobrok, talizmánok. A baba mint kulturális idol. A bábu és alkotója. A gyermekek 
kedvelt játékai a 21. század elején. A kevéssé ismert népi gyermekjátékok felkutatása (különös 
tekintettel arra, hogy kevés az énekes játék fiúk számára). Énekes mesék és rögtönzés. Civil játékok 
„megzenésítése” például: ugróiskola, bűvös négyzet. 
Kompetenciák: A hallgatók tájékozottá válnak a játék és művészet kultúrtörténeti összefüggéseiben, 
felismerik a művészet és játék közös elemeit, az alkotók munkamódjának és a játszó gyermek 
gondolkodásának, élménymegjelenítésének kreatív aspektusait. Megértik, hogy a játszás a 
próbálkozásokkal, az új megoldások keresésével támogatja a tanulási folyamatot. A kurzus 
tartalmainak elsajátítása hozzájárul a nyitott, elfogadó attitűdök alakításához, a hallgatók 
játékkultúrájának gazdagításához.  
 

 

Kötelező irodalom: 
 Tészabó Júlia (2011): Játék – pedagógia, gyermek – kultúra. Gondolat, Budapest. ISBN: 

9789636933302 
 Váczi Mária (2000, szerk): A játék mint mentalitás a 21. század küszöbén. Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Múzeumi Szervezete, „Szórakaténusz” Európai Játékközpont Alapítvány, 
Kecskemét. ISBN: 9637216618 

 Endrei Walter és Zolnay László (1986): Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Corvina, 
Budapest. ISBN: 9631319660  

 Moskovszky Éva (2004): Sors és játék. A táblás játékok eredete és őstörténete. Ráció, Budapest. 
9638652543 

 Huizinga, Johan (1990): Homo ludens. Univerzum, Szeged. ISBN: 9633850332 
Ajánlott irodalom: 
 Páli Judit (2000): A folyamat játék, a végeredmény tanulás. In: Bíró Antalné (szerk.): 

Pszichológiától a pedagógiáig. Presscoord-Alex Typo, Budapest. 124–129. ISBN: 9637735071 
 Kolosai Nedda (2011): Komolyan venni a játékot – Pedagógiai segítő munka a mentálisan 

sérülékeny szülők gyermekeivel és családjával. In: F. Lassú Zsuzsa (szerk.): Gyermekek 
mentálisan sérülékeny családokban - Kézikönyv pedagógusoknak. ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest. 147-186. ISBN: 9789633120705 http://mek.oszk.hu/10200/10211 

http://mek.oszk.hu/10200/10211#_blank
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 Krisztián Ágota (2012): A varázsló trükkjei. In B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia- 
Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

 Bánki Vera és Kismartony Katalin (2004): Tankönyv az általános iskolák 1-2 osztálya számára az 
ének zene tanításához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 96379132-89 

 Balázs Gabriella (2004): Játék és fejlesztés a művészetek eszközeivel. Ovizuál Kreatív Műhely, 
Budapest. ISBN: 9632171667 

 Hankiss Elemér (1997): Az emberi kaland. Helikon Kiadó, Budapest. ISBN: 9632084837 
Múzeum 
Hetedhét Játékmúzeum, Hiemer-Font-Caraffa, Székesfehérvár, Oskola u. www.hetedhetmuzeum.hu  
Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely, Kecskemét, Gáspár András utca 11. 
www.szorakatenusz.hu 
Film  
Számokba fojtva (1988) 189 perc Rendezte: Peter Greenaway  
A padláson (2009) 76 perc Rendezte: Jiří Bárta 
Kép 
Pieter Brueghel: Gyermekjátékok. Bécs. Kunsthistorisches Museum 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Mikonya György PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus 

 
 
 
 

SZAKMAI TÖRZSANYAG 
 
Tantárgy neve:  
KORSZERŰ TANULÁSIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK I. 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa: gyakorlat és száma: 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: -  

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célja olyan reprezentatív gyűjtemény készítése, amely lehetőséget teremt a hallgatók 
számára a komplex művészeti nevelés segítségével egy tanuló útjának követésére, s ezzel együtt a 
saját megfigyelő- és az azt kiegészítő vizsgálati eljárások folytonos reflektálására. 
Ismeretkörök: A kurzuson a hallgatók megismerkednek a konstruktív pedagógia és a konnektivizmus 
alkalmazásával a pedagógiai gyakorlatban. A tantárgy keretében tevékenységek közbeni - adott 
szempontok szerinti – megfigyelés-, s azok rögzítése történik: az individualitás felismerése az 
egységességben. Portfólió (dokumentumdosszié) készítése, melynek elemei: a hallgató egy 
választott tanulóról végzett megfigyelésének rögzített változata; az adott tanulóról készített 
esetleírás; interjúvázlatok; a választott tanulóval és szüleivel készített interjú; az évfolyamtársak 
kritikai észrevételeinek rögzítése.  A dokumentumdossziéjukhoz bevezető írására, melyben 
gyűjteményük célját, felépítését rögzítik. 
Kompetenciák: A hallgatók képesek lesznek - az életkori jellemzők figyelembevételével - egy 
választott gyermek – a hallgatók által kialakított releváns szempontok szerinti megfigyelésére; a 
megfigyelések és az azt kiegészítő interjúk segítségével esetleírás készítésére, a saját, valamint 
hallgatótársaik munkájának folyamatos reflektálására. Ismerik az 1 – 10 éves gyermekek ép 
fejlődésmenetét; a differenciálás fogalmát, s annak megvalósításának lehetőségeit; a művészetek 
szerepét a tanulási folyamatokban. A mesterképzés során tisztázott fogalmak közül a tehetség-
meghatározásokat; a portfólió definícióját. A kurzus kialakítja azt az attitűdöt, hogy a hallgatók 
fontosnak tartsák a folyamatos reflexiót nevelői munkájukban, továbbá érezzék a művészeti nevelés 
transzferhatását a megismerő és felidéző folyamatokban. Minden hallgató betartja a pedagógus-
pálya etikai normáit munkája során. Képessé válnak alkalmazni a tanulásirányítás korszerű 

http://www.hetedhetmuzeum.hu/#_blank
http://www.szorakatenusz.hu/
http://www.port.hu/jiri_barta/pls/pe/person.person?i_pers_id=242761&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1#_blank
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módszereit, valamint a gyermek megismerési folyamataiknak szakszerű támogatására a művészeti 
nevelés eszköztárával. 

 

Kötelező irodalom: 
 Falus Iván és Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. ISBN: 

9789636931209 
 Lénárd Sándor és Rapos Nóra (2004): Ötletek az adaptív oktatáshoz. OKI, Budapest. ISBN: 

9636825378 
 Podráczky Judit (szerk.): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű 

tanulásirányítási módszerek. TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003. ELTE Pedagogikum 
Központ. ISBN: 9789632842707 

 Hajdú Erzsébet (2006): Portfólió és tanulás. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás.  
Bölcsész Konzorcium. Budapest, ISBN: 9639724041 

 M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. ELTE BTK Neveléstudományi 
Intézet, Budapest. ISBN: 9639500631 

 Nahalka István (2003): Túl a falakon. - Az iskolán kívüli nevelés módszerei. Gondolat Kiadói Kör, 
ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest. ISBN: 9639500623 

Ajánlott irodalom: 
 Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9630580136 
 Báthory Zoltán (2002): Változó értékek, változó feladatok. A PISA 2000 vizsgálat néhány 

oktatáspolitikai konzekvenciája. Új Pedagógiai Szemle, 10.  9–20. 
      http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Bathory-Valtozo.html  
 Serfőző Mónika (2002): „Álomiskola” a gyerekek szemével. In: Bollókné Panyik Ilona (szerk.): 

Gyermek – nevelés – pedagógusképzés. Trezor, Budapest. 144-162.       ISBN: 9639088773  
 Szűdi János (2010): Pedagógus – gyermek – szülő. Complex Kiadó, Budapest. ISBN: 978963-

2950952 
 Kagan, Spencer és Kagan, Miguel (2009): Kooperatív tanulás. ÖKONET Szolgáltató és Tan. Kft., 

Budapest. ISBN: 9789638662354 
 Heacox, Diane (2006): Differenciálás a tanításban, tanulásban. Szabad Iskolákért alapítvány, 

Budapest.  ISBN: 963061451X 
Tantárgyfelelős: Dr. habil F. Lassú Zsuzsa PhD, egyetemi docens 

 
 

Tantárgy neve: 
KORSZERŰ TANULÁSIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK II. 
 Az új média pedagógiai lehetőségei 

kreditszáma:2 

tanóra típusa: gyakorlat; 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja: Megismertetni a hallgatókkal a tanulásirányítás korszerű módszereit, olyan életkor 
specifikus, a mindennapi pedagógiai munkában használható modern eszközök megismertetése, 
melyekkel a gyermek személyiségfejlesztése eredményesebbé, élményszerűbbé tehető. 
Ismeretkörök: A tantárgy keretében bepillantást nyerhetnek a hallgatók az információs társadalom, 
azon belül a web 2.0 oktatásra gyakorolt hatásaira. Megismerik, hogyan hatott a tanuláselméletekre 
az informatizálódó környezet. Feldolgozzák az új média térnyerésével szorosan összefüggésbe 
hozható generáció-elméleteket. A hallgatók elsajátítják a konstruktív pedagógia alapjait és 
megismerkedek a konnektivizmus éppen kibontakozó megközelítésmódjával is. Tanulmányaik során 
nemcsak tanulnak, hanem aktív részeseivé válnak a tárgyalt eljárásoknak, megközelítésmódoknak. 
Kompetenciák: A kurzus során képessé válnak arra, hogy későbbi munkájuk során a kisgyermekek 
sajátosságaihoz illeszkedő tanulásirányítási módok választásával építsenek az új média 

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00064/2002-10-ta-Bathory-Valtozo.html
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hatásrendszerére. Biztos tudással rendelkeznek a 10 éves kornál fiatalabb tanulók azon jellemzőiről, 
melyek az új média térnyerés következtében jöttek létre. Képesek lesznek tevékenységeikben a 
konstruktív megközelítés nézőpontjának alkalmazására, ismerik a művészetekben rejlő differenciált 
fejlesztés lehetőségeit. Ismerni fogják a web 2.0 hatásmechanizmusát és képessé válnak arra, hogy 
ezt a tanulás megszervezése és irányítása során alkalmazzák előnyös lehetőségeit. 

 

Kötelező irodalom: 
 Fehér Péter (2009): Szemantikus weben innen, digitális táblán túl, avagy a pedagógusok és a 

web 2.0 I. Oktatás- Informatikai Konferencia Tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
 Komenczi Bertalan (2003): Informatizált iskolai tanulási környezetek modelljei.  In: Kőrösné Mikis 

Márta (szerk): Iskola-Informatika-Innováció. OKI, Budapest. 
 Lénárd András (2009): A laikus pedagógiai nézetek megjelenése az interneten. Iskolakultúra,  
     1. sz. 
 Prensky, M. (2001): Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1–2. 10. On the Horizont. NCB 

University Press, Vol. 9, No. 5.  
 Kárpáti Andrea (2001): Informatika az iskolában. In Báthory, Zoltán és Falus Iván (szerk.): 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest. 390–415. 

Ajánlott irodalom: 
 Buda András (2009): Vélemények és félelmek - I. Oktatás- Informatikai Konferencia 

Tanulmánykötet. ELTE Eötvös Kiadó Budapest. 
 Fehér Péter (é.n.): Milyenek az internet-korszak pedagógusai? http://www.ofi.hu/tudastar/iskola-

informatika/milyenek-internet  
 Komenczi Bertalan (2004): Didactica elektromagna? Az e-learning virtuális valóságai. Új 

Pedagógiai Szemle, 11. sz. 
 Kárpáti Andrea (2002): Az informatikai társadalom iskolája. Oktatási informatikai stratégiák 

világszerte. In Bábosik István és Kárpáti A.ndrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. A nevelés 
és oktatás nemzetközi perspektívái. Books in Print, Budapest. 248–265. 

 Ollé János és Szivák Judit (2006): Mód-Szer-Tár. Módszertani tanulságok gyakorlati kézikönyve 
pedagógusoknak. OKKER Kiadó, Budapest. ISBN: 9638088141 

 Lénárd András (2009): Gondolatok a kisgyermekkori számítógép használatról. Kisgyermekek, 
nagy problémák. RAABE Könyvkiadó, Budapest. 5. sz. 

Tantárgyfelelős: Dr. habil F. Lassú Zsuzsa PhD, egyetemi docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Lénárd András PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETPEDAGÓGIA I. 
Nevelés képzőművészeti alkotással 

Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa: 1 ea., 1 gy. 

A számonkérés módja: kollokvium, gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
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Tantárgyleírás:  

A kurzus célja a művészetpedagógia területeinek – ének-zene, irodalmi alkotás, rajz és vizuális kultúra, 
mozgás és tánc – megismerése, a megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának komplex 
megközelítése a 10 évesnél fiatalabb gyermekek körében. A kurzus négy félévében egy-egy területet 
állítunk a középpontba, azonnal bemutatva a másik három területtel való szoros kapcsolódási 
lehetőségeket. Cél, a történetileg kialakult módszer továbbfejlesztő, alkotó alkalmazása a hallgatók 
képzésében. 
A művészetpedagógia a XX. század fordulóján kibontakozó, első jellegzetes pedagógiai módszertani 
és szemléletbeli reformtörekvés, amely a kor életérzésében, kultúra- és világfelfogásában gyökerezett.  
A későbbi nagy reformpedagógiai tendenciáknak is egyik alapvető, integráló elemévé, fontos 
módszertani eszközévé vált.  
A kurzus ismerteti a hazai és külföldi művészetpedagógiák alkalmazását, ennek részeként a vizuális 
kifejezés alapelemeinek alkotó elsajátítását, bemutatva, hogy a kreatív gyermeki tevékenységek 
kibontakoztatása a társművészetek együttes alkalmazásával válik teljessé. A hatásvizsgálatok 
bizonyítják az alkotó tevékenységek szerepét a személyiség fejlődésében, az esztétikai és az erkölcsi 
ítélőképesség és magatartás formálásában, valamint a művészeti nevelés transzferhatását a gyermeki 
tevékenység minden területén. A tantárgy bemutatja a komplex foglalkozások megtervezésének 
modelljeit, mintáit, változatait. 
Kompetenciák: A hallgatók tájékozottá válnak a művészetpedagógiák történetének, alapelveinek, 
módszereinek körében. A gyermekekkel való foglalkozásokban képessé válnak a művészeti 
alkotótevékenység feltételeinek megteremtésére, a gyermeki aktivitás fenntartására. A művészeti 
nevelés hagyományos és alternatív módszereinek megismerésével képessé válnak a valóságot más-
más formában tükröző művészeti ágak eredményeit, tartalmát és folyamatát a személyiségfejlesztés 
speciális eszközeként együttesen értelmezve művészeti foglalkozások komplex megtervezésére, 
valamint hazai és külföldi művészetpedagógiai módszerek adekvát alkalmazására, az 1-10 éves 
korosztály körében.  

 

Kötelező irodalom: 
 Trencsényi László (2000): Művészetpedagógia: Elmélet, tanterv, módszer. OKKER Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9639228257 
 Udvardi Katalin (2002): "Psalmus humanus": hagyomány és megújulás a kodályi zenepedagógiában. 

Püski Kiadó, Budapest. ISBN: 9639337870 
 Deme Tamás (1994): ... ami történik, és ami van... :Tanulmányok a művészetpedagógia és a 

művelődés köréből. Szent Gellért Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9638273402 
 Sallai Éva (2008, szerk.): Művészetek szerepe a személyiségfejlesztésben. A művészetpedagógia 

helyzetképe. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác. ISBN: 9789637306457  
 Kárpáti Andrea és Gaul Emil (2011): A vizuális képességrendszer: tartalom, fejlődés, értékelés. In 

Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus 
értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 41-83. 
ISBN: 9789631971606 

Ajánlott irodalom: 
 S. Nagy Katalin (1970): Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről. Valóság, 5. 57–63. 
 S. Nagy Katalin (1975): Választások és elutasítások. A képzőművészeti ízlés tanulmányozása 

„kísérleti” kiállítások tanulmányozása segítségével. Kultúra és Közösség, 1. 89–99. 
 Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. ISBN: 963 

7164782 
 Németh András és Pukánszky Béla (1999): A Magyar reformpedagógiai törekvések a XX. Század 

első felében. Magyar Pedagógia, 99. évf. 3. sz. 254-262. 
 Balázs Gabriella (2004): Játék és fejlesztés a művészetek eszközeivel. Ovizuál Kreatív Műhely, 

Budapest. ISBN: 9632171667   
 Kárpáti Andrea (1995): Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 9631868239 
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Tantárgy felelőse: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETPEDAGÓGIA II. 
Irodalom –jelentésadás - medialitás 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja: A művészetekkel való találkozás minden esetben felfogható kommunikációs jelenségként 
is. Ezért a művészeti MA képzésnek feladata, hogy a képzésben részt vevő hallgatók kompetencia 
szinten sajátítsák el azokat a technikákat, amelyek a közvetítőnek, a pedagógusnak a 
jelentésképzésben betöltött szerepét, működését teszik még hatékonyabbá. Ismeretkörök: A kurzus 
keretein belül módszertani műhely-formában sajátítják el a hallgatók azokat az ismereteket, melyekkel 
mediális mátrixban képesek kiépíteni és működtetni a jelentésadás pályáit az olvasás során. 
Kompetenciák: Képessé válnak pedagógiai munkájukban működésbe hozni azokat a pályákat, melyeken 
a vizuális jelektől az olvasó gyermek szavakhoz jut, s ezek alapján dolgokra következtet. A hallgatók 
értik a jelentésadás mechanizmusait az érintett médium, az írott szöveg, az élőszóban történő 
bemutatás felől. 

 

Kötelező irodalom:  
 Táncz Tünde (2013): Az olvasóvá válás első lépései – A könyvek. In: Bús Imre (szerk.): Tanulmányok 

a gyermekkultúráról. PTE IGYK és a Gyermekkultúra Kutatócsoport, Szekszárd. 97-123. ISBN: 
9789637305597 

 Jászó Anna (2003): Csak az ember olvas. Tinta Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9639372587 
 Hankiss Elemér (1970): Az irodalmi kifejezésformák lélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 Lőrinc Csongor (2002): A líra medialitása. Anonymus Kiadó, Budapest. ISBN: 9637966846 
 Daróczi Gabriella (2008): A kisgyermekkori történetmondás készség – és képességfejlesztő hatása. 

Új Pedagógiai Szemle. 5. 97-100. 

Tantárgyfelelős: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Daróczi Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve:  
MŰVÉSZETPEDAGÓGIA III. 
Komplex zenés-táncos mozgás 

kreditszáma: 3 
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tanóra típusa szeminárium 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek:  

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja a táncos ismeretek és készségek fejlesztése, alkalmazása a 10 év alatti korosztály 
számára. A hallgatók bővítsék táncismeretüket, egészítsék ki a korábban megszerzett tánctudásukat a 
hozzárendelt táncelméleti ismeretanyaggal együtt. Fejlődjék ritmus és tánckészségük. Legyenek 
tisztában a mozgó test többszólamúságával. Ismerkedjenek meg, a tánc fejlesztési lehetőségeivel. 
Ismerjék fel, hogy a zenés táncos mozgások eszköztárával miképpen tudják az óvodás és kisiskolás 
korú gyermekek mozgáskultúráját fejleszteni. Gyakorlati ötletekkel tanítson a kreatív gondolkodásra. A 
táncos gyakorlatanyag bővítésével és megfelelő alkalmazásával az önkifejezés fejlesztése. A hallgatók 
legyenek képesek a néptánc ismeretekre építve javítani a gyermekek kulturális tudatosságát és segíteni 
a kultúra gyakorlását. A tevékenységek során átélt pozitív élmények olyan emberi tulajdonságokat, 
magatartási szokásokat alakítsanak ki, amelyek a művészetek területén az eredményes szerepléshez fel 
tudnak használni. A tánctanulás során, a sajátélmény révén fejlődjék a hallgató önkifejezési képessége 
és ezzel egy időben az együttműködő képessége. Az elsajátított táncanyag fejlessze a hallgató nem-
verbális kommunikációs képességeit. A sajátélményen keresztül elsajátított mozgásanyaggal legyenek 
képesek a kisgyermekek, kisiskolások számára átadni a mozgás, a tánc szeretetét, bővítsék a 
gyermekek mozgásrepertoárját. legyenek képesek a mozgás pszichés feltételeinek megteremtésére, a 
belső késztetések kihasználására. Erősödjék önreflexiójuk a gyakorlati órák tapasztalatai nyomán.  
Ismeretkörök: A különböző tánctípusok alapozó mozgásanyagával történő megismerkedés. A zene és 
mozgás összhangjának megteremtése. Alapfokú ritmusgyakorlatok. Ritmusgyakorlatok lépésanyagban 
és tapssal, adott mozgásanyag ritmizálása. Tánclépések és azok kombinációja. Tánclépésekből 
összeállított koreográfia elsajátítása Improvizációs feladatok és koreográfiai elemek elsajátítása. 
Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, különböző stílusú és 
karakterű zenékre. Néptánc alaplépéseinek, mozgásanyagának megismerése, körtáncok. Csoportos 
gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és mozgáskombinációk szinkronban történő 
elvégzése. A közös elmozdulások közben a helyes irányok, a ritmus megtartása, az egységes 
mozgáskép kialakítása 
Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül. Játékos vezetéses, utánzó gyakorlatok, 
bizalomgyakorlatok. Nem verbális kommunikációs játékok. Koncentrációs és lazítógyakorlatok. 
Egyszerűbb interakciós játékok. 
Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak választott zenére már ismert táncelemekből saját koreográfia 
tervezésére, csoportos bemutatására, valamint iskolai rendezvényekre rövid etűdök szerkesztésére, a 
táncanyagnak a képességfejlesztés eszközeként való alkalmazására. A kurzus ismeretanyagát korábbi 
művészetpedagógiai ismereteikkel ötvözve képessé válnak komplex foglalkozások tervezésére 
valamennyi, a kisgyermeknevelés szempontjából releváns művészeti eszköz alkalmazásával. 
. 

 

Kötelező irodalom: 
 Bretus Mária és Zórándi Mária (2000): A balett- technika alapjai. Planétás Kiadó, Budapest, ISBN: 

9639014974 
 Berczik Sára és Sákovicsné Dömölky Lídia (1992): Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika. 

Módszertani útmutató a 3-10 éves korosztály testi neveléséhez. Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, Budapest, 1992. ISBN: 9636735247 

 Antal László (2007): Néptáncpedagógia. Hagyományok háza, Budapest. ISBN: 9789638632432 
 Mikonya György (2013): A tánctanulás és a tánctanár-képzés motivációs rendszerének vázlata. In 

Karlovitz János Tibor és Torgyik Judit (szerk.): Oktatás, kutatás és módszertan (Vzdelávanie, vyskum 
a metodologia) International Research Institute s.r.o. Komárno. 123-133. ISBN: 9788097125110 

Ajánlott irodalom: 
 Bolivári-Takács Gábor, Fügedi János, Major Rita, Mizerák Katalin és Németh András (2011): 

Perspektívák az új évezredben, a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. 
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Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 9789638514424 
 Trencsényi László (2010): Iskola és tánctanítás/tanulás történeti stációi. Tánctudományi 

Közlemények, II. 2. 95-98. 
 Szécsényiné Fekete Irén (1999): Művészi gimnasztika táncosoknak. Planétás Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9639014664 
 Tótné Lázár Noémi (2013): Énekes népi gyermekjátékok és jeles napok zenei anyaga. In: Bús Imre 

(szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK és a Gyermekkultúra Kutatócsoport, 
Szekszárd. 153-163. ISBN: 9789637305597 

Tantárgyfelelős: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PhD, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETPEDAGÓGIA IV. 
Zenehallgatóvá nevelés 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: Befogadás és műértés 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja: A kodályi elvek megvalósulásának vizsgálata igényes alsó tagozatos énekkönyvek 
zenehallgatási anyagaiban. A kurzus középpontjában a zene áll, más művészeti területekhez 
komplexen kapcsolódva. 
Ismeretkörök: A zene alapelemeinek alkotó elsajátítása, a társművészetekkel történő 
összehasonlításban, együttes alkalmazásban. A hazai és külföldi zenepedagógiai törekvések, 
módszerek megismerése, a gyermeki kreatív tevékenységek megnyilvánulásában - Kokas módszer, 
rögtönzéspedagógiák, kortárs művészi zene megközelítései kreatív zenei gyakorlatokkal. Az 
esztétikai tevékenységek szerepe a személyiség fejlődésében, hatásvizsgálatok, agykutatók nézetei, 
véleményei a zenei aktivitásról. Kapcsolat a nevelés és az etikai normák között, az esztétika az 
erkölcs formálásában. A zenei és az általános intelligencia viszonya. A zenélési formák változásai. A 
zenei kommunikáció, a gyermek zenei fejlődése, párhuzamok a társművészeti fejlődésben. A 
gyermeki cselekvést, önkifejezést előtérbe állító vokális és instrumentális zenei nevelés lehetséges 
módszereinek, eszközeinek megismerése, gyakorlati alkalmazása - Differenciálás és kooperatív 
tanulás lehetőségei az énekfoglalkozásokon.  A művészeti nevelés, a művészettel nevelés, illetve a 
zenei nevelés, a zenével nevelés mélyebb összefüggéseinek feltérképezése. A transzferhatás 
szerepe a művészeti nevelésben, egy művészeti ágon belül, illetve a művészeti ágak között 
vizsgálva. Saját zenei ízlés formálásának területei: az ún. gyerekzenék, átiratok, feldolgozások 
kérdései. 
Kompetenciák: A hallgatók megismerik komplex művészeti foglalkozások megtervezésének 
modelljeit, mintáit, változatait, képesek a pedagógiailag tudatos, önálló, kreatív művészeti 
foglalkozások tervezésére, szakszerű irányítására. 
  



 

                                                                                                   

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

  

Kötelező irodalom: 
 Kokas Klára (1992): A zene felemeli kezeimet. Akadémia Kiadó, Budapest. ISBN: 9630562855 
 Sáry László (1999): Kreatív zenei gyakorlatok. Ars Longa. Jelenkor Kiadó, Pécs. ISBN: 

963676590 
 Kismartony Katalin (2004): Miért és hogyan tanítsunk népdalfeldolgozást? - A cappella gyermek- 

és nőikarok. In: Döbrössy János (szerk.) : Ének - zene – nevelés. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Tudományos Közleményei 25. Trezor 
Kiadó, Budapest. 129-140. ISBN: 9639088951 

 Kismartony Katalin (2003): Kooperatív tanulás az ének-zene órákon a tanítóképzés és az 
általános iskolai énektanítás keretében. In.: Hunyady Györgyné (szerk.): Differenciált fejlesztés- 
Kooperatív tanulás. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, Budapest. 217-230.  

 Kismartony Katalin (2012): Gesztusok a zenében In: Varga László (szerk.) Humántudományi 
kutatások a pedagógusképzés szolgálatában. Generációk találkozása. NYME BEPK, Sopron. 96-
102. ISBN: 9789633340516 

Ajánlott irodalom: 
 Kokas Klára (1999): Öröm, bűvös égi szikra. Kokas Klára magánkiadás, Budapest. ISBN: 

9635507852 
 Kiss Jenőné Kenesei Éva (1994) Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában, Tárogató Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9638491523 
 Trencsényi László (2000) Koncert kutyával, avagy feljegyzések a fantomimról, az Öntapadós 

királykisasszonyról, illetve a Gusztustalan Fáraóról. In: (uő): Művészetpedagógia: Elmélet, 
tanterv, módszer. OKKER Kiadó, Budapest. ISBN: 9639228257 

 Hegyi István (1996): Világunk zeneoktatási öröksége. A zenetanítás kisenciklopédiája. Janus 
Pannonius Tudományegyetem, Pécs. ISBN: 9636414572 

 Antal-Lundström Ilona (2011): A zene ajándéka. IE Vismusik HB, Szerzői kiadás, Budapest. 
ISBN: 9789630811026 

Tantárgyfelelős: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve:  
MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KUTATÁSOK I. 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa: előadás, 30 óra/félév 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Művészet és pszichológia, Befogadás és műértés 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai kutatás általános paradigmáit valamint a 
művészet neveléstudományi fókuszú kutatásának elméleti kiindulását, gyakorlati megvalósítását. 
Ismeretkörök: A hallgatók megismerkednek a művészetpedagógiai kutatás sajátos céljával és 
tárgyával, a pedagógiai és a művészetpedagógiai kutatás folyamatával. Képessé válnak a kutatási 
probléma meghatározására, a kutatásra vonatkozó szakirodalom áttekintésére, kutatási hipotézisek 
és kérdések szakszerű megfogalmazására, kutatási stratégiák szisztematikus használatára, adekvát 
kutatási módszerek és eszközök kiválasztására. Megismerik a művészetpedagógiai kutatások 
életkor specifikus aspektusait az egyes korcsportokban végzett kutatások módszertani kritériumait.  
Kompetenciák: A kurzus tartalmainak elsajátításával képessé válnak a neveléstudományi kutatás 
végrehajtására, különös tekintettel a művészeti nevelés pedagógiai szempontú kutatására. 
Jártasságot szereznek a kutatás során feltárt adatok elemzésében, a kutatás eredményeinek 
közzétételében, kutatási beszámolók elkészítésében, a kutatás etikai kérdéseinek szem előtt 
tartásával. A művészet pedagógia mint kutatási terület specifikumainak ismeretében, kvalitatív és 
kvantitatív kutatási módszerekkel ismerkedve, képessé válnak az 1-10 éves gyermekekkel 
lefolytatott pedagógia kutatás, kiemelten a művészetpedagógiai irányultságú kutatás adekvát 
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módszereinek kiválasztására, alkalmazására, nemzetközi művészetpedagógiai kutatások 
adaptációjára.   

 

Kötelező irodalmak: 
 Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Kutatás-módszertani 

kiskönyvtár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631627837 
 Siegfried, Bär (2003): Professzorok és alattvalók - A tudományos kutatás diszkrét bája. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. ISBN: 9630580489 
 Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789631626643 
 Babbie, Earl (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789635067640 
 Falus Iván és Ollé János (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. Okker Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789631960112 
Ajánlott irodalmak: 
 Golnhofer Erzsébet (2001) Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 

9789631628128 
 Seidman, Irving (2002): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 963162756 
 Csíkos Csaba (2012): Pedagógiai kísérletek kutatásmódszertana. Gondolat Kiadó, Budapest. 

ISBN: 978963934101 
 Mason, Jennifer (2005): Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest. 
 Illés Anikó (2001): A művészet mérése. Az Attendometer eredményei. Balkon, 12. 25-27. 

http://balkon.c3.hu/balkon_2001_12/09attendometer.html 
 Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Kutatás-módszertani 

kiskönyvtár. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 963162922 

Tantárgyfelelős: Dr. habil F. Lassú Zsuzsa PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus, Dr. Kolosai Nedda 
PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KUTATÁSOK II. 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa: gy és száma: 30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy  

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: Művészetpedagógiai kutatások I. 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészet neveléstudományi fókuszú kutatásának 
elméleti kiindulását, gyakorlati megvalósítását. Ismerteti az aktuális, a mindennapi pedagógiai 
gyakorlatban megjelenő művészeti nevelési törekvéseket, az elmúlt évtizedek jelentősebb hazai és 
nemzetközi művészetpedagógiai kutatásait, szemléletüket elemző, értékelő szándékkal tárja fel a 
hallgatók előtt. 
Ismeretkörök: A hallgatók megismerkednek adekvát módszerekkel, eredményekkel a kortárs 
esztétikai-művészeti nevelés kutatásából. Betekintést kapnak művészetpedagógiai programokba, 
reformpedagógiai irányzatok hatásainak vizsgálatába. Elsajátítják a művészetpedagógiai kutatások 
speciális módszertanát, azok sajátos, speciális eszközeit valamint az alkotva kutatás attitűdjét. 
Ismereteket szereznek a művészettel nevelés, a művészetoktatás az önkifejezés, esztétika, 
kreativitás, stílusérzék, művészeti- és múzeumkommunikáció területeiről, azok gyakorlati 
eredményeinek kutatásáról. 
Kompetenciák: A kurzus tartalmainak segítségével fokozatosan kifejlődik személyes 

http://balkon.c3.hu/balkon_2001_12/09attendometer.html
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művészetpedagógiai beállítódásuk, ezzel pedig a tudatos, egyéni tartalmú és formájú, a személyiség 
komplex fejlesztését megvalósító programok és kutatási eljárások tervezésének képessége. 
Művészetpedagógiai koncepciók, módszerek, modellek, hatásvizsgálatok és kimenetek 
megismerésével jártasságot szereznek önálló és csoportban lefolytatott kutatások tervezésére, 
lebonyolítására, valamint képessé válnak koncepciók, módszerek, modellek adaptálására, kutató-
fejlesztő teamekben szakértői tevékenység végzésére, a művészeti nevelés minőségi fejlesztésére. 

 

Kötelező irodalom: 
 Pataky Gabriella (2012): Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra 

tanításának területén. ELTE TÓK. ISBN: 9789632842899 
 Kárpáti Andrea és Gaul Emil (2012): A vizuális képességrendszer: tartalom, fejlődés, értékelés. 

In: Csapó Benő és Zsolnai Anikó (szerk.): Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus 
értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 41-
83. ISBN: 9789631971606 

 Balogh László és Turmezeyné Heller Erika (2009): Zenei tehetséggondozás és 
képességfejlesztés. Kocka Kör tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen. ISBN: 
9789638748843 

 Janurik Márta (2008): A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar 
Pedagógia, 4. sz. 289-317. 

 Kárpáti Andrea (2009): Kommunikáció, technika, kreativitás: egy komplex mérőeszköz a vizuális 
képességek értékelésére. Új pedagógiai szemle, 59. évf. 5-6. sz. 40-58. 

Ajánlott irodalom: 
 Mihály Ottó és Trencsényi László (1991, szerk.): Világkerék - Komplex művészetpedagógiai 

projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest. 
ISBN: 9630416719 

 Trencsényi László (2000): Művészetpedagógia : Elmélet, tanterv, módszer. Budapest, OKKER, 
2000. ISBN: 9639228257 

 Falus Iván és Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. ISBN: 
9789636931209 

 Kárpáti Andrea (2003): Mérni a mérhetetlent: teljesítményértékelés a vizuális nevelésben. 
Iskolakultúra, 13. évf. 8. sz. 95-105. 

 Kárpáti Andrea, Gaul Emil, Pataky Gabriella és Illés Anikó (2013): A művészetoktatás terei. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - megjelenés alatt 

Tantárgyfelelős: Dr. habil F. Lassú Zsuzsa PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Kolosai Nedda PhD, adjunktus, Dr. Pataky Gabriella 
PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETEK ÉS MÉDIUMOK I. 
Intermedialitás és esztétika 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 
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tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók felismerjék, a különféle technikai médiumok mindig a saját 
anyaguknak megfelelően strukturálják az artikulált gondolatot, tartalmat. A kulturális jelölők, a kultúra 
átvételének egységei alapvetően határozzák meg a jelentésadást és az értelemképzést. A kurzus a 
továbbiakban célja szerint az „olvasás” fenoménjét is vizsgálódása tárgyává teszi. 
Ismeretkörök: Interpretációs technikák elsajátítása, melyek az anyagszerűséget tartják szem előtt, a 
technomédiumok jelentésteremtő működései. Az „olvasás” antropológiájához a materialitás felől való 
közelítés. Az úgynevezett ontogenetikai sajátosságok és a kognitív műveleti készségek értő egyben 
látása a mediális felületekkel.  
Kompetenciák: A hallgatók megismerik a művészeti nevelés médiumait, jártasságot szereznek azok 
alkalmazási lehetőségeiben. Ismerik a művészeti alkotótevékenység feltételeit és folyamatait, 
képesek a különböző technikai médiumok életkor-specifikus alkalmazására. 

 

Kötelező irodalom: 
 Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péter (2003, szerk.): Történelem, kultúra, medialitás. Balassi 

Kiadó, Budapest. ISBN: 9635065264 
 Biczó Gábor (2003, szerk.): Antropológia és irodalom. Csokonai Kiadó, Budapest. ISBN: 

9632601807 
 N. Kovács Éva: Narratívák III. - A kultúra narratívái. Kijárat Kiadó, Budapest. 121-151.  ISBN: 

9789636765170 
 Kovács Éva, Orbán Jolán és Veronika Katalin (2011): Látás – Tekintet –Pillantás. A megfigyelés 

lehetőségei. Gondolat Kiadó – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, ISBN: 
9789636931537 

Ajánlott irodalom: 
 Daróczi Gabriella (2013): A kisgyermekkori preesztétikai feszültségről. In Kritikai mintázatok. 

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 399. ISBN: 9789633183236 
 Halász László (1983): Művészetpszichológia. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 9632812069 
 Kovács Éva, Orbán Jolán, Krasznár Veronika Katalin (2009, szerk.): Látás, tekintet, pillantás. 

Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN:  
 Derrida, Jaques (1994): A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diskurzusában. Helikon, 

Budapest. 21–35. ISBN: 9789636931971 

Tantárgyfelelős: Dr. Lehmann Miklós PhD, adjunktus 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Daróczi Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve: 
 MŰVÉSZETEK ÉS MÉDIUMOK II. 
Kortárs művészet 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa előadás 2/30 
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számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: -  

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, a kortárs vizuális művészetek tradicionális formáktól eltérő, illetve azokat ötvöző, 
műfajokat összekötő, a művészeti területek kifejezési módjait együttesen használó módszerének 
megismertetése a hallgatókkal, valamint a komplex kifejezési módok gyermekekkel történő 
alkalmazásának előrevetítése a kortárs képalkotó törekvések módszerének elemzésével, 
imitálásával. 
A kurzus ismeretkörei a következők: Kortárs képzőművészeti stílusok a művészetben. Szemlélet és 
kifejezési mód korunk humán kérdéseire válaszolva. Vizuális nyelv, műfaji átjárás és komplex 
alkalmazás a jelentés élményszerűségét célozva. Az alkotói egyéniség és a XX–XXI. század 
társadalmi kérdései. Csomópontok a kortárs képzőművészet problémafelvetéseiben. Szemlélet és 
kifejezési mód kölcsönhatásai. A képzőművészet komplex kifejezésmódjai.  
Kompetenciák: A hallgatók ismerik a XX. századi és a kortárs művészeti nevelési irányzatokat. 
Készek a nemzeti kultúra és az európai műveltség értékeinek képviseletére és támogatására, 
kialakul önművelés iránti igényük a kurzus ismeretköreinek tartalmaiban is. Képessé válnak 
eligazodni a kortárs képzőművészetben, értik alkotó és befogadó személyiségének átjárhatóságát, 
interakcióját. 

 

Kötelező irodalom: 
 Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. ISBN: 

9637164782  
 Pataky Gabriella (2012): Kortárs jelenségek a dán pedagógiában, vizuális nevelésben. In: 

Podráczky Judit (szerk.): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű 
tanulásirányítási módszerek. TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003. ELTE Pedagogikum 
Központ. ISBN: 978 963 284 270 7 

 Pataky Gabriella (2006): Street Art.  Iránypont Rajztanárok információs lapja 11-12. MOME 
 Pataky Gabriella (2006): Balaton Projekt.  Iránypont Rajztanárok információs lapja, 10. MOME 
 Damjanov, Jadranka (2009): A rajz metafizikája. Flaccus Kiadó, Budapest. ISBN: 9789639412668 
Ajánlott irodalom: 
 Tatai Erzsébet (2005): Neokonceptualista művészet Magyarországon a kilencvenes években. 

Praesens Kiadó, Budapest.  
 Hornyik Sándor és Szőke Annamária (2008, szerk.): Kreativitási gyakorlatok, fafej, indigó. MTA 

Művészettörténeti Kutató Intézet, 2B Alapítvány, Erdély Miklós Alapítvány, Gondolat Kiadó, 
Budapest.  

 Kárpáti, Andrea (2005): Arts Bridge: The Art – Language – Music – Mathematics Project. In Mary 
Stockrocki (ed.): Interdisciplinary Art Education: Building Bridges to connect disciplines and 
Cultures. NAEA, Reston. 60–75. 

 Tatai Erzsébet (2002): Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest. ISBN: 
9638477652 
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Tantárgyfelelős: Dr. Lehmann Miklós PhD, adjunktus  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve:  
MŰVÉSZETEK ÉS MÉDIUMOK III. 
Hálózat és művészet 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:   

A kurzus célja: a világhálón a XXI. században megjelenő művészeti formák megismerése; a 
hálózatos közösségek művészeti alkotásainak, valamint a jellegzetesen hálózatos alkotói eljárások, a 
megosztáson alapuló digitális művészeti alkotások felfedezése. 
Ismeretkörök: A kurzus áttekinti, miként változik meg a művészet és az esztétika fogalomrendszere a 
XXI. században az internetes művészet megjelenésével. Megvizsgálja alkotás és befogadás 
mechanizmusainak és viszonyának konverzióját a digitális világban, valamint áttekinti a közösségi 
átalakulás következményeit a művészet szférájában. A digitális művészet fogalomrendszerének 
segítségével vizsgálja az újabb, sajátosan hálózatos műformák és művészeti alkotások 
jellegzetességeit, de kitér azok társadalmi összefüggéseire, társas hatásmechanizmusaira is. 
Kompetenciák: A hallgatók megismerik a világhálón elérhető ismertebb művészeti oldalakat és a 
hálózatos művészeti formák világát. A szemináriumokon megismert példák és gyakorlati munkák által 
megismerik az új médiumok szerepét a művészi kifejezésmódokban. Képessé válnak önálló kutatás 
megtervezésére az internet különleges műalkotásainak felfedezésében, valamint jártasságot 
szereznek az új médiumok közvetítésével készült produktumok elemzésére, gyermekfoglalkozások 
tervezésére. 

 

Kötelező irodalom: 
 Uta Grosenick, Mark Tribe ésReena Jana (2007): Újmédia-művészet. Vincze-Taschen Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9783822848265 
 Gerencsér Péter (2008, szerk.): Új, média, művészet. Universitas Szeged Kiadó, Szeged.  
 Ropolyi László (2006): Az internet természete. Typotex, Budapest. 413 p. 
 Negroponte, Nicholas (2002): Digitális létezés. Typotex Budapest. 
 Perneczky Géza (2006): Művészet az ezredfordulón. Palatinus Kiadó, Budapest. ISBN: 

9639651508 
 Csapó Benő és Kárpáti Andrea (2002): Műveltség az ezredforduló után. In: Csapó Benő (szerk.): 

Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 299–312. ISBN: 9633791839 

Ajánlott irodalom: 
 Barabási-Albert László (2003): Behálózva. A hálózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, 

Budapest. 
 Kárpáti, Andrea (2003): ICT and the Quality of Teaching: Some Hungarian Results of the OECD 

ICT Project. In: Dowling, C., Lai, K. W. (eds.): Information and Communication Technology and the 
Teacher of the Future. Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London. 235–246. 

 Buchanan, Mark (2003): Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya. Typotex Kiadó, 
Budapest. 

 Danto, Arthur C. (1997): Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest. 
 Manovich, Lev (2003): Posztmodern esztétika. http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=227 

http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=227
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Tantárgyfelelős: Dr. Lehmann Miklós PhD, adjunktus  

 
 
Tantárgy neve:  
NÉPHAGYOMÁNY, NÉPMŰVÉSZET I. 
A népművészet esztétikája 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa előadás 2/30 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja: A néprajz kutatási területeinek és módszereinek megismerésével egy szélesebb 
összefüggésrendszerben is értelmet kapnak a néphagyomány jelenségei. 
Ismeretkörök: A hallgatók a legalapvetőbb néprajzi források segítségével ismerkedjenek meg a 
Kárpát-medence táji, történeti, gazdasági és kulturális tagoltságával, a magyar falvak hagyományos 
rendjével, az agrártársadalom egyéni és közösségi életével, népi szellemi és tárgyi kulturális 
örökségünkkel. Megismerik a néprajz alapvető fogalmait, területeit, módszereit, a paraszti 
gazdálkodást, életmódot, a folklór területeit (népköltészet, népzene, néptánc, népszokás, néphit), a 
Kárpát-medence táji-történeti tagolódását (tájegységek, népcsoportok, etnikus csoportok), a 
néphagyomány történetiségének jelenségeit (korszakok a paraszti kultúrában és a népművészetben, 
a néphagyomány továbbélése: folklorizmus, revival, „etno-művészetek”). Legyenek képesek 
megszerzett tudásuk továbbadására, a gyerekek érdeklődésének felkeltésére, a tanult elméleti 
néprajzi ismeretek beépítésére gyakorlati pedagógiai munkájukba a gyerekek életkorának 
megfelelően. 
A tantárgy további célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a népművészet tágabb (valamennyi a 
néphagyományhoz tartozó esztétikummal bíró jelenség – népköltészet, népzene, néptánc, 
tárgyalkotás) és szűkebb fogalmát (díszítőművészet), annak időbeli és térbeli tagolódását, 
jellegzetességeit (hagyományos, közösségi, korlátozott, szinkretikus), tartalmi, formai, stilisztikai 
jellemzőit.  
Kompetenciák: A hallgatók képesek lesznek az itt megszerzett elméleti ismeretek szakszerű, önálló, 
tudatos alkalmazására a művészetpedagógia keretei között. 

 

Kötelező irodalom: 
 Hofer Tamás és Fél Edit (1994): Magyar népművészet. Corvina Kiadó, Budapest. ISBN: 

9631310183 
 Sándor Ildikó, Benedek Krisztina (2010): Néprajz, néphagyomány. Képzőművészeti Kiadó, 

Budapest. ISBN: 978-963-3370-575  
 Tánczos Vilmos (2007): Szimbolikus formák a folklórban. Kairosz Kiadó, Budapest. ISBN: 

9636620394  
 Bihari Anna és Pócs Éva (1985): Képes magyar néprajz. Budapest. ISBN: 9631319016 
 Kósa László és Szemerkényi Ágnes (2006): Apáról fiúra. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789633462362 
 Sándor Ildikó és Benedek Krisztina (2010): Néprajz, néphagyomány. Képzőművészeti Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789633370575 
 
Ajánlott irodalom: 
 Balassa Iván és Ortutay Gyula (1979): Magyar néprajz. Corvina, Budapest. ISBN: 9631301842 
 Bodor Ferenc (1981): Nomád nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980. 

Népművelési Intézet, Budapest. 
 Kósa László (1998): Ki népei vagytok? Jelenlévő múlt. Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789632860886 
 Nagy Olga (1974): Hősök, csalókák, ördögök. Esszé a népmeséről. Kriterion, Bukarest. 
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 Sebő Ferenc (1997): Népzenei olvasókönyv.  Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 9639014362 
 Voigt Vilmos (1972): A folklór esztétikájához. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 
 Voigt Vilmos (1972): A folklór alkotások elemzése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 

Tantárgyfelelős: Dr. Sándor Ildikó PhD adjunktus, vendégoktató, Hagyományok háza 

 
 
Tantárgy neve: NÉPHAGYOMÁNY, NÉPMŰVÉSZET II. 
A néphagyomány közvetítésének módszerei az intézményes 
nevelésben  

 
kreditszáma: 2 

tanóra típusa: szeminárium 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: Néphagyomány, népművészet I. 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerik, hogy az egyes néprajzi témakörök és a gyermekek életkori 
sajátosságainak figyelembevételével milyen módszerek alkalmazhatóak a hagyományismeret 
területén. 
Ismeretkörök: Annak bemutatása, mely műveltségi területeken jelenik meg az intézményes oktatás-
nevelés keretei között a néphagyomány, milyen neveléstörténeti előzményei vannak a XXI. századi 
pedagógiai folklorizmusnak hazánkban, az ÓNOAP és a NAT milyen kereteket teremt a 
hagyományközvetítésre. 
Kompetenciák: A hallgatók gyakorlati szakmai munkájuk során képessé válnak az itt szerzett 
módszertani ismeretek tudatos, szakszerű alkalmazására. 

 

Kötelező irodalom: 
 
 Benedek Krisztina és Sándor Ildikó (2006, szerk.): Útravaló - A néphagyomány közvetítésének 

módszerei az óvodában.  Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 978-963-7363-191 
 Benedek Krisztina (2008, szerk.): Játék tér, játék tár. Játékok a hagyományban, hagyományos 

játékok. (DVD) Hagyományok Háza, Budapest.  
 Sándor Ildikó (2012): Honnan jön és hova tart az aprók tánca?  In: Halmos Béla, Hoppál Mihály 

és Halák Emese (szerk.): „Meg kell a búzának érni” A magyar táncházmozgalom 40 éve. Európai 
Folklór Intézet Budapest, Budapest. 110-115. ISBN: 978-615-5197-017 

 Benedek Krisztina és Sándor Ildikó (2010, szerk.): Útravaló - A néphagyomány közvetítésének 
módszerei az iskolában.  Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 978-963-7363-573 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Sándor Ildikó PhD adjunktus, vendégoktató, Hagyományok háza 

 
 
Tantárgy neve: 
 NÉPHAGYOMÁNY, NÉPMŰVÉSZET III. 
Népzenei dialektusok 

kreditszáma: 2 
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tanóra típusa: szeminárium száma: 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Néphagyomány, népművészet I.  

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a legújabb kutatások és legmodernebb kiadványok segítségével bevezesse a 
hallgatókat a magyar népzenei dialektusok világába. A nagytájak megismerése mellett a kisebb 
tájegységek jellemzőit igyekszik összefoglalni minél több gyakorlati példa, hangzóanyag 
bemutatásával, elsajátíttatásával. Felkészíti a hallgatókat arra, hogy a szakirodalmat megfelelően 
értelmezzék, alkotó módon alkalmazni tudják, főként az 1–10 éves korosztály nevelése során. 

 

 
Kötelező irodalom: 
 Richter Pál (2012, szerk.): Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás FolkEurópa Kiadó.  

MTA BTK, Budapest. ISBN: 9789630832854 
 Pávai István (2013, szerk.): Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988. (+DVD-ROM).  

Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 9789637363696 
 Rosonczy-Kovács Mihály (2012): Felsütött a nap az égre. Magyar népdalok. Írott Szó Alapítvány, 

Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 9789639961241 
 Sebő Ferenc (2010, szerk.): Pátria. Magyar népzenei felvételek 1937–1963. (+DVD-ROM). 

Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 9789637363658 
 Vargyas Lajos (2002): A magyarság népzenéje. (+CD-ROM). Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 

963901494X 
Ajánlott irodalom: 
 Dobszay László és Szendrey Janka (1988): A magyar népdaltípusok katalógusa I. MTA 

Zenetudományi Intézet, Budapest. ISBN: 963707404X 
 Sebő Ferenc (1997): Népzenei olvasókönyv. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 9639014125 
 Paksa Katalin (1999): Magyar népzenetörténet. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN: 963506280X 
 Sebő Ferenc (2010, szerk.): Pátria. Magyar néprajzi felvételek 1937–1942. Hagyományok Háza, 

Budapest. ISBN: 9789637363641 
 Sebő Ferenc (2001): Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek, 3 CD-ROM. Fonó Records, 

Budapest. 
 
Tantárgyfelelős: Dr. Sándor Ildikó PhD adjunktus, vendégoktató, Hagyományok háza 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve:  
NÉPHAGYOMÁNY, NÉPMŰVÉSZET IV. 
Mesemondók öröksége - Mesemondás régen és ma 

 
kreditszáma: 2 

tanóra típusa: szeminárium 2/30  

számonkérés módja: gyakorlati jegy  
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tantárgy tantervi helye:  

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célja, hogy a kisgyermekkori pedagógia művészeti neveléssel, népi kultúrával összefüggő 
aspektusainak tükrében tárgyalja a hagyományos mesemondás szokáskörének napjainkban 
továbbvihető elemeit, a mesemondó-központú kutatás eredményeinek felhasználási lehetőségeit, 
bővíti a hallgatók szellemi néprajzzal kapcsolatos, textualizációhoz kötött ismereteit.  
A tantárgy feladata, hogy a hallgatók megismerkedjenek a magyar folklór szövegeivel, a 
mesemondás hagyományaival, a mesemondók előadói stílusjegyeivel, hogy a megszerzett tudás 
birtokában képesek legyenek esztétikai élményt nyújtó mesemondásra, közösségi mesemondási 
alkalmak újrateremtésére, a folklórkincsünkbe tartozó autentikus szövegek – kisepikai prózaműfajok 
és mesék – áthagyományozására. A tantárgy – a legújabb kutatások mentén – betekintést nyújt a 
folklorizmus és folklorizálódás folyamatainak a művészeti nevelésében, hagyományőrzésben 
megjelenő jellegzetes vonásaiba. 
Ismeretkörök: A tantárgyi keretek között a hallgatók megismerik a néprajzi gyűjtések alkalmával 
lejegyzett archaikus mesekorpusz szövegeinek sajátosságait, a stilisztikai jegyek mentén feltárják a 
különbségeket az archivált gyűjtemények és a napjainkban szerkesztett mesegyűjtemények között. A 
tantárgyi órák során megismerik a tradicionális mesemondók széles repertoárját, a mesemondás 
hagyományos alkalmait, a mesemondói alkotásmód és a hallgatóság befogadói folyamatának 
kapcsolatát. A meseszövegek formai és tartalmi jegyeinek, a mesei rend szerkesztési szabályainak 
ismeretében elsajátítják az élményt adó mesemondást meghatározó esztétikai-poétikai hatáskeltő 
eszközök alkalmazását, az előadó és a hallgatóság  
interakciójának hatásmechanizmusát.  
 Az élményalapú mesetanulási technikák (szüzsétanulás, improvizáció, reprodukáló és alkotó 
szövegmondás) megismerésével a hallgatók képesek lesznek arra, hogy fejlesszék a kisgyermekek 
anyanyelvi kompetenciáját, irodalmi érzékenységét, szövegalkotási készségét.  
Kompetenciák: A pedagógusjelöltek a máig ható klasszikus mesemondás művészeti örökségének 
feltérképezésével szerzett tudásukat képesek kreatívan integrálni az 1-10 éves gyermekekkel 
folytatott pedagógiai munkájukba, az irodalmi nevelés során alkalmazható meseprodukciós 
eljárásokba, a művészeti élményekkel ható személyiségformálás és közösségépítés 
hatásrendszerének módszertani keretébe.  

 

Kötelező irodalom: 
 Benedek Katalin (2009, szerk.): A népköltészet terített asztalánál. Benedek Elek Emlékülés, 

konferenciakötet, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest. ISBN: 978 9635670475 
 Voigt Vilmos (2009): Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról. MTA-ELTE Folklór 

Szövegelemzési Kutatócsoport. ELTE Néprajzi Intézet, Budapest. ISBN: 9789634638957 
 Biczó Gábor (2006): A mese hermeneutikája. In.: Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. 

Didakt Kiadó, Debrecen. 11-35. ISBN: 9632062736 
 Raffai Judit (2004): A magyar mesemondás hagyománya. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 

963 8643730 
 Lovász Andrea (2007): Jelenidejű holnemvolt. Krónika Nova Kiadó, Budapest. ISBN: 978963 

9423794 
Ajánlott irodalom: 
 Bódis Zoltán (2003) Mese és szakrális kommunikáció. In Bálint P. (szerk.) A meseszövés 

változatai. Didakt Kiadó, Debrecen. 137-159. ISBN: 9632140478 
 Gulyás Judit (2003): A varázsmesei álomelbeszélés narratív funkciója. In. Bálint P. (szerk.) A 

meseszövés változatai. Didakt Kiadó, Debrecen. 120-136. ISBN: 9632140478 
 Lovász Andrea (2003): Alternatívák mesevilágokra. In Bálint P. (szerk.) A meseszövés változatai. 

Didakt Kiadó, Debrecen. 258-269. ISBN: 9632140478 
 Lovász Andrea (2003): A mesélő ember. In Bálint P. (szerk.) Közelítések a meséhez. Didakt 

Kiadó, Debrecen. 43-63. ISBN: 9632062736 
 Réger Zita (2002): Cigány gyermekvilág. L’Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN: 96386187 87 
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Tantárgyfelelős: Dr. Sándor Ildikó PhD adjunktus, vendégoktató, Hagyományok háza 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bereczkiné Dr. Záluszki Anna PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve:  
MÚZEUMPEDAGÓGIA  

kreditszáma: 2 

tanóra típusa
: 
előadás 2

/
30  

számonkérés módja: gyakorlati jegy  

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók elméleti ismereteik és tapasztalataik birtokában képesek legyenek 
múzeumpedagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére, irányítására valamint felismerjék 
azokat a múzeumi lehetőségeket, melyek jól hasznosíthatók a művészeti nevelésben.  
A kurzus ismeretkörei a következők: A múzeum mint a komplex művészeti nevelés színtere. Alkotás 
a múzeumban, interaktivitás. A múzeumpedagógia eszköztára, módszertana. A múzeumpedagógia, 
művészetközvetítés és a tanulás kölcsönhatásai. Múzeumi kultúraközvetítés. A múzeumokban őrzött 
kulturális javak rendszerezésének, feldolgozásának és bemutatásának módjai. 
Múzeumkommunikáció, múzeumi tanulás.  A múzeumokban alkalmazható pedagógiai módszerek. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások, programok. A jövő kihívásai: foglalkozások hátrányos 
helyzetűekkel, fogyatékosokkal. Kommunikációs lehetőségek a szociális médiában. Animációs 
munkák és művészetközvetítés kapcsolódási pontjai. A művészetben, kortárs művészetben rejlő 
szerteágazó nevelési célok, lehetőségek bemutatása. A múzeumpedagógia célcsoportjai, célcsoport-
orientált munka - Látogatók szegmentációja. A múzeumpedagógiai foglalkozások típusai. Látni 
tanítani, avagy a műelemzés és a művelődéstörténeti aspektusok beépítése a játékos 
foglalkozásokba. Múzeumi foglalkozások elemzése. Múzeumpedagógiai program tervezése, 
szervezése, lebonyolítása. Múzeumi segédanyagok, módszertani eszköztár. Múzeumpedagógiai 
publikációk típusai és elvárásai. A múzeumok, kiállítóterek belső kommunikációs eszközeinek 
szabályrendszere (európai normák szerint). Külföldi és hazai jó gyakorlatok bemutatása művészeti és 
kortárs művészeti múzeumokban.  
Kompetenciák: A kurzus elméleti ismeretanyaga és gyakorlati foglalkozásai fejlesztik a hallgatók 
kreativitását, gondolkodási- és döntési képességét, növelik interperszonális rugalmasságukat, 
kommunikációs kompetenciájukat, együttműködési készségüket, motiváló képességüket. Képessé 
válnak korszerű múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolítására, az esztétikum, a tárgykultúra 
változatos formáinak a nevelés szolgálatába állítására, a nevelési-oktatási és muzeális intézmények 
közötti hatékony együttműködések megvalósítására.  
 

 

Kötelező irodalom: 
 Foghtű Krisztina és Szepesházyné Kurimay Ágnes (2009): Múzeumpedagógiai tanulmányok III. 

Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 9789636931872 
 Foghtű Krisztina, Pirka Veronika és Kempf Katalin (2012): Új múzeumpedagógiai törekvések – A 

hazai felsőoktatásban és múzeumi gyakorlatban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 
9789633121139 

 Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea (2011, szerk): Múzeumi tanulás. Magyar 
Természettudományi Múzeum, Typotex, Budapest. ISBN: 9789632793016 

 Vásárhelyi Tamás, Kárpáti Andrea (2010, szerk.): A múzeumi tanulás kézikönyve. Egyetemi 
jegyzet. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest. ISBN: 9789639877085 

 Vásárhelyi Tamás és Sinkó István (2004): Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest. ISBN: 9631946029 

 Hemrik László (2004): A kortárs művészet múzeumpedagógiai megközelítésének lehetőségei. Új 
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Pedagógiai Szemle, 6. 118-122.   
Ajánlott irodalom: 
 Vásárhelyi Tamás (2009, szerk): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. 

Kutatási jelentés. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 
Szentendre. ISBN: 9789637376764 

 Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2010, szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai 
módszerek- európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Múzeumi iránytű 5. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. ISBN: 
9789637376863 

 Szabics Ágnes (2009): Miénk a vár! Kortárs képzőművészet gyerekeknek. Új Pedagógiai Szemle, 
5-6. 179-184. 

 Takács Anett és Walter Imola (2012, szerk.): Múzeum és pedagógia - Múzeumpedagógia. 
Múzeumok nagyító alatt. Tanulmányok a Kaposvári Egyetem múzeumpedagógiai 
konferenciájának előadásaiból. KE PK, ISBN: 9789639821439 

 Pataky Gabriella (2007): Pláza vagy kreatív alkotóműhely? Vita a kortárs művészet 
múzeumpedagógiájáról. Hozzászólás. In: link, az index melléklete, no 8. 2007. július,7-8. 

 German Kinga, Tőkési Diána és Dóczi Erika (2006): A kortárs kiállítások közönsége egy felmérés 
tükrében. Magyar Múzeumok. 4. 3-6. 

Tantárgyfelelős: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve:  
MŰVÉSZET ÉS TERMÉSZET 

Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa szeminárium 2/30 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

A tantárgy célkitűzése a művészet – természet – tudomány közötti kapcsolat feltérképezése, azok 
definitív és analitikus megismertetése illetve esztétikai összefüggéseinek vizsgálata. A szakmai 
ismeretek oktatása mellett hangsúlyos szerepet kap a tantárgy hasznosításának lehetősége a 
pedagógiában és egy nyitott interdiszciplináris szemlélet kialakítása, amely a kultúra és annak 
környezetesztétikai vonzatát érinti.  
Célunk olyan kellő érzékenységgel megáldott kreatív tanárok, és az ismeretterjesztés iránt 
elkötelezett szakemberek képzése, akik nem csak az érdeklődés felkeltéséhez, hanem annak 
fenntartásához is értenek. Sok irányban nyitottak, szeretnek tanulni és készen állnak arra is, hogy 
ismereteiket, felfedezéseiket és élményeiket megosszák egymással és tanítványaikkal: az eljövendő 
generációk tagjaival, mivel a jövő felnőttjeinek új típusú készségekre, képességekre, tudásra lesz 
szükségük, amiknek a kifejlesztésére új típusú pedagógiai megközelítések alkalmazására is szükség 
van. Ezek élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozó és a szociális képességeket 
is fejlesztő, a tudomány és a művészet összefüggéseit felfedező pedagógiai gyakorlatok 
Ismeretkörök: A kurzus részletesen elemzi a művészet, a tudomány és a természet közötti 
viszonyrendszert. Témáiban a művészet, tudomány és természet összekapcsolódó ismeretkörei 
hangsúlyosan jelen vannak, mint például az arányok, szimmetriák, fraktálok. A környezetkultúra 
vizsgálata társadalmi és kultúrtörténeti összefüggéseiben történik. További ismeretkörök: A 
természetművészet kialakulása és történeti értelmezése. Az ökológiai szempontok jelentősége. 
Természeti folyamatok vizsgálata. A tér, a tömegek és egyes elemek emberközpontú arányrendje. A 
környezet észlelése. A léptékek, nagyságrendek. Természetművészethez kapcsolódó tervezési 
feladatok a vizuális, esztétikai és tudományos törvényszerűségek figyelembevételével. A természeti 
tárgyak, anyagok, energiák, helyszínek használata a kreatív gyakorlatok során. 
Kompetenciák: A kurzus hallgatói képessé válnak a természetművészet jelenségeinek észlelésére, 
tanulmányozására, értékelésére, valamint a különböző természeti anyagkarakterek kreatív 
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használatára. Fejlődik problémaérzékenységük, térábrázolási, formaalkotási, színhasználati 
kompetenciájuk, motiválttá válnak az önfejlesztésre. Egyaránt rendelkeznek a művészetek és a 
természettudományok iránti nyitottsággal, képesek a megfelelő mintaadásra. Képessé válnak a 
térrendezés elveinek tudatos felismerésére és alkalmazására adott környezeti összefüggésekben, 
valamint önálló tervezésre, saját elképzeléseik színvonalas prezentációjára, azok átültetésére a 
pedagógiai gyakorlatba.  
 

 

Kötelező irodalom: 
 Fenyvesi Kristóf és Stettner Eleonóra (2011, szerk.): Hidak, matematikai kapcsolatok a 

művészetben, a tudományban és az élményközpontú oktatásban. Kaposvár. 1-176. ISBN: 
9789639821293 

 Erőss István (2011): Természetművészet. EKF Líceum Kiadó, Budapest. ISBN: 9789639894815 
 Kepes György (1979): A világ új képe a művészetben és a tudományban. Corvina Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9631303586 
 Sterbetz István és Telepi Katalin (1999): Védett természeti értékek a magyar képzőművészetben. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest. 
 Fekete István (2008): Az erdő ébredése. Lazi Kiadó, Budapest. ISBN: 9789639690929 
Ajánlott irodalom:  
 Michael Lailach (2007): Land Art. Taschen, America. ISBN: 978382285613 
 Malcolm Andrews (1999): Landscape and Western Art. Oxford University Press, Oxford. ISBN: 

0192842331 
 Barallo Javier, Budin Mateja, Durity Anthony, Fenyvesi Kristóf, Jablan Slavik, Klingné Takács 

Anna, Radović Ljiljana ,Sazdanović Radmila, Stettner Eleonóra (2012): Experience-centered 
Approach and Visuality In The Education of Mathematics and Physics Élményközpontúság és 
vizualitás a matematika– és fizikaoktatásban. Doživljaji i vizualnost u centru pozornosti u nastavi 
fizike i matematike, Kaposvár. 1-237. ISBN: 9789639821521 

     http://crossborder.experienceworkshop.hu/?page_id=16 letöltés: 2013.04.15. 

Tantárgy felelőse: Mészárosné Dr. Darvay Sarolta PhD, főiskolai docens 

 
 
Tantárgy neve: 
KOMPLEX MŰVÉSZETI NEVELÉSI GYAKORLAT 
A művészeti nevelés élménye – Gyakorlatot követő reflexió 

 
kreditszáma: 8 

tanóra típusa: gyakorlat és száma: 80  

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja olyan intézményi gyakorlatokon való részvétel, ahol biztosított a képzőművészet, az 
irodalom, a drámapedagógia, a mozgásművészet és a zene komplex alkalmazása a 10 év alatti 
korosztály tevékenységeinek szervezésében.  
Ismeretkörök: A gyakorlat: felkészülés a gyerekek közötti interperszonális kapcsolatok gondozására, 
hatékony kezelésének gyakorlására; a konstruktív pedagógia és a cselekvés pedagógiájának 
alkalmazására; valamint a 10 év alatti korosztály megismerési, tanulási folyamatainak differenciált 
irányítására, alkotói attitűdjének orientálására, művészeti tevékenységük támogatására; kulturális, 
művészeti és közösségi fejlődésük elősegítésére, a gyakorlatot követő reflexió során a művészeti, 
pedagógiai, pszichológiai alapismeretek alkalmazására.  A hallgatók a gyakorlatban megfigyelik és 
megismerik a tanulásirányítás korszerű módszereit, a művészetekben rejlő differenciált fejlesztés 
lehetőségeit. 
Kompetenciák: Az intézményi gyakorlatokon való részvételt követően a hallgatók képessé válnak 
elméleti ismereteik értő alkalmazására a tervezés és komplex fejlesztői hatás elemzése terén. 

http://crossborder.experienceworkshop.hu/?page_id=16
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Ismerik az egyes művészeti ágak művészettudományi, művészettörténeti, pszichológiai és 
pedagógiai alapjait, amelyekre a művészi kifejezés építhető. Ismerik a 10 év alatti korosztály 
megismerési, tanulási folyamatainak differenciált irányítását, alkotói attitűdjük orientálási módjait; 
képesek a 10 év alatti tanulók művészeti tevékenységének, kulturális, művészeti és közösségi 
fejlődésének támogatására. A művészeti nevelés eredményessége érdekében képesek az 
önművelésre, önfejlesztésére; pszichológiai ismereteinek bővítésére; a mindennapi felkészülésre, a 
reflexióra és önreflexióra. Alkalmasak az érvényben lévő nevelési, oktatási dokumentumokhoz (NAT, 
kerettanterv, helyi tantervek, Óvodai nevelés országos alapprogramja, intézményi pedagógiai/ 
szakmai programok, A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai, A családi napközi 
működésének követelményei) illeszkedve gyermekközpontú, a személyiség kibontakozását segítő 
művészetpedagógiai tevékenységek és folyamatok szakszerű tervezésére. Alkalmassá válnak az 
intézményen (bölcsődén, óvodán, iskolán) belül és kívül komplex művészetpedagógiai foglalkozások 
vezetésére. Képessé válnak a napközbeni kisgyermekellátás (bölcsőde, családi napközi, alternatív 
ellátási formák, pl. játszóház) és a köznevelés (óvoda/általános iskola alsó tagozat) művészeti 
nevelési gyakorlatát gazdagító programok/oktatási anyagok/ segédanyagok szakszerű 
összeállítására. 
 

 

Kötelező irodalom:  
 Bárdossy Ildikó (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás 

lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. ISBN: 9636419205 
 Rapos Nóra (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet, 

Budapest. ISBN: 9789636826864 
 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789639500617 
 Hunyady Györgyné (2003): Differenciálás – kooperatív tanulás. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 

Budapest.  
 Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Könyvkiadó Kft, Budapest. 

ISBN: 9631640094 
Ajánlott irodalom: 
 Hunyady Györgyné és M.Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs. ISBN: 

9630394383 
 Dobszay László (1991): Kodály után. Tűnődések a zenepedagógiáról. Kodály Intézet, Kecskemét. 

ISBN: 9637295062 
 Bagdy Emőke (2002, szerk.): Hang és lélek. Új utak a zene és társadalom kapcsolatában.  

Magyar Zenei Tanács, Budapest. ISBN: 9630098954 
 Pataky Gabriella (2009): A portfólió a vizuális nevelésben. Értékelési alternatíva az alsófokú 

oktatási-nevelési intézmények pedagógusainak képzésében. Új Pedagóiai Szemle, 5-6. 226-232. 
 Kárpáti Andrea (1998): A művészeti projekt, mint vizsgamódszer. In Hegedűs Gábor (szerk.): 

Projektmódszer I. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét. 68–80. 

 Kárpáti Andrea (1997): A befogadásra és az aktivitásra épülő nevelési folyamatkoncepciók 
jellemzői. In Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. III / 3. rész. Telosz Kiadó, 
Budapest. 164–184. ISBN: 96338458127 

 Bánki Vera és Bálványos Huba (2002): Differenciálás a művészeti nevelésben. OKKER Kiadó, 
Budapest. ISBN: 9639228370 
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Tantárgyfelelős: Dr. habil Turmezeyné Heller Erika PhD, egyetemi docens 

 
 
 

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG 
 
 
Tantárgy neve:  
ALKOTÁSI GYAKORLATOK I. 
A vizuális nevelés gyakorlata – Műalkotás imitáció 

 
kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium száma: 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, hogy foglalkozásaival közelítsen ahhoz az állapothoz, amelyben a hallgató kifejezési 
képessége képi alkotások inspirációjára, imitációk segítségével, azzal adekvát expressziót képes 
létrehozni.  
A tantárgy ismeretkörei: Az élmény. A vizuális élmény, az esztétikai élmény, és a műélmény 
pszichológiája, illetve az élményből fakadó kifejezési késztetések pszichológiája. A személyes közlések 
képalakítási körének pedagógiai megközelítése. A vizuális kifejezés tartalma, komplexitása, technikái. A 
komplex vizuális program szervezésének módszertani kérdései. Imitációs és transzpozíciós feladatok 
választott műalkotások alapján. Műalkotások vizuális nyelvének kiterjesztése a jelentés átírásával. 
Irodalmi és zenei alkotás inspirációjának kibontása. Csoportos élmény feldolgozása vizuális és 
társművészeti eszközökkel, technikával. Kísérletek anyagokkal, technikákkal, eljárásokkal. Az anyag és 
a technika inspirációi. 
Kísérletek a választott műfajban és műfajok társításával konvenciószerűen alkalmazott nyelvi 
eszközökkel, hatáselemekkel. Bábkészítés, bábjáték. 
Kompetenciák: A tantárgyat sikeresen befejező hallgatók képessé válnak az itt megismert és gyakorolt 
módszerek, helyzetek révén arra, hogy a személyes élményekből táplálkozó kifejező képalakítás 
tevékenységeit, a képzőművészeti élményeket és a társművészeteket felhasználó inspiráló közegét 
megteremtsék. Ismereteiket a 10 év alatti korosztály személyiségformálásának céljába tudják állítani. 
 

 

Kötelező irodalom: 
 Bakos Tamás, Bálványos Huba, Preisinger Zsuzsa és Sándor Zsuzsa (2012): A vizuális nevelés 

pedagógiája a 6-12 éves korosztályban. Eötvös Kiadó, Budapest. ISBN: 9635065345 
 Bodoczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest. ISBN: 

9637164782 
 Bodoczky István (2012): Kis könyv a vizuális művészeti nevelésről. Vizuális és Környezetkultúra 

Fejlesztéséért Alapítvány, Budapest. ISBN: 9789630843478 
 Bálványos Huba (2012): Esztétikai művészeti ismeretek, esztétikai művészeti nevelés. Eötvös, 

Budapest. ISBN: 9635065337 
 Bánki Vera és Bálványos Huba (2005): Differenciálás a művészeti nevelésben.  Okker, Budapest. 

ISBN: 9639228370 
 Séra László, Kárpáti Andrea és Gulyás János (2002): A térszemlélet. A vizuális-téri képességek 

pszichológiája, fejlesztése és mérése. Comenius Kiadó, Pécs. ISBN: 9633204986 
Ajánlott irodalom: 
 Kiss Virág (2013): Művészeti nevelés, művészettel nevelés, művészetterápia. Iskolakultúra, 10. 18-

31. 
 Gaul Emil (1998): A képzési tartalom korszerűsítésének trendjei a vizuális nevelés területén három 

európai példán. Új Pedagógiai Szemle, 48. évf. 3. sz. 85-91 
 Piper, David (1987): A művészet élvezete. Helikon, Budapest. ISBN: 9632077679 
 Karátson Gábor (1970): Miért fest az ember. Corvina, Budapest. ISBN: 9631309894 
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 Sípos Endre (2003): A kreatív önkifejezés, mint a komplex pedagógiai munka gyümölcse - 4. rész, 
Tanító, 41. évf. 7. sz. 18-24. 

 Orosz Csaba (2009): Kreativitási gyakorlatok a vizuális nevelésben Joseph Benys és Erdélyi Miklós 
nyomdokain. Új Pedagógiai Szemle, 5-6. sz. 199-212. 

Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Bakos Tamás, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve:  
ALKOTÁSI GYAKORLATOK II. 
A szó művészete  

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium 2/30  

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók módszertani műhely-formában szerzzék meg azon kompetenciákat, 
melyek az irodalomhallgatást, a gyermeki mesemondó, történetmondó és verselő tevékenységet a 
játékhoz hasonlatos úgynevezett én-technikaként kezelik. Képessé válnak arra, hogy a különféle 
paratextuális esetleg hipertextes jelzések alapján, valamint az irodalmi struktúra feltárásával a 
gyermekeknek szánt írásművek megközelítésekor rákérdezzenek e szövegek működésére. Az irodalmi 
szövegek formai és tartalmi jegyeinek ismeretében sajátítják el az élményt adó szövegmondást 
(szüzsétanulás, improvizáció, reprodukáló és alkotó szövegmondás), a szöveg kiválasztásának 
szempontjai meghatározó esztétikai–poétikai hatáskeltő eszközök használatát; hangtechnika, mondat- 
és szövegfonetikai eszközök használata, gesztusok, mimika, testmozgás. 
Kompetenciák: Ennek a feltáró munkának eredményeként a kurzus végére a hallgatók maguk is 
képessé válnak alkotó, produktív módon, adott kulturális kontextusban, adott műfaji 
jellegzetességeknek, stílusoknak, mediális eljárásoknak megfelelően beszédművek és írott szövegek 
megalkotására, a kreatív írás gyakorlására.  

 

Kötelező irodalom: 
 Füzi Izabella (2011, szerk.): Verbális és vizuális narráció. Pompeji, Budapest. ISBN: 978-963-

89000-1-2 
 Szerdahelyi István (1995): Irodalomelméleti enciklopédia. Eötvös József Kiadó, Budapest. ISBN 

963 85348 0 X 
 Raffai Judit (2004): A magyar mesemondás hagyománya, Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 

9638643730 
 Kanyó Zoltán és Síklaki István (1988, szerk.): Tanulmányok az irodalomtudomány köréből. 

Tankönyvkiadó, Budapest. ISBN: 9631803171 
 Daróczi Gabriella (2008): A kisgyermekkori történetmondás készség- és képességfejlesztő hatása. 

Új Pedagógiai Szemle, 5. 97-102. 
Ajánlott irodalom: 
 Bálint Péter (2003, szerk.): A meseszövés változatai. Didakt Kiadó, Debrecen. ISBN: 9632140478 
 Benedek Katalin (2011, szerk.): A népköltészet terített asztalánál. Benedek Elek Emlékülés, MTA 

Néprajzi Kutatóintézete, Budapest. ISBN: 9789635670475 
 Boldizsár Ildikó (2012): Meseterápia. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN: 9789631428469 
 Komáromi Gabriella (2003): A tündér hétfejű: Változások a „fikció erdejében”. Fordulópont, 5. évf. 

19. sz. 92–111. ISSN: 15852474 
 Komáromi Gabriella (1998): A gyermekkönyvek titkos kertje. Pannonica, Budapest. ISBN: 

9638469781 
 Lovász Andrea (2007): Jelen idejű holnemvolt. Krónika Nova, Budapest. ISBN: 9789639423794 
 Voigt Vilmos (2007): Meseszó. Tanulmányok mesékről és mesekutatásról. MTA-ELTE Budapest. 
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ISBN: 9789634638957 

Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Daróczi Gabriella PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve:  
ALKOTÁSI GYAKORLATOK III. 
Esztétikus testképző gimnasztika 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: gyakorlat 2/30   

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozása, 
valamint a testi, lelki harmónia kialakításának módszerei gimnasztikai gyakorlatokkal. Alapvető fizikai 
képességek, mozgáskészségek fejlesztése a gimnasztika eszköztárával. Olyan szemléletet és tudás 
közvetítése, amelynek segítségével a hallgatók képessé válnak a funkcionális anatómiai ismereteikre 
építve gimnasztikai gyakorlatláncok megtervezésére. A gimnasztikai gyakorlatanyag bővítése és 
megfelelő alkalmazása a testtudatos mozgás kialakítására. A gimnasztikai gyakorlatokat alapvető 
eszközként tudják alkalmazni az esztétikus mozgás kialakításában. Gyakorlati ötletekkel tanítson a 
kreatív gondolkodásra. A hallgatók pontosítsák a helyes szakkifejezéseket. Alapvető funkcionális 
anatómiai ismeretek megszerzése. A gimnasztika mozgásanyagát felhasználva gazdagítsa a 
művészeti nevelés eszköztárát olyan szempontból is, hogy a hallgatók hatékonyan felhasználhassák a 
nevelési folyamat egészében. 
Ismeretkörök: Sokoldalúan és speciálisan képző gyakorlatláncok tanulása, tervezése. Ízületi 
mozgékonyság fejlesztése a gimnasztika mozgásanyagával. Minden ízületi és izomcsoportra kiterjedő 
nyújtó és lazító hatású, valamint mobilizációs gyakorlatok, elemkapcsolatok tervezése. A különböző 
stretching technikák alkalmazása. Minden izomcsoportra kiterjedő erősítő hatású gyakorlatok, 
elemkapcsolatok tervezése. A helyes testtartásban szerepet játszó izomcsoportok erősítése a 
gimnasztika mozgásanyagával, tartásjavító gyakorlatok. Erőadagolás szabályozó, a kinesztetikus 
differenciáló képességet, a tér- idő-testrész koordinációját fejlesztő gimnasztikai gyakorlatok, 
gyakorlatsorok. A zene és mozgás összhangjának megteremtése gimnasztikai gyakorlatokkal. 
Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, mozgáskombinációk szinkronban 
történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes irányok, a mozgáskarakter és ritmus 
megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása. 
Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak arra, hogy életkoronként differenciálva tervezzenek a 
különböző fejlesztési feladatoknak megfelelő zenés gyakorlatláncot, elsajátítják az esztétikus 
testképzés és gimnasztikai ismeretanyagot. Tudnak tervszerű gyakorlatok, gyakorlatláncok, 
kombinációk összeállításával tökéletesíteni a gyerekek mozgásán. Ismereteik birtokában képesek 
önállóan hatáskiváltás szempontjából tervezni, az adott életkornak megfelelő komplex hatású zenére 
végzett gyakorlatláncot. Felismerik, hogy a gimnasztika eszköztárával miképpen tudják a 10 év alatti 
korosztály esztétikus testképzését megvalósítani és hogyan tudják az óvodás és kisiskolás korú 
gyermekek mozgáskultúráját fejleszteni.  
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Kötelező irodalom: 
 Kármán Judit és Makovicsné Landor Erika (2005): Esztétikus testképző gimnasztika. Semmelweis 

Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest. ISBN: 9639214531 
 Szécsényiné Fekete Irén (1999): Művészi gimnasztika táncosoknak.  Planétás Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9639014664 
 Berczik Sára és Sákovicsné Dömölky Lídia (1992): Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika. 

Módszertani útmutató a 3-10 éves korosztály testi neveléséhez. Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, Budapest. ISBN: 9636735247 

 Tihanyiné Hős Ágnes, Fajcsák Zsuzsanna és Petrekanics Máté (1999): Az aerobic elmélete és 
gyakorlata. Az aerobicedző-képzés szakkönyve TF, Budapest. ISBN: 9637166475 

Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PHD, főiskolai docens 

 
 
Tantárgy neve:  
ALKOTÁSI GYAKORLATOK IV. 
Zenés színjátszás 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a megismertesse a hallgatókat a zenés színjátszás, színészmesterség, 
dramatizálás, dramaturgia, műsorok, programok megtervezése alapjaival és darabok színpadra 
állításának feltételeivel. Ezt követően tanári irányítással, de sok önálló munkával zenés produkció 
létrehozása. 

 

Kötelező irodalom: 
 Frigyesi Tibor (2004): A pedagógus is színész – avagy művészeti nevelés, színházművészeti 

stúdium a felsőoktatásban. A színészmesterség ismereteinek hasznosítása a pedagógus pályán. In: 
Döbrössy János (szerk.): Ének–zene–nevelés. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 963909088951 

 Döbrössy János (2011, szerk.): Ének–zene–nevelés. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 
963909088951 

 Montágh Imre (1985): Mondjam vagy mutassam? Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 
9631142280 

 Debreczeni Tibor (1960): A pódiumi rendezés dramaturgiája. Múzsák Kiadó, Budapest. 
 Horváth Kata és Takács Gábor (2009, szerk.): Színház és pedagógia. Elméleti és módszertani 

füzetek. Káva Kulturális Műhely, Budapest.
 
ISSN: 20610491 

Ajánlott irodalom: 
 Barsi Ernő (1995): Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Könyvkiadó, Győr. 

ISBN: 9637586393 
 Hernádi Sándor (2003): Beszédművelés. Osiris Kiadó, Budapest. ISBN: 9633894700 
 Latinovits Zoltán (1973): Ködszurkáló. Magvető Kiadó, Budapest. ISBN: 9637455876 
 Novák János (2004): A színház nyelvén: egészen kis gyerekeknek.  Fordulópont, 2. ISSN: 

15852474 
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Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve:  
KREATÍV DRÁMAGYAKORLATOK I. 
I. Népszokások, néphagyomány alapú dramatikus tevékenység 
(magyar-német-szerb) 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium száma: 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás:  

 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a népszokás fogalmát, típusait, folklorisztikai jellemzőit, 
ezen belül jártasságot szerezzenek a kalendáris (jeles napi) szokásokban. Elsajátítják az egyes 
ünnepkörök jellegzetes szöveges, énekes és mozgásos megnyilvánulásait, megismerik azok 
intézményes (óvoda, iskola) alkalmazásának lehetőségeit, képesek lesznek a népszokások mint 
dramatikus tevékenység pedagógiai helyzetben való gyakorlati alkalmazására. 
További cél, hogy a hallgató megismerkedik a magyarországi németek/szerbek népszokásaival, 
gyermekjátékaival és gyerekdalaival, a magyarországi német/szerb kisebbség néprajzával, 
kultúrájával, művészetével, szokásaival és népi hagyományaival. A német/ szerb közösséghez tartozás 
megélése, ennek a tudatnak kreatív megértése, átadása a német/ szerb kisiskolásoknak, 
óvodásoknak. Az egyéni és kollektív (német/szerb nemzeti) identitás kölcsönös kialakítása, elmélyítése 
és erősítése, az Európához és Magyarországhoz tartozás tudata mellett. 
Ismeretkörök: A magyarországi németek népszokásai, a téma gyűjteményes kötetei, a magyarországi 
németek gyermekdalai, rímek, rigmusok; drámajátékok, pl. Christkindlspiel; A kisebbség 
gyermekjátékai: fogócskák, bújócskák, egyéb kitalálós játékok; ügyességi és erőjátékok. A családi 
élethez kapcsolódó szokások és az egyházi évhez kapcsolódó szokások, valamint a tárgyi kultúra 
elemei. 
A szerb népi és nemzeti ünnepek, hagyományok, emblematikus események, személyek közül azok 
kiválasztása, amelyeket a hallgatók alkalmasnak tekintenek a cél elérésére, valamint dramatizálhatók 
dialógussal és monológgal ellátható cselekménysorrá (például Szent Száva kolostorba vonulása, 
Bizáncba utazása, testvérei kibékítése), szerep- és szituációs játékká alakíthatók. Ide lehet sorolni 
néhány szerb népmese ilyetén feldolgozását, a rigómezei csata legendáját, a „materice”, „detinjci”, 
„oci”, valamint a „vertep” népszokását.  
A dialógusok, köszöntők, közmondások szövege szabadon alakítható tematikai és hosszúsági 
meghatározottságuk részleges korlátai ellenére, tág teret nyitva ezáltal a hallgatói kreativitásnak, 
vitának és eszmecserének. A drámapedagógia alkalmazása a szerb történelmi és irodalmi művek 
értelmezésében a kisgyermekek számára megfelelő módon. A gyermekek érzelmi élete, világlátása 
gazdagítható a nemzeti értékekkel (bátorság, kitartás, szabadságszeretet). A hallgatóknak meg kell 
ismerni a változatos drámai alkotásokat, amelyek a középkori szerb történelem kiemelkedő személyeit, 
eseményeit dolgozzák fel és bocsátják a szerb közösség elé. Ez azért is fontos, mert ezek a művek 
nincsenek a gimnáziumi irodalomoktatás fókuszában (pl. Márko királyfi kardja, Márko királyfi álma). 
Kompetenciák: A hallgatók megismernek számos gyermekdalt és gyermekjátékot; tudják alkalmazni 
elsajátított ismereteit tanítványaik körében a tanítási órákon és azokon kívül; képessé válnak irányítani 
a játékokat valamint hozzászoktatni a gyerekeket a játék szabályainak betartásához, a „fair play”-hez. 
A hallgatók megismerik a magyarországi német kisebbség néprajzát, kultúráját, művészetét, szokásait 
és hagyományait, valamint a szerb történelem és néphagyomány kiemelkedő személyiségeit és 
eseményeit, a szerb népszokásokat, a népi, szóbeli irodalom alkotásait. Képessé válnak a 
drámapedagógia, az irodalmi műfajok poétikai és esztétikai kreatív eljárásainak tudatos használatára 
pedagógiai munkájukban.        
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Kötelező irodalom: 
 Barsi Ernő (2003): Népi hagyományaink iskolai és amatőr színpadon. Hazánk Könyvkiadó, ISBN: 

9637586768 
 Kerényi György (1982): Magyar énekes népszokások. Gondolat, Budapest. ISBN: 9632810791 
 Tátrai Zsuzsanna és Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő Múlt. 

Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 9789632865812 
 Újváry Zoltán (1997): Népi színjátékok és maszkos szokások. Debrecen. ISBN: 9630491958 
 Lásztity Nikola (2012): Szerb civilizáció. Budapest, ELTE EÖTVÖS Kiadó. ISBN: 9789633120910 
 Manherz Károly (1999, szerk.): A magyarországi németek. Budapest. ISBN: 9639001376 
 Márkus Éva (szerk.) (2007): „Ene bene Tintenfass, geh’ zur Schul’ und lerne was.” Eine Text- und 

Aufgabensammlung zur „Ungarndeutschen Kinderliteratur“ für die Studenten der 
NationalitätenkindergärtnerInnen und -grundschullehrerInnenbildung (= A magyarországi németek 
gyermekirodalma. Szöveg- és feladatgyűjtemény.) Trezor Kiadó, Budapest. 181 p. 
http://mek.oszk.hu/08800/08816/08816.pdf  

 Márkus Éva (2010, szerk.): Zur Volkskunde der Ungarndeutschen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für die 
Studenten der Nationalitätengrudschullehrer- und -kindergärtnerinnenbildung. Trezor Kiadó, 
Budapest. 323 p. http://mek.oszk.hu/09000/09086/ 

Ajánlott irodalom: 
 Petar Lastic-Jazmina Stankovic (2007): Dani svima znani. Budapest XIV. ker. Szerb Kisebbségi 

Önkormányzat-Etnomirror Bt., Budapest. 
 Milan Sztepanov (2010): Srpska knjizevnost za decu, Trezor Kiadó, Budapest. 
 Mirjana Ilin (2008): Igra kolo, igra kolo. Trezor Kiadó, Budapest. 
 Tám, László (1999): Keresztek, szentek, kálváriák, temetők. A magyarországi németek szakrális 

emlékei. Budapest.  
 Wild, Katharina és Metzler, Regine (1982, szerk.): Hoppe, hoppe Reiter (Reime, Lieder und Spiele 

aus der Baranya). Budapest. 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Márkus Éva PhD, főiskolai docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr Lásztity Nikola PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve:  
KREATÍV DRÁMAGYAKORLATOK II. 
Drámajáték 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek:  

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a hallgatók saját élményükön keresztül tapasztalják meg a drámagyakorlatok 
hatását, a gyakorlatban ismerkedjenek meg a pedagógia munkájukban később tudatosan használt 
játékokkal. 
A kurzus ismeretanyaga a drámajátékok fajtáinak elsajátítása, önálló játékvezetés célirányos 
fejlesztése. A gesztusnyelv, a hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés elemzése. Rögtönzött játékok 
során gyakorolják a tanulók a különféle élethelyzetek, kiélezett szituációk felismerését, az azokban 
való eligazodást. 
Kompetenciák: A kurzus során tapasztalatot szereznek a közösségben, a közösségért tevékenykedő 
ember aktivitásáról, gazdagodik önismeretük és emberismeretük, erősödik a helyzetek felismerésének, 
meghatározásának képessége, fejlődik önálló gondolkodásuk, mozgásuk és artikulált beszédük. 
 

http://mek.oszk.hu/08800/08816/08816.pdf
http://mek.oszk.hu/09000/09086/


 

                                                                                                   

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

Kötelező irodalom: 
 Gabnai Katalin (1999): Drámajátékok. Helikon Kiadó, Budapest. ISBN: 963208599X 
 Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó (2003): Dráma Pedagógia Pszichológia. Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen. ISBN: 9639396338 
 Kaposi László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Színházi füzetek VII., Budapest. 
 Kaposi László (2005, szerk.): A dráma tanítása – segédlet az 1–4. évfolyamon tanítók számára. 

Szada: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Budapest. 26–131. ISBN: 9632190742  
 Montágh Imre (2008): Figyelem vagy fegyelem. Holnap, Budapest. ISBN: 9789633451464 
Ajánlott irodalom: 
 Johnstone, Keith (1993): Impro – Improvizáció és színház. Közművelődés Háza, Tatabánya. ISBN: 

9630436841 
 Baji-Gál Ferencné: Drámapedagógia alkalmazása: foglalkozásminták alsó tagozatosok számára. 

Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006. ISBN: 9639224545 
 Előd Nóra (1997, szerk.): Add tovább. Drámajátékok 5-6 éveseknek és tanítóiknak. Candy Kiadó, 

Veszprém. ISBN: 9638525991 
 Kaposi László (1999, szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Művelődési 

Intézet, Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest.  
 Kaposi László (2002, szerk.): Játékkönyv. MDPT/Marczibányi téri Művelődési Központ, Budapest. 

ISBN: 9638457031 
 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Márkus Éva PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Bereczkiné Dr. Záluszki Anna PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve:  
ESÉLYTEREMTÉS MŰVÉSZETEKKEL I. 
A tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók támogatása 
művészetekkel  

 
kreditszáma: 3 

tanóra típusa: előadás és száma: 2/30 

számonkérés módja: kollokvium 

tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A kurzus célja, hogy a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztésének, a sérült funkciók 
javításának, illetve az esetlegesen hiányzó funkciók pótlásának a művészeti tevékenységek által kínált 
lehetőségeit megismertesse a hallgatókkal. Rámutat a tanulási problémák hátterében meglévő okokra, 
illetve ezek összefüggéseit a művészeti nevelés azon sajátosságaival veti össze, amelyek a 
fejlesztésben szerepet játszanak. Kialakítja azt az attitűdöt, hogy a hallgató fontosnak tartsa a 
művészeti nevelést, továbbá a művészeti nevelés transzferhatását a gyermeki személyiség 
fejlesztésében. Képessé teszi a hallgatót arra, hogy a szakirodalmat értelmezze és elemezze, továbbá 
kritikus módon, alkotóan saját tevékenységére vonatkoztassa, abban alkalmazza. 
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Kötelező irodalom: 
 Porkolábné Balogh Katalin (2002): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő 

kisiskolásoknak.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 444 p. 
 Porkolábné Balogh Katalin (2005): A fejlesztő pedagógia pszichológiai alapjai. Fővárosi Pedagógiai 

Intézet, Budapest.  
 K. Udvari Katalin (2006, szerk.): Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban. Psalmus 

Humanus Művészetpedagógiai Egyesület, Budapest. ISBN: 9632293657 
 Mikonya Görgy (2010): Im Schatten der Schulpadagogik – religiöse Bewegungen, Pscyhogruppen 

und Erziehung. In Nóbik Attila és Pukánszky Béla (szerk.): Normalitat, Abnormalitat und Devianz. 
Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwalzungen in der Moderne. Peter Land 
Verlag, Wien. 177-189. 

 Mikonya György és Szarka Emese (2009, szerk.): Új vallásos mozgalmak és a pedagógia. Sajátos 
nevelési problémák az iskolában. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

Ajánlott irodalom: 
 Pektor Gabriella (2011): Örömteli gyermekévek. Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye. Mozaik 

Kiadó, Szeged. ISBN: 9636976521 
 Mikonya György (2012): Beszámoló a berlini Konfliktusos Csoportokkal Foglalkozó Tanácsadó 

Központ tevékenységéről és interjú az ottani munkatársakkal. In Mikonya György (szerk.): Vallásos 
mozgalmak nézetei a családi életről és az oktatásról. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 175-183. 
ISBN: 9789633121009 

 Pinczésné Palásthy Ildikó (2005): Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Pedellus Tankönyvkiadó, 
Debrecen. ISBN: 9789639396593 

 L. Ritók Nóra (1999): Önkifejezésen alapuló vizuális nevelési program: A másság, az egyéni 
látásmód vállalása. In Fűzfa Balázs (szerk.): Süss fel nap – Alternatív pedagógiai törekvések 
Magyarországon. 2. Soros Alapítvány, Budapest. 421-436.  

 Zsoldos Márta (2010, szerk.): Sindelar - Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-
gyengeségeinek felismerésére a Tréningprogram használatához. A/3 Nyomdaipari és Kiadói 
Szolgáltató Kft. Budapest. ISBN: 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Turmezeyné  Heller Erika PhD, egyetemi docens 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Sándor Mónika PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve:  
ESÉLYTEREMTÉS MŰVÉSZETEKKEL II. 
Hátrányos helyzetű gyerekek és a művészeti nevelés 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium és száma: 30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Esélyteremtés művészetekkel I. 

Tantárgyleírás:  

 A kurzus a gazdasági, társadalmi, kulturális szempontból hátrányos családi hátterű gyerekek 
készségeinek, képességének fejlesztését, illetve motivációinak erősítésének elméleti kereteit ismerteti. 
Sajátosságaikra figyelemmel dolgozza fel a művészeti nevelés eszközrendszerének alkalmazási 
lehetőségeit. Bemutatja a hazánkban sikeresnek bizonyult jó gyakorlatokat, kiemelten a nemzetközi 
MUS-E program hazai szervezetének, a MUS-E Magyarország Egyesületnek munkáját, programját, 
módszereit. Beláttatja a hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében, integrációjában a művészetek 
fontosságát. Képessé teszi a hallgatót arra, hogy a családi szocializáció hiányosságait elemezze és 
értelmezze, továbbá legyen képes nevelési, fejlesztési célokat megfogalmazni, illetve adekvát 
művészeti tevékenységeket tervezni.  
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Kötelező irodalom: 
 Döbrössy János (2003): A hátrányos helyzet kezelését hatékonyan szolgáló pedagógiai 

lehetőségek – Ének-zene. In Ronkovics Eszter (szerk.): Hátrányok és stratégiák.  Trezor Kiadó, 
Budapest. 75-92. ISBN: 9639088781 

 Kismartony Katalin (2011): Tizenkét évvel a mus-e program budapesti kísérleti szakaszának 
befejezése után – milyen eredményeket hozott a „tanítóknak, tanároknak” a program? In: Döbrössy 
János (szerk.): Ének–zene–nevelés.  ELTE TÓK – Komáromi Nyomda és Kiadó Kft, Budapest.–
Komárom. ISBN: 9639088951 

 Fejes József Balázs és Józsa Krisztián (2005): A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos 
helyzetű tanulók körében. Magyar Pedagógia. 2. 185-205. 
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Fejes_MP1052.pdf  

 Döbrössy János (2004, szerk.): Ének–zene–nevelés. Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 9639088951 
 Kismartony Katalin (2011): Menuhintól Dave Brubeckig. In: Döbrössy János (szerk.): ”Mi ez a 

gyönyörű?” (Kodály) – zenehallgatóvá nevelés. ELTE TÓK, Budapest.  ISBN: 9789632842141 
Ajánlott irodalom: 
 Forray R. Katalin és Kozma Tamás (2011): Az iskola térben, időben. Új Mandátum Kiadó, 

Budapest. 209 p. ISBN: 9789632870403 
 Kaposi László (2008): Tanítási dráma. A drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált 

nevelésének szolgálatában. Segédlet a pedagógusképzés hallgatói számára. Educatio, Budapest.  
 Imre Anna (2002): A hátrányos helyzet összetevői. Educatio, 1. 63-72. 
 Kovács Barbara (2002): A zenei fejlesztő játékokról. Novum Kiadó, Budapest. 
 Zsolnai Anikó (2006): A szociabilitás fejlesztése 4–8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged. 
 L. Ritók Nóra (2008): Rajzolni jó! Ötlettár vizuális nevelést tanítók számára - Általános iskola 1-5. 

évfolyam. Educatio, Budapest.  
     http://igazgyongy-alapitvany.hu/wp-content/uploads/2011/10/Rajzolni-jo.pdf  
 Székácsné Vida Mária (1980): A művészeti nevelés hatásrendszere. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

ISBN: 930519046 
 

 
Tantárgyfelelős: Dr. habil Turmezeyné Heller Erika PhD, egyetemi docens  
 

 
 
Tantárgy neve: 
 ESÉLYTEREMTÉS MŰVÉSZETEKKEL III. 
Tehetség és művészettel nevelés 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium száma: 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: Esélyteremtés művészetekkel I. 

Tantárgyleírás: 

 A kurzus megismertet a tehetség fogalmának korszerű értelmezésével, a fontosabb 
tehetségmodellekkel, valamint a tehetségfejlesztés alapelveivel, eszközrendszerével. Értelmezi a 
tehetségek komplex fejlesztését, melynek alapja gyermekkorban a személyiség harmonikus fejlődése. 
Megismerteti a művészeti nevelés azon sajátosságait, lehetőségeit, melyek a gyermeki személyiség 
fejlődését kedvezően befolyásolják. A célok között szerepel, hogy a hallgató legyen elkötelezett a 
tehetségek felismerése és fejlesztése iránt, továbbá legyen képes olyan tevékenységeket, tartalmakat 
kiválasztani, melyekkel a személyiség komplex fejlesztését elősegítheti. 

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Fejes_MP1052.pdf
http://igazgyongy-alapitvany.hu/wp-content/uploads/2011/10/Rajzolni-jo.pdf
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Kötelező irodalom: 
 Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata. Módszertani könyv 

óvodapedagógusoknak.  ONME Egyesület, Szolnok. ISBN: 9789630849166 
 Turmezeyné Heller Erika és Balogh László (2009): Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés. 

Kocka Kör; Nitra : Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University, 
Debrecen. 

 Kismartony Katalin (2011): Differenciálás lehetőségei az iskolai zenehallgatások során. In: Varjú 
Potrebic Tatjana, Lepes Josip (szerk.): A tehetségek szolgálatában. III. Nemzetközi tudományos 
tehetséggondozó konferencia. Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, 
Magyarkanizsa. 135-144.  ISBN: 9788688671002 

 Csíkszentmihályi Mihály, Rathunde, Kevin és Whalen, Samuel (2010): Tehetséges gyerekek. Nyitott 
Könyvműhely, Budapest.  ISBN: 9789633100066 

 Mező Ferenc (2012, szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió, Faculty of the Central 
European Studies, Debrecen. ISBN: 9789638948502 

Ajánlott irodalom:  
 Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen. ISBN: 

9786155212055 
 Koncz István: A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben: útmutató a külső gyakorlatokhoz. 

Fapadoskönyv, Budapest, 2011. ISBN: 9789633295564 
 Mönks, Franz J. és Ypenburg, Irene H. (2000): A nagyon tehetséges gyermek. Akkord Könyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 9637803655 
 Loránd Ferenc (1991): Az iskolai esélyegyenlőségért. Új Pedagógiai Szemle, XLI. 1. sz. 80-86. 
 Trencsényi László (2002): Hasznos múlattató. Új Pedagógiai Szemle. 52. 12. sz. 160-163. 
 Vancsuráné Sárközi Angéla (2011): Drámapedagógia a tehetséggondozásban.  Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest. 
 Kárpáti Andrea (1991): Látni tanulunk. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9630559196 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Turmezeyné Heller Erika PhD, egyetemi docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Sándor Mónika PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve:  
A GYERMEKKULTÚRA ÉS A MŰVÉSZETEK I. 
Új médiumok és gyermekkép  

kreditszáma: 2 

tanóra típusa: szeminárium 2/30 

számonkérés módja: gyakorlati jegy  

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja, hogy reflektáljon az információs csatornák gazdagodása, a szöveges információ 
befogadása, a vizuális információk tudatos feldolgozása terén bekövetkezett változásokra, felkészítve 
a hallgatókat konkrét példákat feldolgozó, interaktív pedagógiai módszerek alkalmazására, a 10 év 
alatti korosztály médiatudatosságának kibontakoztatására, erkölcsi nevelésére, valamint az iskola első 
éveiben a mindennapi művészeti nevelés műveltségterület részeként megjelenő Mozgóképkultúra és 
médiaismeret tanítására. 
Ismeretkörei: A kurzus a kooperativitásra épülő szabad beszélgetést, vitát, személyes vélemény 
megfogalmazását, a kritikai elemzőképességet, aktív alkotó tevékenységre ösztönzést állítja a 
médiahasználati szokások és a testi-lelki egészség összehangolásának szolgálatába.  
A médiaismeret tartalmainak kibontása a kisgyermeknevelésre jellemző, komplex módon zajlik, 
lehetőséget teremtve életszerű, transzdiszciplináris nevelési-oktatási helyzetek kiaknázására. Feladata 
a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló média-elemzés gyakorlása, a 
médiaélmények feldolgozása, közös megvitatása. A kurzus felvállalja az önismeret, az önreflexiós 
készség és a társas kultúra fejlesztését – a médiaélmény, a médiatapasztalat reflexiójához 
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kapcsolódva. A médiaszövegek értelmezése, a nyelvi kifejezőeszközök és hatásuk tudatosítása 
hozzájárul az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez. A kurzus ismerteti az alapvető elméleteket az új 
médiumok és a zene kapcsolatáról, a hiteles forrás (zeneszerző, eredeti hangszerelés) keresése iránti 
igény kialakításáról, az átiratok, feldolgozások szerepének vizsgálatáról. Tárgya az ízlésformálás, a 
problémaérzékenység, a szakszerű értékelés alakítása az úgynevezett „gyerekzenék” csapdáinak 
felismerése, összehasonlító elemzése, tájékozódás a széles piaci kínálatban, valamint az értékes zene 
melletti és a giccs elleni érvelés.  
Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak – az egyes életkoroknak és az egyes gyermeki 
személyiségeknek megfelelő módon – a 10 év alatti korosztály esztétikai és erkölcsi ítélőképességen 
nyugvó médiatudatosságának megalapozására, a kortárs gyermekkultúra és a művészetek 
kapcsolatának értő tanulmányozására, változatos módszereket ismernek a digitális kompetencia 
differenciált fejlesztésére.  

 

Kötelező irodalom: 
 Bús Imre (2013, szerk): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK és a Gyermekkultúra 

Kutatócsoport, Szekszárd. ISBN: 9789637305597 
 Bajomi-Lázár Péter (2006): Média és társadalom. PrintX-Budavár, Budapest. ISBN: 9638675985 
 Buckingham, David (2005): Médiaoktatás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 

9799639494748 
 Gerbner, George (2000): A média rejtett üzenete. Osiris, Budapest. ISBN: 9633797985 
 O’Sullivan, Tim - Dutton, Brian - Rayner, Philip (2002): Médiaismeret. Korona Kiadó, Budapest. 

ISBN: 9639376205 
Ajánlott irodalom: 
 Kósa Éva és Vajda Zsuzsa (1998): Szemben a képernyővel. Az audiovizuális média hatása a 

személyiségre. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. ISBN: 9639024427 
 Stachó László, Molnár Bálint (2003): Médiaerőszak: Tények és mítoszok. Négy évtized a 

pszichológia és a médiakutatás tükrében. Médiakutató.  4. 23–55.  
 Buckingham, David (2002): Változó gyermeklétek. In: (uő): A gyermekkor halála után: felnőni az 

elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest. 105-133. ISBN: 9632087593 
 Bergström, Bo (2009): Bevezetés a vizuális kommunikációba. Scolar Kiadó, Budapest. ISBN: 

9789632441153  
 Oldal Gábor (1981): Zene futószalagon. A szórakoztató muzsika világtörténete. Zeneműkiadó, 

Budapest. ISBN 963 330 372 9 
 Laczó Zoltán (2002): Lélektan, zenepedagógia és társadalom. Parlando 3. 33-40. 

www.parlando.hu/Laczo4.htm letöltés: 2013.06.12. 
 

Tantárgyfelelős: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 

 
 

Tantárgy neve:  
A GYERMEKKULTÚRA ÉS A MŰVÉSZETEK II. 
Filmkultúra / gyermekkultúra 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

http://www.parlando.hu/Laczo4.htm
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tantárgy tantervi helye: 2. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:   

A kurzus célja a film helyének, szerepének megértése a kultúra egészében és a művészet szférájában. 
A kurzus felvázolja a mozgóképes eszközök alkalmazásának területeit és lehetőségeit a kulturális 
életben. 
Ismeretkörök: A szórakoztatóipar és a művészet kettősségének áttekintése a filmgyártásban. A film 
mint a mindennapi kulturális környezet része. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a film 
összetett kulturális szerepével, művészethez való viszonyával és a gyermekkultúra más területeivel 
való érintkezési pontjaival. Áttekintést nyújt, a film különböző fajtáinak kulturális felhasználásáról, 
valamint különbséget tesz szerzői film és a műfajfilm között. A hallgatók röviden betekintést kapnak a 
film és a szórakoztatóipar sajátos kapcsolatáról is. A kurzus a mozgóképes médium nyelvezetét a 
kultúra kontextusában, a kulturális közvetítés változó formáiban tárgyalja.  
Kompetenciák: A hallgatók képessé válnak arra, hogy a gyermekkultúrát nemzetközi perspektívába 
helyezzék, a filmet elhelyezzék a kulturális élet egészében. Megismerik a filmes környezet 
sajátosságait, különös tekintettel a film és a gyerek kapcsolatára. Értik a filmnek a kulturális 
nevelésben felmerülő előnyeit-hátrányait, rendelkeznek a művészeti nevelés egészét átfogó minőség- 
és felelősségtudattal, valamint rendszerezik saját tapasztalataikat a filmes (televíziós) kínálatban. 

 

Kötelező irodalom: 
 Gyenes Zsolt, Hartai László és Kozák Zsuzsanna (2004): Mozgókép és médiaismeret 

feladatgyűjtemény 1-2. Korona Kiadó, Budapest. ISBN: 9639589160 
 Gyenes Zsolt (2013): Fotóművészeti stílusok – Kreatív gyakorlatokkal. Enciklopédia Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9789639655652 
 Moholy-Nagy László (1996): Látás mozgásban. Műcsarnok – Intermédia, Budapest. 
 Peternák Miklós (1993): Új képfajtákról. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN: 963787321X 
 Walter Benjamin (1969): A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Kommentár 

és prófécia. Európa Kiadó, Budapest. 301-334. 
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/hipertext_hipermedia/benjamin_tek.htm 

 Lev Manovich (2001): A film mint kulturális interfész. Metropolis, 5. (2): 24-43. 
 Garr Reynold (2009): Prezentáció. HVG Kiadó Zrt, Budapest. ISBN: 9789639686816 
Ajánlott irodalom: 
 Batta Barnabás (2009, szerk.): Médium–Hang–Esztétika – Zeneiség a mediális technológiák 

korában. Univ Kiadó, Szeged. ISBN: 9789638846846 
 Belting, Hans (2007): Kép-antropológia. Kijárat Kiadó, Budapest. ISBN: 9639529148 
 Gyenes Zsolt (2007): Fény, mozgás és árnyék – Mozgókép és médiaismeret. Profunda Könyvek, 

Kaposvár. ISBN: 9789630639729 
 Virillo, Paul (1992): Az eltűnés esztétikája. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN: 9637873015  
 Sobchack, Vivien (2001): A vászon és a képernyő színtere. Metropolis, 5. (2): 8-24. 
 Buckingham, David (2002): Változó média. In: (uő): A gyermekkor halála után: felnőni az 

elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest.133-167. ISBN: 9632087593 
 

Tantárgyfelelős: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Lehmann Miklós PhD, adjunktus 

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 
 

Tantárgy neve: 
NEVELÉS IDEGEN NYELVEN MOZGÁSMŰVÉSZETTEL, ZENÉVEL, 
GYERMEKIRODALOMMAL (angol/ német)   

kreditszáma: 3 

tanóra típusa: szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: angol, illetve német nyelvtudás (B1) 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a klasszikus és kortárs angolszász, illetve német 
gyermekirodalom számos elemével, ötleteket és konkrét módszertani útmutatást kapjanak azok 
kreatív, élményszerű felhasználására az 1-10 éves korosztály holisztikus (nyelvi, társas, érzelmi, 
mozgásos, kognitív) fejlesztése érdekében.  
Az alkalmazott gyermekirodalmi művek – mondókák, gyermekversek, dalok, mesék, körjátékok, egyéb 
mozgással kísért, közösségi és dramatikus játékok – elsajátítása élményszerűen, a résztvevők aktív 
közreműködésével történik. Az elméleti ismeretek feldolgozása műhelymunkában, interaktív 
módszerekkel, kooperatív munkaformákban, diszkusszió keretében valósul meg.  Az interkulturális és 
interdiszciplináris szempontok figyelembevételével, a Gardner-i többszörös intelligenciák 
kihasználásával, változatos cselekvésorientált tevékenységeken keresztül és videorészletek 
segítségével tapasztalhatják meg a résztvevők mindazokat a fejlesztési lehetőségeket (gyermekdalok, 
különböző mozgásformák, hagyományos és modern osztálytermi/szabadtéri gyermekjátékok, 
meseelőadás, tánc, TPR, zenével kísért, eszközökkel végzett tornagyakorlatok, gyermekjóga), 
amelyek a rím, ritmus, zene, mozgás, tánc, humor, fantázia, dramatikus elemek és az idegen nyelv 
eszközeivel jól alkalmazhatók gyermekekkel. . 

 Ismeretkörök: A gyermekirodalom fogalmi tisztázása, lehetséges értelmezései, forrásai, műfajai, 
jellemzői. A klasszikus angolszász, illetve német gyermekirodalom fontosabb alkotásai és mai 
feldolgozásaik. A gyermekirodalmi alkotások kiválasztásának kritériumai (formai, nyelvi, tartalmi stb.). 
Az ének, zene, mozgás, ritmus, drámajáték és tánc szerepe a személyiségfejlődésben, az 
önkifejezésben, a csoportdinamika fejlesztésében és a motiváció fenntartásában. Hagyományos és 
modern autentikus angolszász, illetve német gyermekjátékok, dalok, táncok. Tantermi és szabadtéri 
közösségi mozgásos játékok, körjátékok, tapsolós- és fogójátékok. Mindennapos testnevelés angol, 
illetve német nyelven: tornától a táncon át a gyermekjógáig. Drámajáték és önkifejezés: a verbális és 
non-verbális kommunikáció eszköztára. A mozgás, a zeneiség, az érzelmek kifejezésének szerepe a 
mesék, mondókák feldolgozása során. Az anyaggyűjtés lehetőségei: külföldi internetes portálok, 
könyvtárak, kiadók kínálata. 

 Kompetenciák: a 10 év alatti korosztály életkorának, nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő 
művészeti lehetőségek és az autentikus angolszász, illetve német jó gyakorlatok megismerésével; a 
szakirodalomban való kellő tájékozottság megszerzésével; az élményszerű, megtapasztaláson alapuló 
tevékenységek elsajátításával és portfólió összeállításával a hallgatók szakmai és személyes 
fejlődésének, kiemelten idegen nyelvi és kommunikációs kompetenciáinak, módszertani ismereteinek 
erősítése, önbizalmának növelése és önkifejezésének támogatása. 
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Kötelező irodalom: 
angol: 
 Kovács Judit, Trentinné Benkő Éva (2011): A Task-based Reader on Methodology and Children’s 

Literature for Students of Primary Teacher Training. (4. kiadás) ELTE TÓK, Budapest. 
 Trentinné Benkő Éva (2012): Let’s move every day. In: Angol Tanári Kincsestár. Raabe Kiadó, E 

4.1. 1-30. 
 Trentinné Benkő Éva, Szepesi Judit (2005): English as a Foreign Language. Rhymes, songs, 

poems and stories. Level A1. Sulinova Kht, Budapest 
 Trentinné Benkő Éva (2003): Teaching songs and rhymes to young EFL learners: Rationale and 

report of a survey. In: Bodó E. és Márkus É. (szerk.) Education and/und Forschung. Trezor Kiadó, 
Budapest, 123-166. 

 Kovács Judit, Trentinné Benkő Éva (2010): Hitek és tévhitek. Idegennyelvi fejlesztés az óvodában. 
In: Óvónők Kincsestára. Raabe Kiadó E 3.7. 1-24  

 Kovács Judit, Trentinné Benkő Éva. (2005): „Jó gyakorlat” a kisiskolások idegennyelv-tanításában. 
Videórészletek és módszertani útmutató. Oktatási Minisztérium, Budapest. 

német: 
 Danuser-Zogg, Elisabeth (2002): Musik und Bewegung. Struktur und Dynamik der 

Unterrichtsgestaltung. Bd. 38, Academia Sport-Verlag. 
 Gebhard, Ursula, Kugler, Michael (1997): Didaktik der elementaren Musik- und 

Bewegungserziehung.München: Don Bosco Verlag. 
 Abraham, Ulf, Kepser, Matthis (2006): Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 2. durchges. Aufl. 

-Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
 HIRLER, Sabine (2003). Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik, 8, Auflage. Freiburg 

im Breisgau: Herder Verlag. 
 Stoyan, H., Spinner, Kaspar H. és  Németh Mária (1998): Moderne deutschsprachige Kinder- und 

Jugendliteratur. Überblick, Didaktik, Texte. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom:  
angol: 
 Graham, C. (2006): Creating Chants and Songs (pack with CD). OUP, Oxford 
 Litchfield,  J.F. Allen, (2006):  First Picture Action Rhymes (with Tunes on the Internet) Usborne, 

London  
 Connors, A.F. (2009): 101 Rhythm Instrument Activities for Young Children. Gryphon House, 

Beltsville 
 CBeebies BBC. (2004): Boogie Beebies. Get Ready to Boogie. (DVD) BBC Worldwide LtD. 
 Graham, C. (2002): Children’s Jazz Chants: Old and New. Oxford, New York: OUP 
német: 
 Wild, Reiner (2008, Hg.): Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 3. vollständig 

überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart. 
 MEUSEL, W./KLEINKE, C. (1995). „Musik und Bewegung“ In: MEUSEL, W. Handbuch der 

Bewegungsgestaltung. Seelze-Velbert: Kallmeyer, S. 25-50. 
 SCHMOLKE, A. & TIEDT, W. (1978) Rhythmik/Tanz in der Primarstufe. Eine praktische 

Unterrichtsanleitung. Welfenbüttel: Möseler. 
 Hirler, S. (1998): Kinder brauchen Musik, Spiel und Tanz (4. Auflage). Münster: Ökotopia. 
 Hirler, S. (2003): Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik (7. Gesamtaufl.). Freiburg: 

Herder. 

Tantárgyfelelős: Dr. habil Márkus Éva PhD, egyetemi docens  



 

                                                                                                   

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 
„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PhD, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve: KAMARAÉNEK ÉS KARVEZETÉS 
kreditszáma: 2 

tanóra típusa
: 
szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A kurzus mélyíti a kifejező közös zenélés alkalmazása és irányítása terén szerzett tapasztalatokat, új 
módszerek kipróbálását és megtanulását teszi lehetővé. Módszertani útmutatást ad a kórusmunka 
eredményes végzéséhez, képessé teszi a hallgatókat az ének-zene foglalkozásokon folytatandó közös 
zenei tevékenységek irányítására, megalapozza a gyermekkar vezetéséhez szükséges készségeket. 
Lehetővé teszi az 1–10 éves korosztálynak alkalmas művek megismerését, alkalmassá tesz 
műsortervezésre és zenés műsorok összeállítására. 
 

 

Kötelező irodalom: 
 Kismartony Katalin (2004): Miért és hogyan tanítsunk népdalfeldolgozást? In: Döbrössy János 

(szerk.): Ének–zene–nevelés.  Trezor Kiadó, Budapest. ISBN: 9639088-951 
 Tardy Lászlóné, Katona Gáborné (2003): Énekeljünk kétszólamban! – bicíniumgyűjtemény.  ELTE 

TÓFK, Budapest. 
 Haselbach Barbara, Nykrin Rudolf és Hermann Regner (1990): Musik und Tanz für Kinder. 

Musikalische Grundausbildung B. Schott’s Söhne, Mainz. ISBN: 3795726042 
 Kis Jenőné Kenesei Éva (1994): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Tárogató Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9638491523 
 Vásárhelyi Zoltán (1965): Az énekkari vezénylés módszertana. Zeneműkiadó, Budapest. 
 Kardos Pál (1969): Kórusnevelés, kórushangzás. Zeneműkiadó, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
 Bárdos Lajos (1970): Hetven kánon. Editio Musica, Budapest. 
 Bárdos Lajos (1951): Kicsinyek kórusa. Zeneműkiadó, Budapest. 
 Kodály Zoltán (1942): Bicinia Hungarica I–IV. Zeneműkiadó, Budapest. 
 Kodály Zoltán (1972): Gyermek- és nőikarok. Editio Musica, Budapest. 
 Bartók Béla (1989): Egyneműkarok. Editio Musica, Budapest.  

Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

 
 
Tantárgy neve:  
KONCERTPEDAGÓGIA 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa szeminárium 
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számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 1. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás:  

A kurzus célja, hogy a pedagógusokat felkészítése a közönségnevelés feladatára. Tartalma: A 
koncertpedagógia a hagyományos iskolai zenei nevelést kiegészítő, élményközpontú, elsősorban a 
befogadói kompetencia fejlesztésére irányuló oktató–nevelő tevékenység. A zeneművek saját, 
autentikus közegükben szólalnak meg, ezért fokozottan épít a zenei élmény azon elemeire (pl. 
közösségi élmény), amelyek csak az élő előadáson keresztül közelíthetők meg. Lényeges eleme a 
koncertpedagógiának az értékközvetítés, ami egyszerre jelenti a hazai és nemzetközi kulturális 
hagyomány legmagasabb művészi igényeinek való megfelelést, de egyben a szokatlanra, újra 
nyitott attitűd kialakítását is. A helyi kulturális intézmények kínálatának ismerete, nyomon követése, 
a velük való kapcsolatfelvétel, egyeztetés a programok alakításában szintén a koncertpedagógia 
feladatai közé tartozik. 

 

Kötelező irodalom: 
 Körmendy Zsolt (2011): Koncertpedagógia, a befogadói kompetenciák fejlesztésének alternatív útja. 

In: Döbrössy János (szerk.): ”Mi ez a gyönyörű?” (Kodály) – zenehallgatóvá nevelés. ELTE TÓK, 
Budapest. 31–37. ISBN: 978-963-284-214-1 

 Bernstein, Leonard (1974): Hangversenyek fiataloknak. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest.  
 Dahlhaus, Carl és Eggebrecht, Hhans Henrich. (2004): Mi a zene? Osiris Kiadó, Budapest. 
 Heumann Mónika (2007): Zenetörténet gyerekeknek: Varázslatos időutazás a zene világában. 

Rózsavölgyi és Társa, Budapest. ISBN: 9789638700759 
 Körmendy Zsolt (2008): Koncertpedagógia – avagy a befogadói kompetenciák fejlesztése a 

hangversenyteremben. A Művészetek Palotája szakmai kiadványa, Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
 Körmendy Zsolt (2011): A Művészetek Palotája és a koncertpedagógia. In: Döbrössy János (szerk.): 

”Mi ez a gyönyörű?” (Kodály) - zenehallgatóvá nevelés. ELTE TÓK, Budapest.  ISBN: 
9789632842141 

 
Tantárgyfelelős: Dr. Döbrössy János DLA, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve: 
 REKREÁCIÓ ÉS MŰVÉSZET 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: 

Tantárgyleírás: 

A kurzus során a mentálhigiéné alapjaira építkezve áttekintjük a pedagógusi munka és a szakmai 
személyiségfejlesztés lehetőségeit. Külön hangsúlyt fektetünk a prevencióra és a kiégés (burn-out) 
jelenségének korai felismerésére. A kurzus saját emlékekre és élményekre épít. A szemináriumok 
alatt, a gyakorlatban tapasztalhatjuk meg a különböző rekreációs lehetőségek hatásait. Lehetőség van 
kipróbálni és összehasonlítani különböző típusú – elsősorban a művészethez kapcsolódó – rekreációs 
lehetőségeket annak érdekében, hogy minden résztvevő megtalálja a helyzetéhez és a 
személyiségéhez leginkább illeszkedő élményeket és saját tapasztalatot szerezhessen mindezeken 
keresztül. A programba tervezzük olyan tapasztalt külső személyek bevonását, akik lehetőséget 
nyújtanak a felnőtt személyiségfejlesztés és művészeti rekreáció területén, valamint olyan 
pedagógusokat, akik maguk is ezt a fajta rekreációs tevékenységet végzik és sikeresek saját 
munkájukban.  
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A rekreációs lehetőségek komplex megismerése lehetővé teszi, hogy a hallgatók védettebbé 
válhassanak abban az esetben, ha szakmai munkájuk során saját magukon tapasztalják a kiégés korai 
jeleit illetve képessé válnak felismerni ezeket a jeleket a környezetükben tevékenykedő embereken is. 
Reményeink szerint a kurzus elvégzése után kompetenssé válnak arra, hogy gyakorlati eszközökkel is 
segítsék és megelőzzék a szakmai kifáradást.  
 

 

Kötelező irodalom: 
 Buda Béla (2003.): A lélek egészsége - A mentálhigiéne alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. ISBN: 9631932761 
 Galicza János és Schődl Lívia (1993.): A lelki egészség megőrzésének lehetőségei a 

pedagóguspályán. Korona Kiadó, Budapest. ISBN: 9638153156 
 Telkes József (2003): Pedagógusok Mentálhigiénéje – Az önsegítő-támogató csoport. In: Serfőző 

Mónika és B. Lakatos Margit (2003, szerk.): Pszichológia, Szöveggyűjtemény óvodapedagógus 
hallgatóknak. Trezor Kiadó, Budapest. 

 Hamvai Csaba és Pikó Bettina (2008): Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a 
pozitív pedagógia kihívásai. Magyar Pedagógia 108. évf. 1. szám 71–92.  

Ajánlott irodalom: 
 Csíkszentmihályi Mihály (2010): A Flow – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. ISBN: 9789630588331 
 Rudas, János (2001): Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlatok. Új 

mandátum, Budapest. ISBN: 9639771030 
 Fekete György és Varga Domokos (1999.): Bevezetés a mentálpedagógiába- Gyakorlati útmutató 

pedagógusoknak. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. ISBN: 9637644873 
 Tanári személyiségfejlesztés és attitűdformálás 
     http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/index.html 

Tantárgyfelelős: Dr. Sándor Mónika PhD, adjunktus 

 
 
 

Tantárgy neve:  
ÜNNEPKÖRÖK, ÜNNEPEK 

kreditszáma: 3 

tanóra típusa szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

Népi, egyházi és új-keletű ünnepek az év folyamán, az éneklés és eljátszás alkalmai ezekhez 
kapcsolódóan az óvodában és a kisiskolásoknál. Énekes Kalendárium összeállítása. 

 

Kötelező irodalom: 
 Kismartony Katalin (2004): Magyar zeneszerzők népdal- és népének-feldolgozásai (a cappella 

gyermek- és nőikarra). Disszertáció. 
 Lázár Katalin (2007) Népi gyermekjátékok. Planétás Kiadó, Budapest. 
 Népénektár-bizottság (2013, szerk.): Éneklő egyház. Római katolikus népénektár liturgikus 

énekekkel és imádságokkal. Szent István Társulat, Budapest.  
Ajánlott irodalom: 
 Tóthné Lázár Noémi (2013): Énekes népi gyermekjátékok és jeles napok zenei anyaga. In: Bús 

Imre (szerk.): Tanulmányok a gyermekkultúráról. PTE IGYK és a Gyermekkultúra Kutatócsoport, 
Szekszárd. 153-163. ISBN: 9789637305597 

http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/index.html
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 Pócs Éva (2004, szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. L’Harmattan Kiadó – Marcali Városi 
Helytörténeti Múzeum, Budapest. ISBN: 9639457728 

 Tátrai Zsuzsanna és Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlévő Múlt. 
Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 9789632865812 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Kismartony Katalin DLA, főiskolai docens 

 
 

Tantárgy neve: NÉPKÖLTÉSZET, GYERMEKFOLKLÓR 
kreditszáma: 3 

tanóra típusa
 
szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 3. félév 

előtanulmányi feltételek: Néphagyomány, népművészet I. 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szájhagyományozó költészet általános jellemzőit, 
valamint az egyes műfajcsoportok – szokásköltészet, gyerekfolklór, népdal, népballada, népmese, 
monda, kisepikai műfajok (találós, közmondás, szólás) - sajátosságait. Népköltési szövegek 
elemzésén keresztül megismerik a folklór-alkotások esztétikai sajátosságait, stiláris vonásait.  
A megtanult népköltési alkotásokat a hallgatók stílusosan, igényesen tudják előadni oktatási-nevelési 
helyzetekben. Elsősorban az anyanyelvi, irodalmi nevelésben, de más műveltségi területekhez 
kapcsolva is alkalmazni tudják megszerzett elméleti ismereteiket: ismertessék és szerettessék meg a 
gyerekekkel a magyar népköltészetet. A gyerekfolklór, a népdal, a népmese pedagógiai 
alkalmazásával segítsék a gyermekek személyiségének mind teljesebb kibontakoztatását, esztétikai 
nevelését. 

 

Kötelező irodalom: 
 Vargyas Lajos (1998, szerk.): Folklór. Magyar népköltészet.  In: Magyar Néprajz. Nyolc kötetben 

.(5. kötet.) .Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 963-054-923-9 
http://www.mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/index.html 

 Raffai Judit (2004): A magyar mesemondás hagyománya. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN 
963-864-373-0 

 Benedek Krisztina, Sándor Ildikó (2010): Néprajz, néphagyomány.  Képzőművészeti Kiadó, 
Budapest, 189-202. ISBN: 978-963-3370-575 

 Ortutay Gyula, Katona Imre (1975): Magyar népdalok I-II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.  
 Ortutay Gyula, Kriza Ildikó (1976, szerk.): Magyar népballadák. Szépirodalmi Könyvkiadó, 

Budapest. 
Ajánlott irodalom: 
 Dégh Linda, Kovács Ágnes és Ortutay Gyula,(1960): Magyar népmesék I-III. Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Budapest.  
 Kallós Zoltán (1973): Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Magyar 

Helikon, Budapest. 
 Nagy Ilona, Lammel Annamária (1985): Parasztbiblia. Gondolat Kiadó, Budapest. 

ISBN: 963-281-544-0 
 Kiss Áron (2000): Magyar gyermekjáték- gyűjtemény. Holnap, Budapest. ISBN: 963-346-359-9 

http://www.mek.oszk.hu/02100/02152/html/05/index.html
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Tantárgyfelelős: Bereczkiné Dr. Záluszki Anna PhD, adjunktus 

 
 
Tantárgy neve: 
KÉZMŰVES ALAPTECHNIKÁK, TERMÉSZETES ANYAGOK 
 

kreditszáma: 2 

tanóra típusa
: 
szeminárium 

számonkérés módja: gyakorlati jegy 

tantárgy tantervi helye: 4. félév 

előtanulmányi feltételek: - 

Tantárgyleírás: 

A tantárgy célja, hogy a hagyományos műveltség (paraszti, népi) - kiemelten a kézművesség - 
érvényes tudásként jelenjen meg az oktatásban.   
Ismeretkörök: A képzés során a hallgatók megismerkednek a természetes alapanyagokkal (agyag, 
textil-alapanyagok, viasz, csuhé, bőr, gyöngy, gyapjú, szalma, vessző stb.) és terményekkel.  
Megtanulják az egyszerű népi kézműves alkotó technikákat, a használati tárgyak és játékok 
készítésének fortélyait, illetve a szükséges  eszközök  előállítását. Megismerik a különféle kézműves 
technikák eredetét és hagyományait. Cél, hogy ismertessék és szerettessék meg a gyermekekkel a 
hagyományos népi kézműves technikákat. A hétköznapokban, ill. az ünnepekre közösen készülve 
alkossanak, éljék át az a teremtő folyamat örömét, ezáltal fejlesztve a gyermekek kézügyességét, a 
természet-szeretetét, kreativitását, személyiségét. 
 Kompetenciák: A hallgatók tudják alkalmazni a tanult elméleti néprajzi ismereteiket, képesek lesznek 
beépíteni azokat az életkornak megfelelő pedagógiai gyakorlatuk során, illetve használják a 
megtanult technikákat más tevékenységek során is.  
 

 

Kötelező irodalom: 
 Bellon Tibor, Fügedi Márta, Szilágyi Miklós (1998, szerk.): Tárgyalkotó népművészet. Planétás 

Kiadó, Budapest. ISBN: 963-901-409-5 
 Nagy Mari és Vidák István (1999): Fűben, fában játék. Planétás Kiadó, Budapest. ISBN: 963-901-

459 
 Beszprémy Katalin (2002, szerk.) : Népi játszóház. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 963-

009-528 
 Beszprémi Katalin (2008, szerk.): Játék tér, játék tár. Játékok a hagyományban, hagyományos 

játékok. (DVD) Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 9789637363283 
 Benedek Krisztina, Sándor Ildikó (2006, szerk.) : Útravaló. A néphagyomány közvetítésének 

módszerei az óvodában. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 963-7363-19-X 
 Benedek Krisztina, Sándor Ildikó (2010, szerk.): Útravaló 2. A néphagyomány közvetítésének 

módszerei az iskolában. Hagyományok Háza, Budapest. ISBN: 978-963-7363-573 
Ajánlott irodalom:  
 Gazda Klára (2008): Közösségi tárgykultúra-művészeti hagyomány, KJNT-BBTE Magyar Néprajz 

és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN: 978-973-8439-399 
 Tarján Gábor (1984): Mindennapi hagyomány. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. ISBN: 

9632316274 
 Kós Károly (1985): Mihez kezdjünk a természetben? Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. ISBN: 

9632319966 
 Kósa László, Szemerkényi Ágnes (2006): Apáról fiúra. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN: 

9633462633 
 Malonyay Dezső (1984): A magyar nép művészete 1-5. kötet. Helikon Kiadó, Budapest. ISBN: 

9632079078  http://mek.oszk.hu/01600/01671  

http://mek.oszk.hu/01600/01671
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Tantárgyfelelős: Dr. Pataky Gabriella PhD, adjunktus 

 
 


