
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Eötvös József Főiskola távoktatási terve 

tantárgyanként 
 

 

Nappali tagozat: 2020.03.23. – 2020.04.18. 

Levelező tagozat: 2020.03.13. – 2020.04.18.  



Tisztelt Hallgatók! 

 

Az új koronavírus (COVID-2019) megjelenésével kialakult veszélyhelyzetre tekintettel főiskola épületeibe nem léphetnek be, visszavonásig látogatási tilalom 

él! Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy külső rendezvényeken ne vegyenek részt, külföldre ne utazzanak, lehetőség szerint otthon tartózkodjanak és 

kerüljék a társas érintkezéseket! Ha mégis külföldre utaznak, a főiskola felé bejelentési kötelezettsége van minden hallgatónak! 

Saját szervezésű rendezvényeinket 2020. április 15. napjáig lemondtuk. 

A külső helyszíneken zajló szakmai gyakorlatok további intézkedésig felfüggesztésre kerültek. 

A veszélyhelyzetben főiskolánkon 2020. március 23. napjától távoktatás folyik. 

A távoktatás tervét a nappali tagozaton 2020.03.23. – 2020.04.18. napjáig, levelező tagozaton 2020.03.13. – 2020.04.18. napjáig az órarendben szereplő 

órákra készítettük el. Ezek a tervek a távoktatásban elsajátítandó tananyag címét, hozzáférhetőségének típusát és módját adják meg, illetve azt, hogy a 

távoktatás alatt, valamint végeztével a hallgatóknak lesz-e a távoktatás során elsajátított tananyagból beszámolási kötelezettségük, és ha igen, milyen 

formában. 

Az összes tantárgy távoktatási tervét ebben a fájlban találják. Javasoljuk, hogy a tantárgyak kódja szerint keressenek a dokumentumban. 

A távoktatási tervek üres táblázatait is megtalálják a dokumentum elején: külön a nappali és a levelező tagozatét. Kérjük, tájékozódásul nézzék át! 

A távoktatás tervében leírtak megvalósítása 2020. március 23. napján kezdődik. Az oktatók kötelessége az órarend szerint az adott napon lévő nappali és 

levelező tagozatos kurzusaik tananyagát a tervben leírtak szerint a hallgatókkal megosztani, őket erről a Neptun levelezőrendszerében értesíteni reggel 9 óráig 

(levelező tagozaton szombaton is)! Egyszerre több óra anyaga is küldhető, figyelemmel arra, hogy az adott nap óráinak anyaga a hallgató rendelkezésére álljon 

reggel 9 óráig. 

A 2020. március 13. és 2020. március 22. napja között tervezett, de elmaradt levelezős konzultációk anyagát 2020. március 23. napján reggel 9 óráig kell a 

hallgatóknak a tervvel összhangban elküldeni, illetve az elsajátítandó tananyagot a tudomásukra adni. 

A főiskolával, az oktatással kapcsolatos információkat három csatornán osztjuk meg Önökkel: 

1. a főiskola honlapján, 
2. a főiskolai levelezőrendszeren (Office365): minden oktató, dolgozó (vezeteknev.keresztnev@ejf.hu) és hallgató (neptunkód@ejf.hu) rendelkezik ejf-

es e-mail címmel, 



3. Neptun rendszer levelező felületén. Tananyag, üzenet más csatornán is küldhető, de az oktatókat kértük, hogy ha más csatornán küldenek tananyagot 
vagy információt, arról is tájékoztassák az érintett hallgatókat a Neptunon keresztül. 

A hallgatókkal való hivatalos kommunikációs csatorna ez a három. Kérjük, hogy mindhármat minden munkanapon (levelezős hallgatók szombaton is) 

különböző időpontokban legalább kétszer nézzék meg, nem munkanapokon legalább egyszer! 

A távoktatás időtartama szükség szerint meghosszabbítható. Amennyiben erre sor kerül, tájékoztatjuk Önöket. 

A távoktatásra való átállásban türelmüket és kitartásukat kérjük! Ha kérdésük, problémájuk akad, forduljanak hozzánk bizalommal, elsősorban az oktatókhoz, 

és ha a felmerülő technikai problémákat nem sikerül megoldani, az oktató keresse a főiskola informatikusait! Készséggel segítünk! 

Jó egészséget kívánunk! 

 

 

Baja, 2020. március 18. 

  



Távoktatás terve [oktató neve] Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  

Tantárgy kódja1:  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3 

1. hét    

2. hét    

3. hét    

4. hét    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?5  

milyen módon?6  
 

  

 
1 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
2 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
3 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
4 Igen vagy nem. 
5 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
6 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve [oktató neve] Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  

Tantárgy kódja7:  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa8 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja9 

    

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?11  

milyen módon?12  
 

 

 
7 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
8 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
9 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
10 Igen vagy nem. 
11 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
12 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Bakacsi Zita Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana I 

Tantárgy kódja13: CS208L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa14 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja15 

2020.04.03. Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. Előjegyzési rend 2# 

1b-ig. A gyermekdalok 

hangkészlete. A szinkópa. 

Furulyajáték: C-C" a 

törzshangok, Fisz' Bé’ 

fogásmódja. 

tankönyv, word 

dokumentum, hangfájlok 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

    

    

    

 
13 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
14 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
15 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?16 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?17 vizsgaidőszakban, újranyitáskor 

milyen módon?18 szóban 
 

  

 
16 Igen vagy nem. 
17 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
18 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana III  

Tantárgy kódja19: CS407L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa20 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja21 

2020.03.20. 4 óra A gyermek zenei fejlődése és 

fejlesztése életkoronként. 

Éneklés személyes 

kapcsolatban, játékeszközzel 

és szabad játék idején. 

Hangszerekkel a 

kisgyermekek között.  A 

hallásfejlesztés lehetőségei. 

Az éneklés tervezése.  

Dalok, mondókák tanulása. 

tankönyv, hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

    

    

 
19 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
20 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
21 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?22 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?23 vizsgaidőszakban újranyitáskor 

milyen módon?24 szóbeli vizsga 
 

  

 
22 Igen vagy nem. 
23 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
24 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kreatív zenei műhely 

Tantárgy kódja25: SF922L, SF990L, SF991L, SF925L, SF992L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa26 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja27 

2020.03.14. 4 óra Kreatív zenei gyakorlatok 1. 

2. fejezet 
e-learning tananyag hozzáférési link megadása 

2020.04.18. 4 óra Kreatív zenei gyakorlatok 3. 

fejezet 
e-learning tananyag hozzáférési link megadása 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?28 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?29 távoktatás ideje alatt vagy a félév végéig 

milyen módon?30 e-mailben az oktatónak küldve 
 

 
25 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
26 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
27 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
28 Igen vagy nem. 
29 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
30 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Zenei képességfejlesztés 

Tantárgy kódja31: SF994L, SF995L, SF996L, SF997L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa32 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja33 

2020.03.14. 4 óra Aktuális dalanyag gyakorlása 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, valamint 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2020.04.18. 4 óra Aktuális dalanyag gyakorlása 

csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, valamint 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl OneDriveon megosztott 

dokumentum 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?34  

 
31 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
32 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
33 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
34 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?35  

milyen módon?36  
 

  

 
35 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
36 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Ének-zene és módszertana I. 

Tantárgy kódja37: CS208N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa38 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja39 

1. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. 

Négyfokúság: s-m-r-d, l-s-m-

d; m-r-d-l, hangkészletű 

dalok éneklése. A szinkópa. 

Furulya: A-G-F-D; D-E-

FISZ-A 

tankönyv, word, hangfájl 

tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása Ötfokúság: S-f-m-r-

d; m-r-d-t,-l, hangkészletű 

dalok éneklése.  Furulya: D-

E-FISZ-G-A; C-D-E-F-G 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
37 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
38 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
39 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása Ötfokúság: S-f-m-r-

d; m-r-d-t,-l, hangkészletű 

dalok éneklése.  Furulya: F-

G-A- Bé-C” 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

4. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása Ötfokúság: L-s-m-r-

d hangkészletű dalok 

éneklése.  Furulya: C-D-E-G-

A-H; D-E-FISZ-A-H; F-G-

A-C”-D” 

 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?40 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?41 újranyitáskor 

milyen módon?42 szóban 
 

  

 
40 Igen vagy nem. 
41 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
42 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana III.  

Tantárgy kódja43: CS407N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa44 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja45 

1. hét A gyermek zenei fejlődése és 

fejlesztése életkoronként: 

csecsemő- és tipegőkor 

Dalok és mondókák tanulása 

tankönyv és hangfájlok 

tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét A gyermek zenei fejlődése és 

fejlesztése életkoronként: 

nagycsoport 

Dalok és mondókák tanulása 

tankönyv és hangfájlok tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

3. hét Éneklés, mondókázás 

közvetlen, személyes 

kapcsolatban, játékeszközzel. 

Éneklés szabad játék idején. 

Dalok és mondókák tanulása 

tankönyv és hangfájlok tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
43 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
44 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
45 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét A gyermek játéka 

hangszerekkel. 

Hangszerekkel a 

kisgyermekek között. Dalok 

és mondókák tanulása 

tankönyv és hangfájlok 

tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?46 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?47 vizsgaidőszakban újranyitáskor 

milyen módon?48 szóban 
 

  

 
46 Igen vagy nem. 
47 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
48 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének-zene felzárkóztató 

Tantárgy kódja49: SF978 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa50 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja51 

1. hét sikertelen vizsgák 

dalanyagának gyakorlása 

tanító szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét sikertelen vizsgák 

dalanyagának gyakorlása 

tanító szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

3. hét sikertelen vizsgák 

dalanyagának gyakorlása 

tanító szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

4. hét sikertelen vizsgák 

dalanyagának gyakorlása 

tanító szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?52 nem 

 
49 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
50 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
51 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
52 Igen vagy nem. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének I. 

Tantárgy kódja53: ÓK208N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa54 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja55 

1. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. 

Négyfokúság: s-m-r-d; l-s-m-

d; m-r-d-l, hangkészletű 

dalok éneklése.  

Furulya: A-G-F-D; D-E-

FISZ-A 

tankönyv, word, hangfájl 

tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. Ötfokúság: S-f-m-r-

d; m-r-d-t,-l, hangkészletű 

dalok éneklése. 4 féle dó 

elhelyezés a 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
53 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
54 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
55 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



vonalrendszerben.  Furulya: 

D-E-FISZ-G-A; C-D-E-F-G 

3. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. Ötfokúság: L-s-m-r-

d hangkészletű dalok 

éneklése.  Motívumok a 

gyermekdalokban. Furulya: 

C-D-E-G-A; D-E-FISZ-A-H 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

4. hét Mondókák, gyermekdalok 

tanulása. Ötfokúság: m-r-d-l,-

s, hangkészletű dalok 

éneklése.   

Furulya: C-D-F-G-A; D-E-G-

A-H 

tankönyv, word, hangfájl tankönyv oldalszáma, word 

dokumentum, hangfájl 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?56 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?57 újranyitáskor 

milyen módon?58 szóban 
 

  

 
56 Igen vagy nem. 
57 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
58 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ének-zene III és módszertana 

Tantárgy kódja59: ÓK407N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa60 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja61 

1. hét Az éneklési készség 

fejlesztése. 

3 b előjegyzés. Népdalok 

tanulása. 

tankönyv, word 

dokumentum, hangfájlok 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét A magas és mély hang 

különbsége.  

3 # előjegyzés. Népdalok 

tanulása. 

tankönyv, word 

dokumentum, hangfájlok 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

3. hét A halk és hangos közötti 

különbség.  

A dór hangsor. Népdalok 

tanulása. 

tankönyv, word 

dokumentum, hangfájlok 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
59 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
60 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
61 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét A hangszínek felismerése. A 

belső hallás fejlesztése.  

A fríg hangsor. Népdalok 

tanulása. 

tankönyv, word 

dokumentum, hangfájlok 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?62 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?63 vizsgaidőszakban, újranyitáskor 

milyen módon?64 szóban és írásban 
 

  

 
62 Igen vagy nem. 
63 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
64 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Bakacsi Zita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Zenei képességfejlesztés 

Tantárgy kódja65: SF995; SF1037 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa66 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja67 

1. hét Aktuális dalanyag gyakorlása 

elsőéves óvodapedagógus és 

tanító, valamint másodéves 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét Aktuális dalanyag gyakorlása 

elsőéves óvodapedagógus és 

tanító, valamint másodéves 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

3. hét Aktuális dalanyag gyakorlása 

elsőéves óvodapedagógus és 

tanító, valamint másodéves 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
65 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
66 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
67 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét Aktuális dalanyag gyakorlása 

elsőéves óvodapedagógus és 

tanító, valamint másodéves 

óvodapedagógus szakon 

hangfájl 
OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?68 nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?69  

milyen módon?70  
 

  

 
68 Igen vagy nem. 
69 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
70 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ismeretek a nyelvről II. 

Tantárgy kódja71: TAK203LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa72 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja73 

2020.03.21. 5/1-5 óra 

Jelentéstan. Szószerkezetek. 

Egyszerű mondatok tana. 

Összetett mondatok tana 

(mellérendelő, alárendelő). 

Szövegtan. 

Nyomtatott jegyzet: 

Adamikné Jászó Anna 

(szerk.): A magyar nyelv 

könyve. Trezor Kiadó, Bp., 

2007. 321-554. ISBN 

9789638144195 

Nyomtatott gyakorlókönyv: 

Hangay Zoltán (szerk.): 

Magyar nyelvi gyakorlatok. 

Trezor, Bp., 2003. ISBN 963 

9088 82 X vonatkozó 

fejezetei 

Hallgatók által (már az előző 

félévben is) használt jegyzet 

és gyakorlókönyv 

 
71 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
72 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
73 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?74 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?75  

milyen módon?76  
 

  

 
74 Igen vagy nem. 
75 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
76 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tgyp. I. 

Tantárgy kódja77: TAK204L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa78 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja79 

2020.03.20. 8/5-8. óra 

Bevezetés az atgyp-be; 

olvasás-, írástanítás 

módszertana 

(2020.02.08-án már volt egy 

négy órás konzultációnk, 

ahol adtam tematikát, és 

megbeszéltük a teljes félév 

feladatait és a 

követelményeket is.) 

Jegyzet pdf formátumban: 

Kernya Róza (szerk): Az 

anyanyelvi nevelés 

módszerei. Általános iskola 

1-4. osztály. Trezor Kiadó, 

Bp., 2006. 3-138. ISBN: 

9638144106 

A csoport e-mail címére e-

mailben elküldtem az első 

konzultáció után. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?80 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?81  

 
77 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
78 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
79 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
80 Igen vagy nem. 
81 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?82  
 

  

 
82 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tgyp. I. 

Tantárgy kódja83: TAK204N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa84 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja85 

1. hét 

Az olvasástanítás 

módszertana 

Az olvasástanítás integrációs 

helye az anyanyelvi 

nevelésben 

Az olvasástanítás általános 

kérdései 

Az olvasástanítás történetéről 

Az olvasás tanítása 

Jegyzet pdf formátumban: 

Kernya Róza (szerk): Az 

anyanyelvi nevelés 

módszerei. Általános iskola 

1-4. osztály. Trezor Kiadó, 

Bp., 2006. 3-138. ISBN: 

9638144106 

A csoport e-mail címére e-

mailben elküldtem a félév 

első órája után. 

2. hét 

Olvasástanítási módszerek, 

eljárások 

Programok – taneszközök 

 
83 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
84 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
85 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



A 21. század 

olvasástanításának kihívásai 

(A PISA felmérésről más 

forrásból is!) 

3. hét 

Az írástanítás módszertana 

Az írástanítás céljai és 

feladatai 

Az írástanulás és az 

írástanítás feltétele 

4. hét 

Az álló írás jellemzői 

Az írott kisbetűk és 

nagybetűk betűelemei 

A kisbetűk írása és 

kapcsolása 

A nagybetűk írása és 

kapcsolása 

A betűelemek és a betűk 

írásának tanítási lépései 

Az írásmunkák javításának 

szempontjai 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?86 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?87  

milyen módon?88  
 

 
86 Igen vagy nem. 
87 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
88 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tgyp. II. 

Tantárgy kódja89: TAK303LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa90 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja91 

2020.04.04. 4/1-4. óra 

Beszédtevékenység 

fejlesztése; 

szövegfeldolgozás 

Jegyzet pdf formátumban: 

Kernya Róza (szerk): Az 

anyanyelvi nevelés 

módszerei. Általános iskola 

1-4. osztály. Trezor Kiadó, 

Bp., 2006. 139-250. ISBN: 

9638144106 

A 2019/20-as tanév első 

szemeszterében elküldtem a 

csoport e-mail címére pdf 

formátumban. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?92 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?93  

milyen módon?94  

 
89 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
90 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
91 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
92 Igen vagy nem. 
93 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
94 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tgyp. III. 

Tantárgy kódja95: TAK405N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa96 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja97 

1. hét 

A fogalmazástanítás 

előkészítése 

Ismeretnyújtás a 

fogalmazástanításban 

A fogalmazási ismeretek 

alkalmazása 

Jegyzet pdf formátumban: 

Kernya Róza (szerk): Az 

anyanyelvi nevelés 

módszerei. Általános iskola 

1-4. osztály. Trezor Kiadó, 

Bp., 2006. 139-250. ISBN: 

9638144106 

A szemeszter első óráját 

követően elküldtem a 

csoport e-mail címére. 

2. hét 

Ellenőrzés és értékelés a 

fogalmazástanításban 

Szerkesztési követelmények. 

Stíluskövetelmények 

Hogyan javítson a tanító? 

A teljesítmények értékelése 

 
95 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
96 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
97 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Az önellenőrzés és az 

önértékelés 

Az ellenőrző dolgozatok írása 

és javítása 

3. hét 

Alsó tagozatos tanulók 

fogalmazásainak javítása 

A fogalmazási 

műhelygyakorlatok 

Egy sajátos 

fogalmazástanítási eljárás 

4. hét 

A nyelvtan tanításának célja, 

feladatai és 

követelményrendszere 

A nyelvtan tanításának 

története 

A nyelvtantanítás 

módszertani elvei 

Új nyelvtani ismeret tanítása 

A nyelvtani ismeretek 

alkalmazása. A gyakorlás 

módszerei 

A nyelvtani ismeretek 

ellenőrzése és értékelése 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?98 

Nem (nem írjuk meg a tematikában szereplő dolgozatot, 

hanem a teljes féléves anyagot a vizsgaidőszakban kérem 

számon.) 

 
98 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?99  

milyen módon?100  
 

  

 
99 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
100 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tgyp. IV. 

Tantárgy kódja101: TAK504LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa102 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja103 

2020.04.03. 4/1-4. óra 
RWCT technikák, 

RJR-modell 
pdf dokumentumok 

A csoport e-mail címére 

fogom elküldeni, 

tematikával együtt 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?104 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?105  

milyen módon?106  
 

  

 
101 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
102 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
103 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
104 Igen vagy nem. 
105 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
106 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Bakonyiné dr. Kovács Bea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Csop.ped.gyak. III. 

Tantárgy kódja107: TAK509LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa108 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja109 

2020.04.03. 

Távoktatásban nem 

megoldható. Ha 2020.04.03-

án távoktatás lesz, akkor 

elmarad, és később pótoljuk. 

  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?110  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?111  

milyen módon?112  
 

  

 
107 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
108 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
109 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
110 Igen vagy nem. 
111 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
112 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bayerle Alajos Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Óvodapedagógia  

Tantárgy kódja113:ÓK202N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa114 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja115 

1. hét Értékek az 

óvodapedagógiában. Az 

óvodai nevelés alapelvei. 

Óvodapedagógia I. Jegyzet  25-51. oldal 

2. hét Az óvodai nevelés folyamata Óvodapedagógia I. Jegyzet 51-76. oldal 

3. hét Az óvodai nevelés módszerei Óvodapedagógia I. Jegyzet 76-91. oldal 

4. hét Szocializáció-

individualizáció 
Óvodapedagógia I. Jegyzet 93-105. oldal 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?116 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?117 újranyitáskor 

milyen módon?118 írásban 
 

 
113 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
114 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
115 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
116 Igen vagy nem. 
117 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
118 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bayerle Alajos Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Vezetéselméleti és menedzseri ismeretek  

Tantárgy kódja119:CS601N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa120 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja121 

1. hét Vezetési ismeretek 1-2. e- tananyag e-mail 153 és 81 KB 

2. hét Vezetési ismeretek 3. e- tananyag e-mail 203KB 

3. hét Ügyviteli ismeretek e- tananyag e mail-jegyzet( fényképek) 

4. hét Összefüggő szakmai 

gyakorlat 
  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?122 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?123 újranyitáskor 

milyen módon?124 írásban 
 

  

 
119 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
120 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
121 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
122 Igen vagy nem. 
123 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
124 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bayerle Alajos Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Neveléstörténet és alternatív pedagógia  

Tantárgy kódja125:ÓK403N, TAK 404N (összevont óra)  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa126 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja127 

1. hét 
Comenius pedagógiai 

szintézise 

Pukánszky- 

Németh:Neveléstörténet 

jegyzet 

pdf 

2. hét Apáczai Csere János és 

Pázmány Péter pedagógiai 

gondolatai 

Pukánszky- 

Németh:Neveléstörténet 

jegyzet 

pdf 

3. hét 
Rousseau természetelvű 

pedagógiája 

Pukánszky- 

Németh:Neveléstörténet 

jegyzet 

pdf 

4. hét 

Pestalozzi pedagógiája 

Pukánszky- 

Németh:Neveléstörténet 

jegyzet 

pdf 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?128 nem, vizsgával zár 

 
125 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
126 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
127 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
128 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?129  

milyen módon?130  
 

  

 
129 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
130 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Dr. Bayerle Alajos Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Didaktika és tanulássegítés  

Tantárgy kódja131:TAK202N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa132 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja133 

1. hét 
A tanulás 

Báthory Zoltán: Tanulók, 

iskolák különbségek jegyzet 
117-155. oldal 

2. hét 
A tanterv, mint műfaj. NAT. 

Báthory Zoltán: Tanulók, 

iskolák különbségek jegyzet 
155-173. oldal 

3. hét A tanulásszervezés iskolai 

kérdései 

Báthory Zoltán: Tanulók, 

iskolák különbségek jegyzet 
173-214. oldal 

4. hét 
Az oktatás eszközei 

Falus Iván: Didaktika 

jegyzet 
323-343. oldal 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?134 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?135 újranyitáskor 

 
131 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
132 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
133 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
134 Igen vagy nem. 
135 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?136 írásban 
 

  

 
136 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bohner-Beke Aliz Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Testnevelés II.  

Tantárgy kódja137: ÓK209L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa138 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja139 

2020. 03. 20. és 4 óra 

A testnevelés foglalkozás 

bevezető részének tervezése 

tornaszerekkel (zsámoly, 

bordásfal, tornapad) 

Elektronikus tankönyv: Honfi 

László: Gimnasztika  

Ppt dokumentum: A 

testnevelés szaknyelv 

tornaszerekkel 

Word dokumentum: 

gyakorlatanyag tornaszerekkel 

Online tananyag:  

Cziberéné Nohel Gizellla: 

Gimnasztika 

oktatásmódszertani 

segédanyag és 

gyakorlatgyűjtemény 

OneDrive-on megosztott 

dokumentumok 

 
137 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
138 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
139 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?140 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?141 Újranyitáskor 

milyen módon?142 Írásban és szóban az újranyitáskor 
 

  

 
140 Igen vagy nem. 
141 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
142 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bohner-Beke Aliz Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Testnevelés IV.  

Tantárgy kódja143: ÓK408L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa144 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja145 

2020. 03. 21. és 4 óra A testnevelés foglalkozás 

tervezése – atlétikai és torna 

jellegű mozgások 

tankönyv 
OneDrive-on megosztott 

dokumentumok 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?146 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?147 Újranyitáskor 

milyen módon?148 Írásban és szóban az újranyitáskor 
 

 
143 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
144 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
145 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
146 Igen vagy nem. 
147 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
148 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bohner-Beke Aliz Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gimnasztika  

Tantárgy kódja149: TAV407N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa150 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja151 

1. hét Az előző órai feladatok 

ellenőrzése: rajzírás és 

szaknyelv – botgyakorlatok 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive-on megosztott 

dokumentumok 

2. hét Gimnasztikai gyakorlatok 

tornaszerekkel (rajzírás és 

szaknyelv) 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

3. hét 

Zsámoly gyakorlatok 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

4. hét 

Tornapad gyakorlatok 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?152 igen 

 
149 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
150 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
151 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
152 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?153 távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?154 távoktatás ideje alatt e-mailben és újranyitáskor szóban 
 

  

 
153 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
154 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bohner-Beke Aliz Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Testnevelés II.  

Tantárgy kódja155: ÓK209N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa156 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja157 

1. hét 
Bevezető rész tervezése 

labdával 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive-on megosztott 

dokumentumok 

2. hét 
Bevezető rész tervezése 

karikával 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

3. hét 
Bevezető rész tervezése 

tornabottal 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

4. hét 
Bevezető rész tervezése 

kötéllel 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?158 igen 

 
155 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
156 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
157 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
158 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?159 távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?160 távoktatás ideje alatt e-mailben és újranyitáskor szóban 
 

  

 
159 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
160 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bohner-Beke Aliz Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Testnevelés IV.  

Tantárgy kódja161: ÓK408N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa162 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja163 

1. hét Mozgásfejlesztés az öt nagy 

fejlesztési területnek 

megfelelően –  

4. Nagymozgások fejlesztése 

ppt, könyv 
OneDrive-on megosztott 

dokumentumok 

2. hét Mozgásfejlesztés az öt nagy 

fejlesztési területnek 

megfelelően –  

5. Finommotorika fejlesztése 

ppt, könyv 

OneDrive 

3. hét 

Természetes mozgások 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

 
161 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
162 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
163 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 

Atlétikai jellegű mozgások 

tankönyv, word 

dokumentum, online 

tananyag 

OneDrive 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?164 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?165 távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?166 távoktatás ideje alatt e-mailben és újranyitáskor szóban 
 

  

 
164 Igen vagy nem. 
165 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
166 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.  

Tantárgy kódja:167 CS206L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa168 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja169 

Április 4. 8:30-tól, 4 óra 

 

A gyermekvers a mai magyar 
költészetben. Kukorelly Endre: 
Samunadrág (komolyabb dolgok hat 
és háromnegyed éveseknek). 
(Kalligram, Pozsony, 2005.) Kiss Ottó: 
Csillagszedő Márió. (Móra, Bp., 
2002.), Uő.: Emese almája. (Pozsonyi 
Pagony Kft, 2006.) Uő.: A nagypapa 
távcsöve. (Móra, Bp., 2009.) 

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A verses meseregény jellemzői. Varró 
Dániel: Túl a Maszat-hegyen. Muhi 
Andris és a pacák birodalma (verses 
meseregény). Magvető, Bp., 2003. 

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
167 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
168 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
169 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 

Mese, mesejáték. Zalán Tibor: Hi-
szen, a guruló madár. (Móra, Bp., 
1989.), Uő.: Királylányok könyve. 
Cerkabella, Szentendre, 2012. Uő.: 
Királylányok második könyve. 
Cerkabella, Szentendre, 2017. 

pdf dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?170 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?171 újranyitáskor 

milyen módon?172 írásban 
 

  

 
170 Igen vagy nem. 
171 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
172 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=13219


Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja:173 CS401L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa174 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja175 

Március 20. 8:30-tól, 4 óra 

 

A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje:  
– lábjegyzet apparátus 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A tudományos megnyilatkozások 
nyelvhelyességi kérdései: 
– nyelvhasználat jellemzők az írott 

nyelvben  
– közhelyek, nyelvi sztereotípiák 

– képzavar, terpeszkedő kifejezés, 
hibás szótalálkozás stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

    

 
173 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
174 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
175 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?176 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?177 újranyitáskor 

milyen módon?178 írásban 
 

  

 
176 Igen vagy nem. 
177 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
178 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja:179 ÓK405L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa180 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja181 

Március 20. 12:30-tól 4 óra 

 

A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje:  
– lábjegyzet apparátus 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

    

Április 3. 12:30-tól 4 óra 

 

A tudományos megnyilatkozások 
nyelvhelyességi kérdései: 
– nyelvhasználat jellemzők az írott 

nyelvben  
– közhelyek, nyelvi sztereotípiák 
– képzavar, terpeszkedő kifejezés, 
hibás szótalálkozás stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
179 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
180 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
181 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 A tudományos dolgozat 
megszövegezése: 
– a dolgozat stílusa, megfogalmazása 
– szóhasználat és szórend 
– helyesírási kérdések. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?182 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?183 újranyitáskor 

milyen módon?184 írásban 
 

  

 
182 Igen vagy nem. 
183 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
184 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai kommunikáció  

Tantárgy kódja:185 TAK406L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa186 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja187 

Április 25. 12:30-tól, 4 óra 

 

KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 

– A NONVERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 

SAJÁTOSSÁGAI 

 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

  A KOMMUNIKÁCIÓS 

KOMPETENCIA: A 

PROFESSZIONÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI: 
(az empátia, az elfogadás, a 

kongruencia stb.) 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?188 igen 

 
185 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
186 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
187 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
188 Igen vagy nem. 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/52a_kommunikcis_kompetencia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/52a_kommunikcis_kompetencia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5211_az_emptia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5212___az_elfogads.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5213_a_kongruencia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5213_a_kongruencia.html


Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?189 újranyitáskor 

milyen módon?190 írásban 
 

  

 
189 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
190 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nyelvi stílus és színterei  

Tantárgy kódja:191 TAV601L (Magyar műveltségterület)  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa192 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja193 

Március 27. 12-19.45, 8 óra 

 

A nyelvi stílus, szöveg és stílus 
kapcsolata: 
– szövegen kívüli tényezők 
– szociokulturális változok 
– sztenderd és norma.  
A hangtan stilisztikája és a verstani 
elemek expresszív lehetőségei. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A hétköznapi és hivatalos érintkezés 
nyelvhelyességi kérdései: 
– nyelvhasználat jellemzők az írott és 
beszélt nyelvben  
– közhelyek, nyelvi sztereotípiák 
– képzavar, terpeszkedő kifejezés, 
hibás szótalálkozás stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
191 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
192 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
193 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 

A nyelvi kép, a képszerűség 
stíluseszközei:  
– a nyelvi kép 
– exmetaforák, közhasználatú képek 
– a költői kép, szóképek. 
Az irodalmi retorika (metafora, 
metonímia stb.). 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A közélet fontosabb műfajai 
(önéletrajz, formai és tartalmi 
jegyei): 
– önéletrajztípusok 
– az önéletrajz formai követelményei 
– kísérőlevél formája, típusai. 

 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?194 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?195 Újranyitáskor 

milyen módon?196 Írásban 
 

  

 
194 Igen vagy nem. 
195 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
196 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja:197 TAK603L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa198 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja199 

Március 27. 8:30-tól, 4 óra 

 

A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje:  
– lábjegyzet apparátus 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A tudományos megnyilatkozások 
nyelvhelyességi kérdései: 
– nyelvhasználat jellemzők az írott 

nyelvben  
– közhelyek, nyelvi sztereotípiák 

– képzavar, terpeszkedő kifejezés, 
hibás szótalálkozás stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Április 25. 9:30-tól    

 
197 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
198 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
199 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?200 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?201 újranyitáskor 

milyen módon?202 írásban 
 

  

 
200 Igen vagy nem. 
201 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
202 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.  

Tantárgy kódja:203 CS206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa204 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja205 

1. hét A gyermekvers a mai magyar 
költészetben. Kukorelly Endre: 
Samunadrág (komolyabb dolgok hat 
és háromnegyed éveseknek). 
(Kalligram, Pozsony, 2005.)  

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

2. hét Verses műfajok a mai gyermekiroda-
lomban. Kiss Ottó: Csillagszedő 
Márió. (Móra, Bp., 2002.), Uő.: 
Emese almája. (Pozsonyi Pagony Kft, 
2006.) Uő.: A nagypapa távcsöve. 
(Móra, Bp., 2009.)  

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

3. hét A verses meseregény jellemzői. 
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. 
Muhi Andris és a pacák birodalma 
(verses meseregény). Magvető, Bp., 
2003. 

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
203 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
204 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
205 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét Mese, mesejáték. Zalán Tibor: Hi-
szen, a guruló madár. (Móra, Bp., 
1989.), Uő.: Királylányok könyve. 
Cerkabella, Szentendre, 2012. Uő.: 
Királylányok második könyve. 
Cerkabella, Szentendre, 2017. 

pdf dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?206 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?207 újranyitáskor 

milyen módon?208 szóban 
 

  

 
206 Igen vagy nem. 
207 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
208 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

https://bookline.hu/publisher/publisherProducts.action?id=13219


Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja:209 ÓK405N, CS401N, TAK603N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa210 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja211 

1. hét A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje:  
– lábjegyzet apparátus 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

2. hét A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje: 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

3. hét A tudományos megnyilatkozások 
nyelvhelyességi kérdései: 
– nyelvhasználat jellemzők az írott 

nyelvben  
– közhelyek, nyelvi sztereotípiák 
– képzavar, terpeszkedő kifejezés, 
hibás szótalálkozás stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
209 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
210 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
211 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét A tudományos dolgozat 
megszövegezése: 
– a dolgozat stílusa, megfogalmazása 
– szóhasználat és szórend 
– helyesírási kérdések. 

 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?212 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?213 távoktatás ideje alatt 

milyen módon?214 e-mailben az oktatónak küldve 
 

  

 
212 Igen vagy nem. 
213 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
214 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai kommunikáció  

Tantárgy kódja:215 TAK406N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa216 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja217 

1. hét KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK 

– A NONVERBÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ 

SAJÁTOSSÁGAI 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

2. hét  A KOMMUNIKÁCIÓS 

KOMPETENCIA: A 

PROFESSZIONÁLIS 

KOMMUNIKÁCIÓ JELLEMZŐI (az 

empátia, az elfogadás, a kongruencia 
stb.) 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

3. hét PRAGMATIKAI FOGALMAK A 

TANÍTÁSI ÓRÁN 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

4. hét A JÓ TANÁRI 

KÉRDEZÉSTECHNIKA 
ppt dokumentum és kötelező 

irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
215 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
216 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
217 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/4lecke_kommunikcis_csatornk__a_nonverblis_kommunikci_sajtossgai.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/52a_kommunikcis_kompetencia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/52a_kommunikcis_kompetencia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/521a_professzionlis_kommunikci_jellemzi.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5211_az_emptia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5211_az_emptia.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5212___az_elfogads.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/5213_a_kongruencia.html


Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?218 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?219 újranyitáskor 

milyen módon?220 írásban 
 

  

 
218 Igen vagy nem. 
219 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
220 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Játékpedagógia és módszertana I.   

Tantárgy kódja221: CS202N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa222 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja223 

1. hét 

A játék objektív feltételei. A hely, 

az idő és a 

játékeszközök/játékszerek 

meghatározó szerepe a játékban. 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 
(Kovács György-Bakosi Éva: 
Játékpedagógiai ismeretek. 
Debrecen, 2005. (ISBN: 963-
460-912-0), valamint jegyzet 
vonatkozó fejezetei (Maszler 
Irén: Játékpedagógia. Comenius 
Bt., Pécs, 2002. (ISBN: 
9789638671196) (50-61 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot  

2. hét      A játék szubjektív feltételei. A 
nyugodt, derűs, ösztönző légkör, 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 

 
221 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
222 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
223 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



valamint a bölcsődei gondozónő 
személyiségének meghatározó 
szerepe a játékban. 

 

szakirodalomként jelölt könyv 
(Kovács György-Bakosi Éva: 
Játékpedagógiai ismeretek. 
Debrecen, 2005. (ISBN: 963-
460-912-0), valamint jegyzet 
vonatkozó fejezetei (Maszler 
Irén: Játékpedagógia. Comenius 
Bt., Pécs, 2002. (ISBN: 
9789638671196) (39-45 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

3. hét 

A játék szubjektív feltételei. A 

játszó gyermek/gyermekcsoport, 

valamint a gyermeki tapasztalatok, 

élmények meghatározó szerepe a 

játékban. 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 
(Kovács György-Bakosi Éva: 
Játékpedagógiai ismeretek. 
Debrecen, 2005. (ISBN: 963-
460-912-0), valamint jegyzet 
vonatkozó fejezetei (Maszler 
Irén: Játékpedagógia. Comenius 
Bt., Pécs, 2002. (ISBN: 
9789638671196) (46-49 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

4. hét 

A játékok osztályozása. 
Játékfajták – Gyakorló/funkciójáték. 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 
(Kovács György-Bakosi Éva: 
Játékpedagógiai ismeretek. 
Debrecen, 2005. (ISBN: 963-
460-912-0), valamint jegyzet 



vonatkozó fejezetei (Maszler 
Irén: Játékpedagógia. Comenius 
Bt., Pécs, 2002. (ISBN: 
9789638671196) (62-65 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?224 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?225 a.) a hallgatókkal egyeztetett időpontban a gyakorlati 

vonatkozású teljesítés május 7-én esedékes, valamint 

b.) szintén a hallgatókkal egyeztetett időpontban az 

elméleti ismeretekből május 28-án adnak számot  

milyen módon?226 a.) régi játékeszköz-gyűjtés, valamint saját készítésű 

játékeszköz bemutatása, továbbá írásbeli dolgozat 

beadása ’átmeneti tárgy’ témában.   

b.) elméleti ismeretekből történő számadás írásbeli 

felelet formájában   
 

  

 
224 Igen vagy nem. 
225 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
226 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Integrált nevelést igénylő csoportok I.   

Tantárgy kódja227: CS215N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa228 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja229 

1. hét 

építve az előzőleg leadott 
ismeretanyagra -Mentális 
fogyatékosság.  
      - Az értelmi fogyatékosság 
fogalma, oka, kritériumai.  
      - Az értelmi fogyatékosok IQ 
szerinti osztályozása. -  

      Kiemelt téma: A tanulásban 

akadályozott gyermekek. 

tankönyv, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 

vonatkozó fejezetei (Gordosné 
Szabó Anna: Bevezetés a 
gyógypedagógiába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest,  

1999. (Tankönyvi szám: J12-244); 
Illyés Sándor (szerk.): 

Gyógypedagógiai alapismeretek. 
ELTE-BGGYFK, Budapest, 2000. 

(ISBN: 963 7155 28 7), valamint e-
mailben küldök csatolmányként 

további kapcsolódó segédanyagot  

 
227 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
228 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
229 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



2. hét A beszédsérült gyermekek.  
     - A beszéd kialakulásának 
feltételei.  
     - A beszédhiba. Beszédzavar 
fogalma. 
     - A beszédfejlődés 
rendellenességei: a megkésett 
beszédfejlődés. 
     - A kiejtés zavara: pöszeség, 
orrhangzós beszéd. 

      - Ritmuszavarok: dadogás, 

hadarás;  

-  Mutizmus 

tankönyv, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 

vonatkozó fejezetei (Gordosné 
Szabó Anna: Bevezetés a 
gyógypedagógiába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest,  

1999. (Tankönyvi szám: J12-244); 
Illyés Sándor (szerk.): 

Gyógypedagógiai alapismeretek. 
ELTE-BGGYFK, Budapest, 2000. 

(ISBN: 963 7155 28 7), valamint e-
mailben küldök csatolmányként 

további kapcsolódó segédanyagot 

3. hét 

A pszichés fejlődési folyamat 
miatt akadályozottak: 

      - dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia (veszélyeztetettség, 

majd diagn.). 

tankönyv, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 

vonatkozó fejezetei (Gordosné 
Szabó Anna: Bevezetés a 
gyógypedagógiába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest,  

1999. (Tankönyvi szám: J12-244); 
Illyés Sándor (szerk.): 

Gyógypedagógiai alapismeretek. 
ELTE-BGGYFK, Budapest, 2000. 

(ISBN: 963 7155 28 7), valamint e-
mailben küldök csatolmányként 

további kapcsolódó segédanyagot 



4. hét 

Kóros hyperkinetikus 
magatartászavarok.  
       - A beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavart mutató 
gyerekek, tanulók.  

 

tankönyv, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók által használt, 
hozzáférhető kötelező 
szakirodalomként jelölt könyv 

vonatkozó fejezetei (Gordosné 
Szabó Anna: Bevezetés a 
gyógypedagógiába. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest,  

1999. (Tankönyvi szám: J12-244); 
Illyés Sándor (szerk.): 

Gyógypedagógiai alapismeretek. 
ELTE-BGGYFK, Budapest, 2000. 

(ISBN: 963 7155 28 7), valamint e-
mailben küldök csatolmányként 

további kapcsolódó segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?230 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?231 a hallgatókkal egyeztetett időpontban az elméleti 

ismeretekből május 21-én adnak számot  

milyen módon?232           elméleti ismeretekből történő számadás írásbeli     

          felelet formájában   
 

  

 
230 Igen vagy nem. 
231 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
232 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Integrált nevelést igénylő csoportok II.   

Tantárgy kódja233: CS413N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa234 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja235 

1. hét 

Együttműködés a fogadópedagógus 
és az utazó gyógypedagógus között. 

Kompetenciák, határok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:  44-45 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot  

2. hét Egyéni fejlesztési tervek készítésének 
módszertani alapelvei. 

Fejlesztési lehetőségek a 

különböző sérülési típusokhoz 

igazodva.   

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 

 
233 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
234 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
235 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   46-47 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

3. hét 

Integrációs teendők a különböző SNI 
kategóriák alapján. 

Szervezési teendők a különböző 

SNI kategóriákhoz kapcsolódóan. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   47-53 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

4. hét 

Befogadó pedagógust segítő nevelési 
szempontok. 
Lehetséges problémák, megoldási 
javaslatok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   54-55 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?236 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?237 a szorgalmi időszak végéig (május 15-ig), ill. 

esetlegesen meghosszabbított online oktatási időszak 

esetén a vizsgaidőszak intervallumában 

 
236 Igen vagy nem. 
237 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?238           a hallgatókkal egyeztetett témákban referátum, ill. 

prezentáció tartása – esetlegesen meghosszabbított online 

oktatási időszak esetén a fent nevezett önálló tudományos 

munkák online beadása Interneten keresztül (pl. Prezi, e-

mail-ben csatolt file)      

           
 

  

 
238 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Integrált nevelést igénylő csoportok II.   

Tantárgy kódja239: ÓV207N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa240 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja241 

1. hét 

Együttműködés a fogadópedagógus 
és az utazó gyógypedagógus között. 

Kompetenciák, határok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:  44-45 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot  

2. hét Egyéni fejlesztési tervek készítésének 
módszertani alapelvei. 

Fejlesztési lehetőségek a 

különböző sérülési típusokhoz 

igazodva.   

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 

 
239 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
240 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
241 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   46-47 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

3. hét 

Integrációs teendők a különböző SNI 
kategóriák alapján. 

Szervezési teendők a különböző 

SNI kategóriákhoz kapcsolódóan. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   47-53 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

4. hét 

Befogadó pedagógust segítő nevelési 
szempontok. 
Lehetséges problémák, megoldási 
javaslatok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   54-55 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?242 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?243 a szorgalmi időszak végéig (május 15-ig), ill. 

esetlegesen meghosszabbított online oktatási időszak 

esetén a vizsgaidőszak intervallumában 

 
242 Igen vagy nem. 
243 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?244           a hallgatókkal egyeztetett témákban referátum, ill. 

prezentáció tartása – esetlegesen meghosszabbított online 

oktatási időszak esetén a fent nevezett önálló tudományos 

munkák online beadása Interneten keresztül (pl. Prezi, e-

mail-ben csatolt file)      

           
 

  

 
244 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai diagnosztika  

Tantárgy kódja245: ÓV411N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa246 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja247 

1. hét 

Az olvasás és írás zavarainak típusai. 

Óvodás diszlexia veszélyeztetettek 

vizsgálata. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
szakirodalomjegyzékből: Mark 
Selikowitz: Diszlexia, Medicina, 
2003.; 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot ;  

a jelölt kapcsolódó gyakorlati 
feladathoz a hallgatók korábban 

kézhezkapták a szükséges vizsgálati 
anyagot (Frostig-Inizan gyorsteszt) 

2. hét  Számolási nehézségek. Tanulási 
nehézségek a matematikában. 
Discalculia fogalma, oka, felismerése, 
diagnosztizálása. Terápiás 
lehetőségek. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára ajánlott 
irodalom: Dékány Judit: 
Kézikönyv a diszkalkulia 
felismeréséhez és terápiájához. 
BGGYTF, Bp., 1999., 

 
245 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
246 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
247 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Discalculia előjeleinek 

felismerése, vizsgálati 

lehetőségek. 

 valamint e-mailben küldök 
csatolmányként további kapcsolódó 

segédanyagot 

3. hét Pedagógiai vélemény 
összeállításának szempontjai: 
emocionális, kognitív, szociális 
tényezők figyelembevételével 
komplex kép megformálása. 

Pedagógiai vélemény megadott 

szempontok mentén történő 

áttekintése. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

         e-mailben küldök 
csatolmányként kapcsolódó 
segédanyagot, valamint a 
hallgatók számára korábban 
kiadott szempontsor szem előtt 
tartásával végzik a jelölt 
gyakorlati feladatot 

4. hét Az értelmezés kérdése: etikai 
problémák, szülőkkel való 
kapcsolattartás, más segítő 
kollégákkal való együttműködés az 
iskolán belül. A gyermekközösség 
megismerése. A gyermekek 
megismerésének fontossága a 
pedagógiai munkában.  
A pedagógia diagnózis értelmezése, 
fejlesztési javaslatok összeállítása. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   44-45; 54-
55.; 61-62 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?248 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?249 a szorgalmi időszak végéig (május 15-ig) 

milyen módon?250         a.) *diagnosztika több szempontú értelmezése – 

írásbeli beadandó dolgozat; *adott szempontok által 

 
248 Igen vagy nem. 
249 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
250 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



vezetve anamnézishez információgyűjtés írásban; 

*pedagógiai vélemény adott szempontok szem előtt 

tartásával történő áttekintése szintén írásbeli beadandó 

feladat;  *a célcsoportba tartozó gyermekekkel elvégzendő 

vizsgáló eljárások - Goodenough, Frostig-Inizan – munka-, 

ill. feladatlapjainak leadása 

b.)  a hallgatókkal egyeztetett témákban demonstrációs óra 

keretében a célcsoportba tartozó gyermekkel való 

foglalkozás – esetlegesen meghosszabbított online oktatási 

időszak esetén a fent leírt feladat kapcsán írásbeli tervezés, 

s az elkészült szakmai anyag online beadása Interneten 

keresztül (pl. e-mail-ben csatolt file)      

           
 

  



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Integrált nevelést igénylő csoportok II.   

Tantárgy kódja251: TAV208N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa252 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja253 

1. hét 

Együttműködés a fogadópedagógus 
és az utazó gyógypedagógus között. 

Kompetenciák, határok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:  44-45 p), 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot  

2. hét Egyéni fejlesztési tervek készítésének 
módszertani alapelvei. 

Fejlesztési lehetőségek a 

különböző sérülési típusokhoz 

igazodva.   

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 

 
251 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
252 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
253 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   46-47 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

3. hét 

Integrációs teendők a különböző SNI 
kategóriák alapján. 

Szervezési teendők a különböző 

SNI kategóriákhoz kapcsolódóan. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   47-53 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

4. hét 

Befogadó pedagógust segítő nevelési 
szempontok. 
Lehetséges problémák, megoldási 
javaslatok. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   54-55 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?254 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?255 a szorgalmi időszak végéig (május 15-ig) 

 
254 Igen vagy nem. 
255 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?256           a hallgatókkal egyeztetett témákban referátum, ill. 

prezentáció tartása – esetlegesen meghosszabbított online 

oktatási időszak esetén a fent nevezett önálló tudományos 

munkák online beadása Interneten keresztül (pl. Prezi, e-

mail-ben csatolt file)      

           
 

  

 
256 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai diagnosztika  

Tantárgy kódja257: TAV425N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa258 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja259 

1. hét 

Az olvasás és írás zavarainak típusai. 

Iskolás diszlexiások vizsgálata. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
szakirodalomjegyzékből: Mark 
Selikowitz: Diszlexia, Medicina, 
2003.; 
valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot ;  

a jelölt kapcsolódó gyakorlati 
feladathoz a hallgatók korábban 

kézhezkapták a szükséges vizsgálati 
anyagot (Frostig-Inizan gyorsteszt) 

2. hét  Számolási nehézségek. Tanulási 
nehézségek a matematikában. 
Discalculia fogalma, oka, felismerése, 
diagnosztizálása. Terápiás 
lehetőségek. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára ajánlott 
irodalom: Dékány Judit: 
Kézikönyv a diszkalkulia 
felismeréséhez és terápiájához. 
BGGYTF, Bp., 1999., 

 
257 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
258 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
259 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Discalculia előjeleinek 

felismerése, vizsgálati 

lehetőségek. 

 valamint e-mailben küldök 
csatolmányként további kapcsolódó 

segédanyagot 

3. hét Pedagógiai vélemény 
összeállításának szempontjai: 
emocionális, kognitív, szociális 
tényezők figyelembevételével 
komplex kép megformálása. 

Pedagógiai vélemény megadott 

szempontok mentén történő 

áttekintése. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

         e-mailben küldök 
csatolmányként kapcsolódó 
segédanyagot, valamint a 
hallgatók számára korábban 
kiadott szempontsor szem előtt 
tartásával végzik a jelölt 
gyakorlati feladatot 

4. hét Az értelmezés kérdése: etikai 
problémák, szülőkkel való 
kapcsolattartás, más segítő 
kollégákkal való együttműködés az 
iskolán belül. A gyermekközösség 
megismerése. A gyermekek 
megismerésének fontossága a 
pedagógiai munkában.  
A pedagógia diagnózis értelmezése, 
fejlesztési javaslatok összeállítása. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

a hallgatók számára kiadott 
jegyzetből (Kühn Mária: 
Integrált nevelést igénylő 
csoportok. EJF – az Európai 
Szociális Alap támogatásával 
készült szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:   44-45; 54-
55.; 61-62 p), 
 valamint e-mailben küldök 

csatolmányként további kapcsolódó 
segédanyagot 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?260 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?261 a szorgalmi időszak végéig (május 15-ig) 

milyen módon?262         a.) *diagnosztika több szempontú értelmezése – 

írásbeli beadandó dolgozat; *adott szempontok által 

 
260 Igen vagy nem. 
261 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
262 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



vezetve anamnézishez információgyűjtés írásban; 

*pedagógiai vélemény adott szempontok szem előtt 

tartásával történő áttekintése szintén írásbeli beadandó 

feladat;  *a célcsoportba tartozó gyermekekkel elvégzendő 

vizsgáló eljárások - Goodenough, Frostig-Inizan – munka-, 

ill. feladatlapjainak leadása 

b.)  a hallgatókkal egyeztetett témákban demonstrációs óra 

keretében a célcsoportba tartozó gyermekkel való 

foglalkozás – esetlegesen meghosszabbított online oktatási 

időszak esetén a fent leírt feladat kapcsán írásbeli tervezés, 

s az elkészült szakmai anyag online beadása Interneten 

keresztül (pl. e-mail-ben csatolt file)      

           
 

  



Távoktatás terve Csubákné Besesek Andrea Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Mozgásterápia I/2. Mozgásterápia gyak. I/2. 

 

 

Tantárgy kódja263: GPR401; GPR403  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa264 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja265 

2020.03.14., 4 óra A konduktív pedagógia 

jellemzői 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
e-mail 

2020.03.14., 4 óra gyak. Különböző feladatsorok 

megismerése (fekvő, ülő 

helyzet)  

elektronikus formátumú 

dokumentum 
e-mail 

2020. 04.18. 4 óra 

Iskoláskorú mozgássérültek 

tanulási nehézségei, 

mozgássérült gyermek 

integrációja 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
e-mail 

 
263 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
264 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
265 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



2020. 04. 25. 4 óra gyak. Különböző feladatsorok 

megismerése (állás-járás 

feladatok) 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?266 Írásban 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?267 2020. április vége. május eleje 

milyen módon?268 távoktatás ideje alatt e-mailben 
 

  

 
266 Igen vagy nem. 
267 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
268 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Géczy Dorottya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Differenciáló pedagógia és pszichológia  Elmélet, gyakorlat 

Tantárgy kódja269: TAK403LD  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa270 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja271 

2020.04.03.  Sajátos pedagógiai, pszichológiai 

ismereteket és módszereket 

igénylő gyermekek 
Tananyag: ppt 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

8:00-12:00 
 

Kurzus leírás, követelmény: 

word 
 

4 óra  Szakirodalmak: pdf  

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?272 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?273 Újranyitáskor, határidő: szemeszter utolsó hete 

milyen módon?274 Beadandó készítése (emailben az oktatónak küldve) 

 
269 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
270 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
271 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
272 Igen vagy nem. 
273 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
274 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Géczy Dorottya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Játékpszichológia  Elmélet 

Tantárgy kódja275: CS214L, CS103L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa276 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja277 

2020.03.20 A játszás pszichológiai, 

terápiás, fejlődéslélektani 

megközelítése 

Tananyag: ppt 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

8:00-16:00 
 

Kurzus leírás, követelmény, 

irodalmak: word 
 

8 óra  Szakirodalmak: pdf  

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?278 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?279 Újranyitáskor, vizsgaidőszakban 

 
275 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
276 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
277 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
278 Igen vagy nem. 
279 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?280 Szóbeli vizsga 
  

 
280 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Géczy Dorottya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pszichológia II. Fejlődéspszichológia Elmélet (teljesítve: 2020.02.21.), gyakorlat 

Tantárgy kódja281: TAK201L, OKL219, ÓK201L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa282 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja283 

2020.04.03. Az emberi fejlődés 

pszichológiai megközelítése 
Tananyag: ppt 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

12:00-16:00 
 

Kurzus leírás, követelmény, 

irodalmak: word 
 

4 óra    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?284 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?285 Elmélet: újranyitáskor, vizsgaiőszakban/gyakorlat: 

beadandó 2020.04.03-ig leadni 

milyen módon?286 Elmélet: Írásbeli vizsga/gyakorlat: beadandó (emailben) 

 
281 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
282 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
283 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
284 Igen vagy nem. 
285 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
286 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Géczy Dorottya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Koragyermekkori fejlődéslélektan Elmélet (teljesítve 2020.02.22.), gyakorlat 

Tantárgy kódja287: CS204L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 
Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és óraszáma 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa288 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja289 

2020.04.04. Az emberi fejlődés pszichológiai 

megközelítése a korai években 
Tananyag: ppt 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

12:00-19:00 
 

Kurzus leírás, követelmény, 

irodalmak: word 
 

7 óra    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?290 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?291 Elmélet: újranyitáskor, vizsgaiőszakban/gyakorlat: beadandó 

2020.04.04-ig leadni 

milyen módon?292 Elmélet: Írásbeli vizsga/gyakorlat: beadandó (emailben az oktatónak 

küldve) 

 
287 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
288 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
289 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
290 Igen vagy nem. 
291 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
292 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 



Távoktatás terve Géczy Dorottya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 
Tantárgy neve: Pszichológia VI. Pedagógiai pszichológia és 

pszichológiai gyakorlat  

Elmélet, gyakorlat (újranyitáskor: 2020.05.05.) 

Tantárgy kódja293: TAK403L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és óraszáma 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa294 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja295 

2020.04.04.  A pedagógusi pálya kihívásai 

pszichológiai megközelítésben 
Tananyag: ppt 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

8:00-12:00  Kurzus leírás, követelmény: word  

4 óra    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?296 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?297 Kiselőadások újranyitáskor, 2020.05.05./beadandó leadása: 

szemeszter utolsó hete 

milyen módon?298 Beadandó készítése (emailben az oktatónak küldve) + kiselőadások 

(szóban) 

 

 
293 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
294 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
295 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
296 Igen vagy nem. 
297 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
298 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



  



Távoktatás terve Géczy Dorottya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Játékpszichológia Elmélet 

Tantárgy kódja299: CS214N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa300 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja301 

1. hét Gyakorló játék Tananyag: ppt 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét Szimbolikus játék   

3. hét Szabályjáték   

4. hét Játék és személyiségfejlődés   

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?302 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?303 Újranyitáskor, szemeszter utolsó hetében 

milyen módon?304 Szóban 
 

 

 
299 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
300 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
301 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
302 Igen vagy nem. 
303 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
304 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

 

Távoktatás terve Géczy Dorottya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Koragyermekkorai fejlődéslélektan Elmélet, Gyakorlat 

Tantárgy kódja305: CS204N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa306 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja307 

1. hét John Bowlby és Mary Ainsworth 
kötődéselmélete 

Tananyag: ppt 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét A csecsemőkor vége (biológiai érés, az 
észlelés és a mozgás összehangolása,stb)   

3. hét A kisgyermek kognitív fejlődése (Piaget). 
A nyelvelsajátítás elméletei és 
folyamatai. 

  

4. hét Az énfejlődés elméletei (Hartmann, 
Stern)   

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?308 igen 

 
305 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
306 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
307 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
308 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?309 A távoktatás ideje alatt, 1., 2., 3., 4. héten, csütörtökön – gyakorlat: 

kiselőadások ppt-jét elküldeni 

milyen módon?310 Emailben az oktatónak 

 

  

 
309 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
310 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Géczy Dorottya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pszichológia II. Fejlődéspszichológia Elmélet, Gyakorlat 

Tantárgy kódja311: TAK201N, ÓK201N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa312 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja313 

1. hét Az én-fejlődés elméletei. Ösztönök, Érzelmek, Frusztráció, Önkontroll. Tananyag: ppt 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét A morális karakter kezdetei (Piaget, Kohlberg). Szociabilitás, társas 
kapcsolatok a gyermek életében.   

3. hét Az óvodáskor általános jellemzői.   

4. hét Mese, játék, rajz szerepe a személyiségfejlődésben.   
Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?314 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?315 A távoktatás ideje alatt, 1., 2., 3., 4. héten, szerdán – gyakorlat: 

kiselőadások ppt-jét elküldeni 

milyen módon?316 Emailben az oktatónak 

  

 
311 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
312 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
313 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
314 Igen vagy nem. 
315 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
316 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Géczy Dorottya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai pszichológia és pszichológiai 

gyakorlat 

Elmélet, Gyakorlat 

Tantárgy kódja317: TAK403N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa318 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja319 

1. hét Pedagógus-diák kapcsolat. A pedagógus vezetési stílusai. Fegyelmezési 
módszerek és hatásaik. 

Tananyag: ppt 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét Kommunikáció az iskolában. Az iskolai konfliktus és kezelési módszerei   

3. hét A bullying és kezelése.   

4. hét A pedagógus szerep jellemzői, az érett pedagógus. A pedagógus 
mentálhigiénéje. A pedagógus munka pszichológiai problémái.   

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?320 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?321 Újranyitáskor saját kiselőadásaik megtartása, beadandó írás a 

szemeszter végén 

milyen módon?322 Szóban, írásban 

 
317 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
318 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
319 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
320 Igen vagy nem. 
321 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
322 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Győrfi Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Informatika II.  

Tantárgy kódja323: TAK602N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa324 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja325 

1. hét IKT alkalmazások az 

oktatásban: Jamboard, Padlet 

program használata 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

2. hét 
Feladatmegoldás 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

3. hét 
Google Classroom használata 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

4. hét 
Feladatmegoldás 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?326 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?327 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?328 E-mailben az oktatónak küldve 

 
323 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
324 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, excel, ppt 
dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
325 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus formájú tananyag 
elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő tájékoztatás. 
326 Igen vagy nem. 
327 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
328 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Győrfi Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Information Technology 2.  

Tantárgy kódja329: GK201NE  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa330 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja331 

1. hét Excel program használata: 

feladatmegoldás 
Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

2. hét Pénzügyi függvények 

alkalmazása 
Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

3. hét 
Feladatmegoldás 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

4. hét Adatbázis-kezelés az Excel 

programban 
Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?332 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?333 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?334 E-mailben az oktatónak küldve 
 

 
329 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
330 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, excel, ppt 
dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
331 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus formájú tananyag 
elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő tájékoztatás. 
332 Igen vagy nem. 
333 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
334 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



  



Távoktatás terve: dr. Győrfi Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Számítógépes prezentáció  

Tantárgy kódja335: SF988  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa336 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja337 

1. hét Prezentáció készítés a 

Powerpoint programmal 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

2. hét 
Prezi program használata 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

3. hét Prezentáció készítés a Sway 

programmal 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

4. hét Mentimeter program 

használata 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 
Megosztott dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?338 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?339 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?340 E-mailben az oktatónak küldve 
 

 
335 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
336 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, excel, ppt 
dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
337 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus formájú tananyag 
elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő tájékoztatás. 
338 Igen vagy nem. 
339 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
340 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



  



 

Távoktatás terve dr. Hérány Ferenc Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája 

Tantárgy kódja341:  CS201L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa342 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja343 

2020. 05. 15. A kisgyermeknevelést 

támogató korszerű 

szakirodalom ismerete 

Könyvrészletek10 könyvből 

e-mailben küldöm 

csatolmányként a szükséges 

könyvrészleteket 

2020. 05. 15. 
Az anyaság története 

DR. Rappcsányi Jakab: Az 

anyaság története 

e-mailben küldöm 

megnyitható link formájában 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?344 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?345 Újranyitáskor 

 
341 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
342 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
343 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
344 Igen vagy nem. 
345 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?346 Írásban 
 

  

 
346 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 



Távoktatás terve dr. Hérány Ferenc Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája 

Tantárgy kódja347: CS201N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa348 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja349 

1. hét A bölcsődei nevelés-

gondozás országos 

alapprogramja 

elektronikus formátumú 

dokumentumok 

e-mailben küldöm 

megnyitható link formájában 

2. hét 

A kisgyermeknevelés 

jelentősége, helyzete és 

perspektívái, a 

humángondozás 

Dr. Majoros Mária, Lajtai 

Zsoltné Kollár Mónika: Az 

egészséges csecsemő és 

kisgyermek fejlődése és 

gondozása, Líceum Kiadó, 

Budapest, 2012.  

e-mailben küldöm 

csatolmányként a szükséges 

könyvrészleteket 

3. hét A kisgyermeknevelést 

támogató korszerű 

szakirodalom ismerete 

Könyvrészletek10 könyvből 

e-mailben küldöm 

csatolmányként a szükséges 

könyvrészleteket 

 
347 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
348 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
349 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 
Az anyaság története 

DR. Rappcsányi Jakab: Az 

anyaság története 

e-mailben küldöm 

megnyitható link formájában 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?350 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?351 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?352 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve és 

újranyitáskor szóban 
 

  

 
350 Igen vagy nem. 
351 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
352 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve dr. Hérány Ferenc Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Neveléstörténet és alternatív pedagógia 

Tantárgy kódja353: CS403L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa354 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja355 

 

2020. 03. 21. 

4 óra  

Felvilágosodás, XIX. 

század, magyar 

neveléstörténet 1848-

1919-ig 

XX. század, magyar 

neveléstörténet 1919-től 

napjainkig 

 

elektronikus formátumú 

dokumentum 

 

e-mailben küldöm megnyitható link 

formájában: 

https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

    

 
353 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
354 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
355 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?356 Igen 

Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?357 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?358 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve és 

újranyitáskor szóban 
 

  

 
356 Igen vagy nem. 
357 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
358 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve dr. Hérány Ferenc Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Neveléstörténet és alternatív pedagógia 

Tantárgy kódja359: CS403N 

A tananyag hetekre bontva 

 Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa360 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja361 

1. hét 
Őskor, ókor, középkor 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

2. hét A reneszánsztól a XVII. 

századig 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

3. hét Felvilágosodás, XIX. 

század, magyar 

neveléstörténet 1848-

1919-ig 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

4. hét XX. század, magyar 

neveléstörténet 1919-től 

napjainkig 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
https://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?362 Igen 

 
359 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
360 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
361 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
362 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?363 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?364 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve és 

újranyitáskor szóban 
 

  

 
363 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
364 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Horváth Réka Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: A játék pedagógiája és módszertana II. 

Tantárgy kódja365: ÓK203N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa366 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja367 

1. hét 
A szerepjáték 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

2. hét Bábjáték, dramatikus játék, 

szituációs játék 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

3. hét A mese szerepe a gyermek 

személyiségfejlődésében 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

4. hét 
A szabályjáték 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?368 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?369 a távoktatás után 

milyen módon?370 ellenőrző kérdésekkel 

 
365 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
366 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
367 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
368 Igen vagy nem. 
369 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
370 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Horváth Réka Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Az integrált nevelés elmélete és gyakorlata 

Tantárgy kódja371: ÓV208N, TAV426N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa372 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja373 

1. hét Az inklúzió fogalma, 

kooperatív tanulásszervezés 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

2. hét 
Tehetséggondozás 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

3. hét Tanulási zavarok (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia), 

figyelemzavar 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

4. hét 
Autizmus 

PPT, feladatlapok, videók, 

szakirodalom 
e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?374 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?375 a távoktatás után 

 
371 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
372 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
373 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
374 Igen vagy nem. 
375 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?376 ellenőrző kérdésekkel 
 

  

 
376 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Huszár-Samu Nóra Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Iskola-dramaturgia II.  

Tantárgy kódja377:SF201L, SF980L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa378 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja379 

2020.04.17. 
Drámapedagógiai játékok 

tankönyv, pdf-

dokumentumok 
e-mail és Neptun rendszer 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?380 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?381 újranyitáskor 

milyen módon?382 írásban 
 

 
377 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
378 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
379 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
380 Igen vagy nem. 
381 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
382 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve-Huszár-Samu Nóra Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Ismeretek a nyelvről  

Tantárgy kódja383: TAK203N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa384 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja385 

1. hét 
Szintagmatan 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

2. hét 
Mondattani alapismeretek 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

3. hét Az egyszerű mondatok 

szerkezete, hierarchiája 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

4. hét Az összetett mondatok 

szerkezete, hierarchiája 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?386 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?387 Újranyitáskor. 

 
383 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
384 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
385 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
386 Igen vagy nem. 
387 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?388 Szóban és az otthon elkészített vázlat bemutatása. 
 

  

 
388 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve-Huszár-Samu Nóra Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szakirodalmi szövegek értelmezése  

Tantárgy kódja389: SF1034  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa390 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja391 

1. hét Szövegértési stratégiák 

elmélete 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 
e-mailben 

2. hét Szövegértési stratégiák 

gyakorlata 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 
e-mailben 

3. hét Egyéni/Szabadon választott 

szakirodalmi szövegek a 

tanult stratégiákkal történő 

elemzése  

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 
e-mailben 

4. hét Tudományos poszterek,  

grafikai szervezők áttekintése 

és kritikai elemzése 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 
e-mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?392 igen 

 
389 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
390 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
391 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
392 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?393 Újranyitáskor. 

milyen módon?394 Szóban. 
 

  

 
393 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
394 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve-Huszár-Samu Nóra Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szövegértés fejlesztésének gyakorlata  

Tantárgy kódja395: TAV401N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa396 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja397 

1. hét A szövegértést mérő tesztek 

és pedagógiai értékelés 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

2. hét A PISA vizsgálatok 

nemzetközi tapasztalatai 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

3. hét Jó gyakorlatok a  nemzetközi 

szövegértésben 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

4. hét A szövegértés támogatásának 

módszertana felső tagozaton 

elektronikus tananyagot, ppt 

dolgozok ki 

e-mail, Neptun rendszerben 

történő tájékoztatás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?398 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?399 Újranyitáskor. 

milyen módon?400 Szóban és az otthon elkészített vázlat bemutatása alapján. 

 
395 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
396 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
397 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is  szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
398 Igen vagy nem. 
399 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
400 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Járai József Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematika I. 

Tantárgy kódja401: OK207L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa402 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja403 

Április 4. 8:00 Logika, alapfogalmak, 

műveletek, következtetések 
Pdf; word Meglevő Facebook csoport 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?404 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?405  

milyen módon?406  

   

 
401 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
402 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
403 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
404 Igen vagy nem. 
405 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
406 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve  Járai József Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:   Matematika II. 

Tantárgy kódja407: TAK205L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa408 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja409 

Április 4. 12:00 Egyenletek, Kombinatorika, 

Valószínűség 
Pdf, word Meglevő Facebook csoport 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?410 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?411  

milyen módon?412  

   

 
407 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
408 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
409 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
410 Igen vagy nem. 
411 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
412 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve  Járai József Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: MATEMATIKA I. 

Tantárgy kódja413: TAK205N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa414 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja415 

1. hét Egyenletek, egyenlőtlenségek Pdf, word Meglevő Facebook csoport 

2. hét Egyenletrendszerek. Grafikus 

megoldások. 
Pdf, word 

Meglevő Facebook csoport 

 

3. hét 
Kombinatorika Pdf, word 

Meglevő Facebook csoport 

 

4. hét Eseményalgebra, 

valószínűség 
Pdf, word 

Meglevő Facebook csoport 

 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?416 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?417  

milyen módon?418  

 
413 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
414 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
415 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
416 Igen vagy nem. 
417 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
418 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Járai József Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematika I 

Tantárgy kódja419: OK207N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa420 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja421 

1. hét Szöveges feladatok Pdf; word Meglevő Facebook csoport 

2. hét 
Logika alapfogalmak 

Pdf; word 

 

Meglevő Facebook csoport 

 

3. hét 
Logika műveletek 

Pdf; word 

 

Meglevő Facebook csoport 

 

4. hét 
Logika következtetések 

Pdf; word 

 

Meglevő Facebook csoport 

 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?422 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?423  

milyen módon?424  

 
419 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
420 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
421 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
422 Igen vagy nem. 
423 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
424 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.   

Tantárgy kódja425: CS206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa426 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja427 

1. hét A mesék szerepe a gyermeki 

képességek fejlődésének 

segítésében  

saját word tananyag és pp  e-mailen  

2. hét Mesék a bölcsődés korosztály 

számára, a feldolgozás 

lépései  

saját word tananyag e-mailen  

3. hét Irodalmi élményszerzés az 

bölcsődében, tervezés, 

felkészülés lépései és 

dokumentumai 

saját word tananyag  e-mailen  

4. hét Gyógyító mesék, kortárs 

gyermekirodalom áttekintése 
ppt  e-mailen  

 
425 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
426 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
427 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?428 igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?429 vizsgaidőszakban 

milyen módon?430 beadandó tervezet és vizsga 
 

  

 
428 Igen vagy nem. 
429 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
430 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés és 

drámajáték  

 

Tantárgy kódja431: OK204L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa432 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja433 

2020. 04. 3. 4 óra  
Az óvodás korú gyermek 

beszédének jellemzői, gyakori 

beszédhibák. Beszédértés, 

beszédészlelés fogalma, fejlődése 

és zavarai.  A játékos 

beszédfejlesztés lehetőségei az 

óvodában. Az anyanyelvi játékok 

fajtái, tervezésük és 

megvalósításuk.  

Tankönyv: Dr. Gósy Mária: 

Beszéd és óvoda.  Nikol GMK,   

Gönzcő Ferencné: 

Beszédfejlesztés és anyanyelvi 

nevelés. Tóth Könyvkereskedés 

és Kiadó, Debrecen.  

Kanizsai Mária: Beszédről, 

gyermekekről, anyanyelvi 

játékokról - tanulmány  

Katona Krisztina: Mindenben 

anyanyelv. Raabe 2018.  

e-mail 

    

    

 
431 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
432 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
433 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?434 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?435 vizsgaidőszakban  

milyen módon?436 beadandó írásbeli dolgozat 
 

  

 
434 Igen vagy nem. 
435 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
436 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés és 

drámajáték  

 

Tantárgy kódja437: ÓK204N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa438 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja439 

1. hét 

Az óvodás korú gyermek 

beszédének jellemzői, gyakori 

hangképzési zavarok  

Dankó Ervinné: Nyelvi-

kommunikációs nevelés az 

óvodában. Okker Kiadó, 2000. 

315 o. ISBN 963 9228 19 2 71-

102 

Kanizsai Mária: Beszédről, 

gyermekekről, anyanyelvi 

játékokról, tanulmány  

e-mail 

2. hét A beszédészlelés, beszédértés 

fejlődése és zavarai 

Gósy Mária: Beszéd és óvoda. 

Nikol GMK, Budapest, 1997.  
e-mail  

3. hét 
A játékos beszédfejlesztés 

lehetőségei az óvodában. 

Gönzcő Ferencné: 

Beszédfejlesztés és anyanyelvi 

nevelés. Tóth Könyvkereskedés 

és Kiadó, Debrecen. és ppt 

e-mail 

 
437 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
438 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
439 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 

Az anyanyelvi játékok fajtái 

Dankó Ervinné: Nyelvi-

kommunikációs nevelés az 

óvodában. Okker Kiadó, 2000. 

315 o. ISBN 963 9228 19 2 

saját ppt  

Katona Krisztina: Mindenben 

anyanyelv, Raabe 2018  

e-mail  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?440 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?441 szorgalmi időszak végén   

milyen módon?442 írásbeli dolgozat, önálló játékgyűjtemény készítése és 

bemutatása, folyamatos e-mailes konzultációs lehetőséggel  
 

  

 
440 Igen vagy nem. 
441 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
442 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.   

Tantárgy kódja443: OK205L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa444 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja445 

2020. 03. 20. 4 óra  

Az óvodai irodalmi 

tevékenység tervezése, 

tervezetírás.  

Az óvodai irodalmi nevelés 

módszerei, a kezdeményezés 

módjai, drámajáték és 

bábjáték tervezése.  

Tankönyv:  

-Dankó Ervinné dr: Irodalmi 

nevelés az óvodában. Okker, 

2004. 109-160, 193-212.  

-Kreatív módszerek a 

gyermekirodalom óvodai 

közvetítésében – 

elektronikus tananyag 

-ppt 

e-mail 

    

    

    

 
443 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
444 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
445 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?446 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?447 vizsgaidőszakban  

milyen módon?448 beadandó írásbeli portfólió és vizsga  
 

  

 
446 Igen vagy nem. 
447 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
448 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.   

Tantárgy kódja449: ÓK205N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa450 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja451 

1. hét 
Az óvodai irodalmi 

foglalkozások tervezése, a 

pedagógus felkészülésének 

lépései és dokumentumai  

saját kidolgozott segédanyag 

Kreatív módszerek a  

gyermekirodalom óvodai 

közvetítésében – 

elektronikis tananyag  

e-mailen  

2. hét 

Az óvodai irodalmi 

foglalkozások módszerei  

Tankönyv Dankó Ervinné 

dr.: Irodalmi nevelés az 

óvodában. Okker 2004. 131-

155.  és  ppt 

fénymásolat és pp emailen 

küldve  

3. hét 
Az óvodai foglalkozások 

kezdeményezésének 

módszerei  

Tankönyv Dankó Ervinné 

dr.: Irodalmi nevelés az 

óvodában. Okker 2004. 155-

160.  és ppt 

fénymásolat és pp emailen 

küldve 

 
449 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
450 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
451 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét Jeles napok az óvodában  

Húsvét 
ppt e-mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?452 A hallgatók a korábban megbeszéltek szerint beadandó 

dolgozatot, portfóliót készítenek, önálló munkájukat 

bemutatják  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?453 dolgozat beadása a szorgalmi időszak végéig esedékes, de 

folyamatosan küldhetik  

milyen módon?454 e-mailen folyamatosan  
 

  

 
452 Igen vagy nem. 
453 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
454 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Olvasni jó - gyermekirodalmi  fakultáció  

Tantárgy kódja455: SF1022  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa456 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja457 

2020. 03. 20. 2 óra A képeskönyv és mese szerepe a 

gyermek életében. A legújabb 

magyar gyermekirodalmi 

kiadványok áttekintése. A 

könyvajánlás készítésének 

szempontjai. Témaválasztás 

egyeztetése 

 ppt e-mail 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?458 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?459 utolsó konzultáción  

 
455 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
456 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
457 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
458 Igen vagy nem. 
459 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?460 hallgatói ppt bemutatása 
 

  

 
460 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Károly Éva Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermek-egészségügyi ismeretek 

Tantárgy kódja461: CS405L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa462 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja463 

2020.03.21. 4 óra Prevenció a 

gyermekgyógyászatban. Az 

egészséges gyermek 

fejlődése, attól való eltérés 

formái, okai, kezelési 

lehetőségek.  Járványügyi 

alapfogalmak. Immunológia, 

Védőoltások. Gyógyszerelés 

jellegzetességei 

gyermekkorban. 

Újszülöttgyógyászat, születés 

körüli események előre 

mutató jellegzetességei. 

tankönyv, word, pdf, ppt 

dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

 
461 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
462 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
463 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Emésztőrendszer betegségei, 

kezelésük. Légzőrendszer 

betegségei, kezelésük. 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?464 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?465 vizsgaidőszakban újranyitáskor 

milyen módon?466 szóbeli vizsga 
 

  

 
464 Igen vagy nem. 
465 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
466 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Károly Éva Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekegészségügyi ismeretek 

Tantárgy kódja467: CS405N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa468 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja469 

1. hét Bőrbetegségek, kezelésük. 

Klasszikus gyermekkori 

fertőző betegségek, ellenük 

való védekezés. 

tankönyv, word, pdf, ppt 

dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

2. hét Idegrendszer betegségei, 

kezelésük. 

tankönyv, word, pdf, ppt 

dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

3. hét Szív, érrendszer betegségei, 

kezelésük. 

tankönyv, word, pdf, ppt 

dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

4. hét 
Immunrendszer betegségei. 

tankönyv, word, pdf, ppt 

dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?470 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?471 újranyitáskor 

 
467 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
468 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
469 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
470 Igen vagy nem. 
471 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



 

Távoktatás terve: Dr. Kiss Zoltán Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Testnevelés tantárgy-pedagógia II. 

Tantárgy kódja472: TAK209N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa473 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja474 

1. hét  

Természetes mozgások 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

2. hét Szervezési feladatok a testnevelés 

órán – a foglalkozás előtti 

teendők, a gyakorlóhely 

berendezése, csapatok 

alakításának módjai 

 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

3. hét A játék szerepe a testnevelés 

foglalkozásokon 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

4. hét A testnev. játékok csoportosítása; 

a játék szervezésének, vezetésének 

szakaszai 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

 
472 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
473 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
474 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?475 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?476 újranyitáskor 
 

  

 
475 Igen vagy nem. 
476 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



Távoktatás terve: Dr. Kiss Zoltán Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Testnevelés tantárgy-pedagógia IV. 

Tantárgy kódja477: TAK410N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa478 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja479 

1. hét Az értékelés, a hibák, a 

segítségadás 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

2. hét Foglalkoztatási formák  

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

3. hét Szervezési feladatok a testnevelés 

órán 

 

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

4. hét Differenciálás a testnevelésben  

word dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?480 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?481 újranyitáskor 

 
477 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
478 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
479 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
480 Igen vagy nem. 
481 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?482 szóban 
 

  

 
482 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Kiss Zoltán Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Torna 

Tantárgy kódja483: TAV507N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa484 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja485 

1. hét Talajgyakorlati elemek 

oktatásának módszertana elektronikus könyvek 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

2. hét Talajgyakorlati elemek 

oktatásának módszertana 

 

elektronikus könyvek 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

3. hét Talajgyakorlati elemek 

oktatásának módszertana 

 

elektronikus könyvek 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

4. hét A gerendagyakorlatok oktatásának 

módszertana 

 

elektronikus könyvek 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm e-

mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?486 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?487 újranyitáskor 

 
483 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
484 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
485 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
486 Igen vagy nem. 
487 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?488 szóban 
 

  

 
488 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Kosóczki Tamás Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Ének-zenei alapismeretek II. 

Tantárgy kódja489:  TAK 208LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa490 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja491 

Március 20. 

3 óra 

12:00-15:00  
A tankönyv kijelölt dalainak az 
éneklése szöveggel és szolmizálva, 
kézjellel és furulyázva. 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Harmadik 
daloskönyvem és Negyedik 

daloskönyvem” című tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

a dalok gyakorlásához youtube 
videók és OneDriveon megosztott 

pdf dokumentum linkjét  
küldöm e-mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?492 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?493 Újranyitáskor (vizsgaidőszakban) 

milyen módon?494 A távoktatás ideje után 

 
489 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
490 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
491 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
492 Igen vagy nem. 
493 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
494 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Dr. Kosóczki Tamás Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Ének-Zene II. 

Tantárgy kódja495:  TAK 208L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa496 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja497 

Március 20. 

4 óra 

8.00-12.00  

Hangsorismeret: hétfokúság - a dúr 
és a moll hangsor, 
Hangsorismeret: a háromféle moll 
felismerése, éneklése, 
Hangnemek 3#-ig, 3b-ig, 
Szolmizáció megállapítása 
A szolmizációs hangok módosítása (fi, 
szi, ta) 
Hangközismeret: szűkített és bővített 
hangközök 
A tankönyv kijelölt dalainak az 
éneklése szöveggel és szolmizálva, 
kézjellel és furulyázva. 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Második 
daloskönyvem és Harmadik 

daloskönyvem” című tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

a dalok gyakorlásához youtube 
videók és OneDriveon megosztott 

pdf dokumentum linkjét  
küldöm e-mailben. 

 
495 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
496 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
497 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 

Április 3. 

4 óra 

8.00-12.00 A tankönyv kijelölt dalainak az 
éneklése szöveggel és szolmizálva, 

kézjellel és furulyázva. 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Második 
daloskönyvem és Harmadik 

daloskönyvem” című tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

a dalok gyakorlásához youtube 
videók linkjét és OneDriveon 

megosztott pdf dokumentum linkjét  
küldöm e-mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?498 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?499 Újranyitáskor (vizsgaidőszakban) 

milyen módon?500 A távoktatás ideje után 
 

  

 
498 Igen vagy nem. 
499 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
500 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Kosóczki Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Ének-zene II. 

Tantárgy kódja501:  TAK208N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa502 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja503 

1. hét 9. Cickom, cickom… 
10. Menetel az ezred döng a lépés… 
11.  Bécs várában sír a német, jaj! 
12. A tokaji szőlőhegyen… 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Harmadik 
daloskönyvem” című tankönyv 

oldalszámainak kijelölése, valamint 
a dalok gyakorlásához youtube 

videók linkjét küldöm e-mailben. 

2. hét *13. Ettem szőlőt most érik… 
*14. Volt nekem egy kecském… 
*15. Három szabólegények… 
*17. Itt ül egy kis kosárba’… 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Harmadik 
daloskönyvem” című tankönyv 

oldalszámainak kijelölése, valamint 
a dalok gyakorlásához youtube 

videók linkjét küldöm e-mailben. 

3. hét 18. Pörcös pogácsa… 
19. Kiskertemben uborka… 
22. Hopp Juliska… 
23. Fut a kicsi kordé…  

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Harmadik 
daloskönyvem” című tankönyv 

oldalszámainak kijelölése, valamint 
a dalok gyakorlásához youtube 

videók linkjét küldöm e-mailben. 

 
501 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
502 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
503 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 25. Házasodik a tücsök… 
26. Készen áll már a híd… 
34. Ne féljetek pásztorok… 
35. Egy boszorka van… 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

A hallgatók által használt „Harmadik 
daloskönyvem” című tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 
a dalok gyakorlásához youtube 
videók linkjét küldöm e-mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?504 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?505 Újranyitáskor (vizsgaidőszakban) 

milyen módon?506 A távoktatás ideje után 
 

  

 
504 Igen vagy nem. 
505 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
506 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Kosóczki Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kórusének 

Tantárgy kódja507: SF018, SF982, SF968, SF1026 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa508 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja509 

1. hét 
Balázs Árpád: Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDriveon megosztott 
dokumentum (videó, hangfájl) 

linkjét küldöm e-mailben. 

2. hét 
Balázs Árpád: Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDriveon megosztott 
dokumentum (videó, hangfájl) 

linkjét küldöm e-mailben. 

3. hét 
Balázs Árpád: Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDriveon megosztott 
dokumentum (videó, hangfájl) 

linkjét küldöm e-mailben. 

4. hét 
Balázs Árpád: Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDriveon megosztott 
dokumentum (videó, hangfájl) 

linkjét küldöm e-mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?510 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?511 Újranyitáskor (vizsgaidőszakban) 

 
507 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
508 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
509 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
510 Igen vagy nem. 
511 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?512 A távoktatás ideje után 
 

  

 
512 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Kosóczki Tamás Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Ének Tantárgypedagógia 

Tantárgy kódja513:  TAK409N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa514 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja515 

1. hét A készségfejlesztés területei az 
iskolai énekórákon.  
Az éneklési készség fejlesztése. 
Ritmikai és dallami készségfejlesztés. 
A többszólamú hallás fejlesztése. 

tankönyv,  

Elektronikus formátumú 

dokumentum (pdf) 

A hallgatók által használt tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

OneDriveon megosztott  
pdf dokumentum linkjét  

küldöm e-mailben. 

2. hét 

A zenehallgatás és az improvizáció 
készségének fejlesztése 

tankönyv,  

Elektronikus formátumú 

dokumentum (pdf) 

A hallgatók által használt tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

OneDriveon megosztott  
pdf dokumentum linkjét  

küldöm e-mailben. 

3. hét 

A gyakorlás különböző típusai – 
játékos feladatok 

tankönyv,  

Elektronikus formátumú 

dokumentum (pdf) 

A hallgatók által használt tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

OneDriveon megosztott  
pdf dokumentum linkjét  

küldöm e-mailben. 

 
513 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
514 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
515 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 

A gyakorlás különböző típusai – 
játékos feladatok 

tankönyv,  

Elektronikus formátumú 

dokumentum (pdf) 

A hallgatók által használt tankönyv 
oldalszámainak kijelölése, valamint 

OneDriveon megosztott  
pdf dokumentum linkjét  

küldöm e-mailben. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?516 Nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?517 Újranyitáskor (vizsgaidőszakban) 

milyen módon?518 A távoktatás ideje után 
 

  

 
516 Igen vagy nem. 
517 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
518 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Marczin István Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Társadalomismeret és szociálpszichológia  

Tantárgy kódja519: ÓK401L, TAK402L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa520 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja521 

2020.03.21. (4 óra) 
A társadalmi struktúra 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa522 
 

 
Társadalmi kiscsoportok 

tankönyv (Andorka Rudolf: 

Bevezetés a szociológiába) 
 

 
A kultúra és szociális 

megismerés 

tankönyv (Csepeli 

György:Szociálpszichológia) 
 

 Páros kapcsolatok, társas 

helyzetek 

tankönyv (Csepeli 

György:Szociálpszichológia) 
 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?523 Igen 

 
519 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
520 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
521 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
522 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
523 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?524 Félév vége 

milyen módon?525 Írásban 
 

  

 
524 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
525 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Marczin István Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Társadalomismeret és szociálpszichológia  

Tantárgy kódja526:ÓK401N,TAK402N,  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa527 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja528 

1. hét 
A társadalmi struktúra 

tankönyv (Andorka Rudolf: 

Bevezetés a szociológiába) 
e-mail (fejezet, oldalszám) 

2. hét 
Társadalmi kiscsoportok 

tankönyv (Andorka Rudolf: 

Bevezetés a szociológiába) 
e-mail (fejezet, oldalszám) 

3. hét A kultúra és szociális 

megismerés 

tankönyv (Csepeli 

György:Szociálpszichológia) 
e-mail (fejezet, oldalszám) 

4. hét Páros kapcsolatok, társas 

helyzetek 

tankönyv (Csepeli 

György:Szociálpszichológia) 
e-mail (fejezet, oldalszám) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?529  Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?530 Félév vége 

milyen módon?531 Írásban 

 
526 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
527 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
528 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
529 Igen vagy nem. 
530 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
531 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Marcsányi-Papp Hajnalka Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Beszédfejlődés segítése  

Tantárgy kódja532: CS205L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa533 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja534 

2020.03.14. 12:00-15:45 

óraszáma:4  

1. A félév anyagának és 

követelményeinek ismertetése. 

A beszéd és a nyelv elsajátításának 

feltételei. A beszédszervek és működésük.  

2. A nyelv elsajátítása. A nyelvi 

fejlődést, az anyanyelv elsajátítását 

akadályozó tényezők.  

A nyelvelsajátítás kezdete: magzati 

fejlődés. 

3. A normál beszédfejlődés szakaszai. 

Az anyanyelv elsajátítása; a beszéd 

fejlődése születéstől 3 éves korig. 

4. Az óvodáskorú gyermek beszéd- és 

nyelvhasználata. 

 A beszédészlelés és a beszédmegértés 

fejlődése. 

Elektronikus formátumú 
dokumentum (pdf, word, videó) 

 

e-mailben küldöm csatolmányként  

 

    

 
532 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
533 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
534 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?535 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?536 2020. május-június 

milyen módon?537 Írásban 
 

  

 
535 Igen vagy nem. 
536 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
537 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Marcsányi-Papp Hajnalka Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Beszédfejlődés segítése  

Tantárgy kódja538: CS205N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa539 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja540 

1. hét Az óvodáskorú gyermek beszéd- és 

nyelvhasználata. 

A beszédészlelés és a beszédmegértés 

fejlődése. 

Összefoglalás. 

Elektronikus formátumú dokumentum: 

word; videó 

 
E-mailben küldöm csatolmányként. 

2. hét Zárthelyi Dolgozat I.  
Beszédzavarok osztályozása; fogalmi 

meghatározása. 

Google Űrlap/ egyéb űrlap 

Elektronikus formátumú dokumentum: 

word; videó 

Elektronikusan küldöm. 

E-mailben küldöm csatolmányként. 

3. hét Nyelvfejlődési elmaradás: Nyelvi késés; 

Nyelvfejlődési zavar Fogalmi 

meghatározás. Terápia. Esetbemutatás. 

Elektronikus formátumú dokumentum: 

word; videó 
E-mailben küldöm csatolmányként. 

4. hét Artikulációs zavar – élettani pöszeség. 

Fogalmi meghatározás. Terápia. 

Esetbemutatás 

Elektronikus formátumú dokumentum: 

word; videó 
E-mailben küldöm csatolmányként. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?541 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?542 2020. 03. 25. 13 óra 

 
538 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
539 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
540 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
541 Igen vagy nem. 
542 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?543 Google űrlap; kérdőív vagy Egyéb internetes űrlap 
 

  

 
543 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Patocskai Mária Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Környezeti nevelés  

Tantárgy kódja544: ÓK206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa545 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja546 

1. hét 

Vízzel kapcsolatos játékos 

tevékenységek 
pdf és world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

2. hét 

Levegővel kapcsolatos 

játékos tevékenységek 
pdf és world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

3. hét 

Talajjal kapcsolatos játékos 

tevékenységek 
pdf és world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

 
544 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
545 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
546 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 

Az óvoda és a lakóhely 

természeti környezete 
pdf és world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?547 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?548 újranyitáskor 

milyen módon?549 írásban 
 

  

 
547 Igen vagy nem. 
548 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
549 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Patocskai Mária Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Természetismeret-környezetvédelem II.  

Tantárgy kódja550: TAK206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa551 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja552 

1. hét 

Halmazállapotok world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

2. hét 

Termikus kölcsönhatások world dokumentum 

OneDriveon megosztott 

dokumentum linkjét küldöm 

e-mailben 

 

3. hét Gázokkal kapcsolatos 

kölcsönhatások 
digitális tananyag linkjét e-mailben küldöm  

4. hét Folyadékkal kapcsolatos 

kölcsönhatások 
digitális tananyag linkjét e-mailben küldöm  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?553 igen 

 
550 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
551 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
552 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
553 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?554 újranyitáskor 

milyen módon?555 írásban 
 

  

 
554 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
555 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Patocskai Mária Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Természteismeret I. (Növénytan)  

Tantárgy kódja556: TAV303L   

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa557 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja558 

2020. 03. 14.  8 óra Növényrendszertan váza, 

növényi törzsek főbb 

jellemzői, növényvilág 

szervezettana és élettana 

world dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?559 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?560 újranyitáskor 

milyen módon?561 írásban és szóban 

 
556 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
557 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
558 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
559 Igen vagy nem. 
560 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
561 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Patocskai Mária Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Természetismeret II. (Állattan)  

Tantárgy kódja562: TAV403L   

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa563 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja564 

2020. 04. 18. 8 óra Állatrendszertan váza, 

állatvilág törzseinek főbb 

jellemzői, állatok 

szervezettana és élettana 

world dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?565 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?566 újranyitáskor 

milyen módon?567 írásban és szóban 

 
562 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
563 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
564 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
565 Igen vagy nem. 
566 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
567 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Pogány Csilla Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Multikulturális nevelés és módszertana  

Tantárgy kódja568: CS602 N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa569 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja570 

1. hét A Másik PDF PDF 

2. hét Világvallások nyomtatott JPG (szkennelve) 

3. hét már nincs óra (gyakorlatuk 

lenne) 
  

4. hét már nincs óra (gyakorlatuk 

lenne) 
  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?571 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?572 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?573 írásban, e-mailben oktatónak elküldve 
 

 
 
568 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
569 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
570 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
571 Igen vagy nem. 
572 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
573 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Solt Rita Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése 

és gondozása II. 

 

Tantárgy kódja574: CS406N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa575 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja576 

1. hét Csecsemő és kisgyermek súly- 

és hossz mérése, testméretek 

ellenőrzése, fej- mellkerület 

mérése. 

 

pdf word e-mail 

2. hét Csecsemő és kisgyermek 

öltöztetése, célszerű 

ruhadarabok választása 

életkornak megfelelően. 

Öltöztetés menete. 

pdf word e-mail 

 
574 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
575 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
576 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét Csecsemő és kisgyermek 

fürdetése, előkészítése, tárgyi 

feltételei. Fürdetés menete 

különböző életkorú 

gyermekeknél. Fogmosás, 

zuhanyozás, kéz- és arcmosás 

jelentősége. 

pdf word e-mail 

4. hét Csecsemő és kisgyermek 

etetése. Csoportos étkeztetés. 
pdf word e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?577 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?578 újranyitáskor 

milyen módon?579 újranyitáskor szóban 
 

  

 
577 Igen vagy nem. 
578 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
579 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:   Technika-életvitel-háztartástan I. 

Tantárgy kódja580:  TAK207L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa581 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja582 

2020.04.04 (4 óra) Technika-életvitel-

háztartástan I. gyakorlat 
ppt dokumentum, videó 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?583 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?584 Újranyitáskor 

milyen módon?585 szóban 
 

 
580 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
581 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
582 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
583 Igen vagy nem. 
584 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
585 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:   Technika-életvitel-háztartástan 

Tantárgy kódja586:  TAK207LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa587 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja588 

2020.04.04 (4 óra) Technika-életvitel-

háztartástan gyakorlat 
ppt dokumentum, videó 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?589 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?590 Újranyitáskor 

milyen módon?591 szóban 

 
586 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
587 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
588 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
589 Igen vagy nem. 
590 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
591 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

   

Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Technika-életvitel-háztartástan I. 

Tantárgy kódja592: TAK207N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa593 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja594 

1. hét 
Családi időbeosztás. Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét 
Tisztaság és rend. Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

3. hét 
Táplálkozás. Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 
Testápolás Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?595 Igen 

 
592 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
593 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
594 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
595 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?596 újranyitáskor 

milyen módon?597 írásban 
 

  

 
596 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
597 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:   Technika tantárgy-pedagógia 

Tantárgy kódja598:  TAK408L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa599 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja600 

2020.03.21 (4 óra) Technika tantárgy-pedagógia 

elmélet 
Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2020.04.04 (4 óra) Technika tantárgy-pedagógia 

gyakorlat 
ppt dokumentum, videó 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?601 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?602 Újranyitáskor 

milyen módon?603 szóban 
 

 
598 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
599 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
600 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
601 Igen vagy nem. 
602 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
603 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:   Technika tantárgypedagógia 

Tantárgy kódja604:  TAK408LD 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa605 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja606 

2020.03.21 (4 óra) Technika tantárgy-pedagógia 

gyakorlat 
ppt dokumentum, videó 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?607 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?608 Újranyitáskor 

milyen módon?609 szóban 
 

 
604 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
605 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
606 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
607 Igen vagy nem. 
608 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
609 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sódar Béla Balázs Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Technika tantárgy-pedagógia 

Tantárgy kódja610: TAK408N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa611 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja612 

1. hét A 2011. évi CXC. törvény - a 

nemzeti köznevelésről, NAT, 

kerettanterv ismerete. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét Pedagógiai Program, helyi 

tanterv ismerete. 
Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

3. hét A tanmenetkészítés 

pedagógiai és szakmai 

kérdései. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét Tematikus terv, óravázlat 

készítésének pedagógiai 

szempontjai. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

 
610 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
611 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
612 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?613 Igen 
 

  

 
613 Igen vagy nem. 



Távoktatás terve, készítette: Szabó Áron Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Vizuális nevelés és módszertana  

Tantárgy kódja CS207N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa614 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja615 

1. hét 

Síkbeli feladatok II. 

(festészeti alapanyagok, 

technikák a bölcsődében) 

(pdf) OneDrive 

 

Gyöngy Kinga(Szerk): Első 

lépések a művészetek felé I. 

- A vizuális nevelés és az 

anyanyelvi-irodalmi nevelés 

lehetőségei 

kisgyermekkorban, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 

2015. ISBN:9786155376535 

e-mail 

 

 

2. hét Ismerkedés a bölcsődében is 

használható kézműves 

technikákkal 

(pdf) OneDrive 

 

Gyöngy Kinga(Szerk): Első 

lépések a művészetek felé I. 

- A vizuális nevelés és az 

 
614 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
615 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



anyanyelvi-irodalmi nevelés 

lehetőségei 

kisgyermekkorban, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 

2015. ISBN:9786155376535 

e-mail 

 

3. hét 

A gyermeki kifejezés 

eszközei. 

 

(pdf) OneDrive 

 

Gyöngy Kinga(Szerk): Első 

lépések a művészetek felé I. 

- A vizuális nevelés és az 

anyanyelvi-irodalmi nevelés 

lehetőségei 

kisgyermekkorban, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 

2015. ISBN:9786155376535 

e-mail 

 

4. hét 

Térbeli alakítások, plasztikai 

megfogalmazások életkori 

sajátosságai. I. 

 

(pdf) OneDrive 

 

Gyöngy Kinga(Szerk): Első 

lépések a művészetek felé I. 

- A vizuális nevelés és az 

anyanyelvi-irodalmi nevelés 

lehetőségei 

kisgyermekkorban, Dialóg 

Campus Kiadó, Budapest, 

2015. ISBN:9786155376535 

e-mail 

 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?616 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?617 Hetente, rajzi feladat kiadása hétfőként, beadása (elküldése) 

szerdánként, korrektúrát a feladatok teljesítéséről 

csütörtökönként kapnak e-mailben. 

milyen módon?618 A kiadott rajzi feladatokat, feladatlapokat miután 

elkészítették a hallgatók, befotózva elküldik email-ben 

számomra, amelyeket minden esetben korrektúrázott 

szöveggel visszaküldök részükre amennyiben azok javítást, 

fejlesztést igényelnek. 

 

  

 
616 Igen vagy nem. 
617 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
618 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve, készítette Szabó Áron Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Alapozó vizuális stúdium   

Tantárgy kódja619:TAK108LD  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa620 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja621 

2020.04.03 /10 óra 

TAK108LD 

1. Vizuális nevelés 

alapjai, alapfogalmai. 

Az ábrázoló tevékenység 

vizuális nevelési feladatai. 

2. A vizuális nevelés, 

vizuális kultúra, 

környezetkultúra, vizuális 

művészetek 

3. Feltételek és 

módszereket a vizuális 

tevékenységek 

megindulásának biztosítására. 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Kidolgozott tételek 

közreadása. 

Képzőművészeti alkotások 

gyűjtése eszköz és tematika 

szerint (ppt) 

 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

Bakos Tamás – Bálványos 

Huba – Preisinger Zsuzsa – 

Sándor Zsuzsa: A vizuális 

nevelés pedagógiája a 6-12 

éves korosztályban. Balassi 

Kiadó, Budapest. 2000. 

ISBN: 9789635065349 

 

Email-en közreadott ppt és 

pdf-es feladatlapok kiadása. 

 

 
619 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
620 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
621 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. A manualitás és a 

vizuális jelnyelv kezdetei. 

5. A vizuális nevelés 

tárgyi, technikai feltételei. 

6. Az iskolai környezet 

kialakításának esztétikai 

szempontjai. 

7. Ismerkedés a vizuális 

művészet (képző-, ipar- 

építőművészet) speciális 

témáival. 

8. Képzőművészeti 

kifejezési lehetőségek. 

9. Térbeli alakítások, 

plasztikai megfogalmazások 

életkori sajátosságai. . 

10. A gyermek vizuális 

funkcióinak fejlődése 

 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?622 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?623 Hetente, rajzi feladat kiadása kedden, beadása (elküldése) 

csütörtökön, korrektúrát a feladatok teljesítéséről pénteken 

kapnak e-mailben. 

 
622 Igen vagy nem. 
623 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?624 A kiadott rajzi feladatokat, feladatlapokat miután 

elkészítették a hallgatók, befotózva elküldik email-ben 

számomra, amelyeket minden esetben korrektúrázott 

szöveggel visszaküldök részükre amennyiben azok javítást, 

fejlesztést igényelnek. 
 

  

 
624 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve, készítette Szabó Áron Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Vizuális nevelés tantárgy-pedagógia és 

esztétika  

 

 

Tantárgy kódja625: 1. TAK308LD  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa626 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja627 

2020. 04.03. /10 óra 

TAK308LD 

1. Vizuális napló 

készítése, a szubjektív 

élmények megjelenítése a 

mindennapok kontextusában. 

2. Organikus forma 

tanulmányozása. Vonalas rajz 

tussal. Formakövető vonalak 

és különböző 

vonalminőségek változatos 

használata. 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

Email-en közreadott ppt és 

pdf-es feladatlapok kiadása. 

 
625 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
626 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
627 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. A fázisrajzok 

motívumai alapján a képi 

absztrakció alkalmazása. 

Mintatervezés. 

4. Tanulmányrajz 

készítése szabályosabb 

természeti formáról. A forma 

felépülése, szerkezete, 

metszetek készítése és 

tanulmányozása. 

 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?628 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?629 Hetente, rajzi feladat kiadása kedden, beadása (elküldése) 

csütörtökön, korrektúrát a feladatok teljesítéséről pénteken 

kapnak e-mailben. 

milyen módon?630 A kiadott rajzi feladatokat, feladatlapokat miután 

elkészítették a hallgatók, befotózva elküldik email-ben 

számomra, amelyeket minden esetben korrektúrázott 

szöveggel visszaküldök részükre amennyiben azok javítást, 

fejlesztést igényelnek. 
 

 
628 Igen vagy nem. 
629 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
630 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve, készítette: Szabó Áron Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Vizuális nevelés tantárgy-pedagógia és 

esztétika  

 

Tantárgy kódja631: TAK308N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa632 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja633 

1. hét 

Feltételek és módszereket a 

vizuális tevékenységek 

megindulásának biztosítására. 

 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Kidolgozott tételek 

közreadása. 

Képzőművészeti alkotások 

gyűjtése eszköz és tematika 

szerint (ppt) 

 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

Bakos Tamás – Bálványos 

Huba – Preisinger Zsuzsa – 

Sándor Zsuzsa: A vizuális 

nevelés pedagógiája a 6-12 

éves korosztályban. Balassi 

Kiadó, Budapest. 2000. 

ISBN: 9789635065349 

 

Email-en közreadott pdf és 

word-os fájlok elküldése. 

 

 
631 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
632 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
633 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



2. hét 

A manualitás és a vizuális 

jelnyelv kezdetei. 

 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

festészeti feladat kiadása 

(pdf) 

Bakos Tamás – Bálványos 

Huba – Preisinger Zsuzsa – 

Sándor Zsuzsa: A vizuális 

nevelés pedagógiája a 6-12 

éves korosztályban. Balassi 

Kiadó, Budapest. 2000. 

ISBN: 9789635065349 

 

Email-en közreadott pdf és 

word-os fájlok elküldése. 

 

 

3. hét 

A vizuális nevelés tárgyi, 

technikai feltételei. 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

rajzi feladatkiadása (pdf) 

fotók OneDrive-on 

megosztva 

4. hét 

Ismerkedés a vizuális 

művészet (képző-, ipar- 

építőművészet) speciális 

témáival. 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Képzőművészeti alkotások 

gyűjtése eszköz és tematika 

szerint (ppt) 

rajzi feladat kiadása (pdf) 

fotók OneDrive-on 

megosztva 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?634 igen 

 
634 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?635 Hetente, rajzi feladat kiadása hétfőként, beadása (elküldése) 

szerdánként, korrektúrát a feladatok teljesítéséről 

csütörtökönként kapnak e-mailben. 

milyen módon?636 A kiadott rajzi feladatokat, feladatlapokat miután 

elkészítették a hallgatók, befotózva elküldik email-ben 

számomra, amelyeket minden esetben korrektúrázott 

szöveggel visszaküldök részükre amennyiben azok javítást, 

fejlesztést igényelnek.  

  

  

 
635 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
636 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve, készítette: Szabó Áron Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kép és formaalakítási technikák  

Tantárgy kódja637: TAK605N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa638 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja639 

1. hét A labirintus, mint 

életútszimbólum 

vizuális értelmezése a 

személyes sors 

tükrében. 

 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

e-mail csatolmány (pdf) 

2. hét 

Használati tárgy tervezése és 

kivitelezése különleges és 

szokatlan anyagokkal. 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

e-mail csatolmány (pdf) 

 
637 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
638 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
639 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét 
Az emberi arc 

tanulmányozása vonalas 

formarajzokkal.  

 

A témában összeállított ppt 

közreadása email-en 

keresztül. 

Feladatlap kiadása (pdf) 

Rajzi feladat kiadása (pdf) 

e-mail csatolmány (pdf) 

4. hét A nagyítás, mint kompozíciós eszköz, 
az emberi arc részletei közelebbről. 

 
  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?640 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?641 Hetente, rajzi feladat kiadása hétfőként, beadása (elküldése) 

szerdánként, korrektúrát a feladatok teljesítéséről 

csütörtökönként kapnak e-mailben. 

milyen módon?642 A kiadott rajzi feladatokat, feladatlapokat miután 

elkészítették a hallgatók, befotózva elküldik email-ben 

számomra, amelyeket minden esetben korrektúrázott 

szöveggel visszaküldök részükre amennyiben azok javítást, 

fejlesztést igényelnek. 
 

  

 
640 Igen vagy nem. 
641 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
642 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana  

Tantárgy kódja643: ÓK406L, OKL413  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa644 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja645 

2020. 04. 03. 4 óra Természetes számfogalom 

kialakítása; 

Alapműveletek előkészítése; 

Geometria: konstruálás, 

tükrözés, tájékozódás, mérés; 

Kombinatorikai problémák; 

Sorozatok 

pdf dokumentum, 

foglalkoztató füzetek, 

feladatlapok 

e-mailben csatolmányként 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?646 igen 

 
643 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
644 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
645 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
646 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?647 A távoktatás alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?648 írásban 
 

  

 
647 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
648 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana   

Tantárgy kódja649: ÓK406N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa650 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja651 

1. hét Természetes számfogalom 

kialakítása 
pdf dokumentum e-mailben csatolmányként 

2. hét Alapműveletek előkészítése pdf dokumentum e-mailben csatolmányként 

3. hét Geometria: konstruálás, 

tükrözés, tájékozódás, mérés 
pdf dokumentum e-mailben csatolmányként 

4. hét Foglalkoztató füzetek 

matematikai feladatainak 

bírálata 

foglalkoztató füzetek, 

feladatlapok 
e-mailben csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?652 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?653 A távoktatás alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?654 írásban 

 
649 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
650 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
651 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
652 Igen vagy nem. 
653 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
654 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematika tantárgypedagógia II  

Tantárgy kódja655: TAK407N  

A tananyag hetekre bontva 

 Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa656 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja657 

1. hét 
Geometria: Testek, 

síkidomok 

tankönyv, e-learning 

tananyag 

A matematika tanítása az alsó 

tagozaton 192-218.o. 
http://www.pticommunications.hu/baja/ 

  

2. hét Geometriai 

transzformációk 
tankönyv 

A matematika tanítása az alsó 

tagozaton 219-234.o. 

3. hét Tájékozódás térben, síkban, 

vonalon 
tankönyv 

A matematika tanítása az alsó 

tagozaton 234-240.o. 

4. hét 
Mérések tankönyv 

A matematika tanítása az alsó 

tagozaton 240-270.o. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?658 igen 

mikor?659 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor is. 

 
655 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
656 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
657 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
658 Igen vagy nem. 
659 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 

http://www.pticommunications.hu/baja/


Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

milyen módon?660 írásban és szóban, a távoktatás ideje alatt e-mailben 

 

  

 
660 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Matematika tantárgy-pedagógia II.  

Tantárgy kódja661: TAK407L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa662 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja663 

2020. 03. 20. 4 óra Geometria: Testek, 

síkidomok; 

Geometriai 

transzformációk; 

Tájékozódás térben, síkban, 

vonalon; 

Mérések; 

Kombinatorika, 

valószínűség, statisztika; 

Relációk, függvények, 

sorozatok 

tankönyv, e-learning 

tananyag 

A matematika tanítása az alsó 

tagozaton 192-351.o. 
http://www.pticommunications.hu/baja/ 

  

    

 
661 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
662 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
663 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 

http://www.pticommunications.hu/baja/


Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?664 igen 

Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?665 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor is. 

milyen módon?666 írásban és szóban, a távoktatás ideje alatt e-mailben 
 

  

 
664 Igen vagy nem. 
665 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
666 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Irodalomtörténet I.  

Tantárgy kódja667: TAV602L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa668 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja669 

2020. 04.04. 10 óra Ókori eposzok (Íliász, 

Odüsszeia) és mondakörök, 

mítoszok, a Biblia, Zrínyi 

Miklós pályája és művei, a 

18. századi regény (Voltaire, 

Candide), Petőfi és Arany 

epikus művei 

elektronikus formátumú 
dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?670 NEM 

 
667 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
668 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
669 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
670 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?671  

milyen módon?672  
 

  

 
671 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
672 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom  

Tantárgy kódja673: TAK604N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa674 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja675 

1. hét 
A varázsmese jellemezői Az 

égig érő fa c. mese alapján   
elektronikus formátumú 

dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

2. hét 

A novellamese sajátosságai 
elektronikus formátumú 

dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

3. hét Novellamese Hauff a Kis 

Muk története c. mese 

alapján 

elektronikus formátumú 
dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

4. hét 
Grimm-mesék szüzséi 

elektronikus formátumú 
dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott doc. 

 
673 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
674 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
675 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?676 IGEN 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?677 2. HÉT ÉS A 4. HÉT 

milyen módon?678 a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 
 

  

 
676 Igen vagy nem. 
677 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
678 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Társadalomismeret és szociálpszichológia  

Tantárgy kódja679: ÓK401N/ TAK402N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa680 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja681 

1. hét 
A két világháború közötti 

időszak középrétegei 
elektronikus formátumú 

dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

2. hét Társadalmi változások a II. 

vh. után, az ’50-es évek 

társadalmi rétegei I. 

elektronikus formátumú 
dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

3. hét Társadalmi változások a II. 

vh. után, az ’50-es évek 

társadalmi rétegei II. (Város 

és falu új jellemzői 

elektronikus formátumú 
dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott 
dokumentum 

4. hét Kádár kemény diktatúrájának 

társadalma, 1960-as évek 
elektronikus formátumú 

dokumentum 

e-mailben küldöm 
csatolmányként vagy a 

OneDriveon megosztott doc. 

 
679 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
680 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
681 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?682 NEM 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?683  

milyen módon?684  
 

  

 
682 Igen vagy nem. 
683 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
684 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Varga Erzsébet Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Differenciálás pszichológiája 

Tantárgy kódja685: CS404N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa686 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja687 

1. hét A társas kapcsolatok fejlődésének 
zavarai. Az agresszív viselkedés 
fejlődése. 

ppt. tankönyv 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét A félelem fejlődése, szorongásos 
zavarok. 

ppt., tankönyv -„- 

3. hét A gyermekkori hangulatzavarok. ppt., tankönyv -„- 

4. hét A hiperkinetikus szindróma. ppt, tankönyv -„- 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?688 nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?689 újranyitáskor 

milyen módon?690 írásban 
 

 
685 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
686 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
687 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
688 Igen vagy nem. 
689 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
690 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Zalay Szabolcs Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Családpedagógia és gyermekvédelem 

Tantárgy kódja691: TAK401N; ÓK402N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa692 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja693 

1. hét A családpedagógia fogalmi 

hálója 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét Családi szerepek, viszonyok, 

minták 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

3. hét Asszertív pedagógiai 

kommunikáció 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét Családpedagógiai 

szituációelemzés 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?694 Igen. 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?695 A távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?696 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve. 

 
691 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
692 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
693 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
694 Igen vagy nem. 
695 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
696 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Zalay Szabolcs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Differenciáló pedagógia 

Tantárgy kódja697: TAK601L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa698 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja699 

2020.03.21. A differenciáló tanítás pillérei E-learning tananyag E-mailben küldöm. 

8 óra Különböző tanulási stílusok E-learning tananyag E-mailben küldöm. 

 
Asszertív pedagógiai 

kommunikáció 
E-learning tananyag E-mailben küldöm. 

 A pedagógiai klíma E-learning tananyag E-mailben küldöm.  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?700 Igen. 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?701 A távoktatás ideje alatt. 

 

milyen módon?702 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve. 
 

 
697 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
698 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
699 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
700 Igen vagy nem. 
701 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
702 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Zalay Szabolcs Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Differenciáló pedagógia 

Tantárgy kódja703: TAK601N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa704 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja705 

1. hét A differenciáló tanítás 

pillérei 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét 
Különböző tanulási stílusok E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

3. hét Asszertív pedagógiai 

kommunikáció 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 
A pedagógiai klíma E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?706 Igen. 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?707 A távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?708 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve. 

 
703 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
704 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
705 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
706 Igen vagy nem. 
707 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
708 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Zalay Szabolcs Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekvédelmi alapismeretek 

Tantárgy kódja709: CS402L 

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa710 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja711 

2020.04.04. A gyermekvédelem fogalmi 

hálója 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

8 óra 
Jogszabályi alapok E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

 
Asszertív pedagógiai 

kommunikáció 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

 
Szituációelemzés E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?712 Igen. 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?713 A távoktatás ideje alatt. 

 

 
709 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
710 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
711 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
712 Igen vagy nem. 
713 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?714 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve. 
 

  

 
714 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Dr. Zalay Szabolcs Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekvédelem 

Tantárgy kódja715: CS402N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa716 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja717 

1. hét A gyermekvédelem fogalmi 

hálója 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

2. hét 
Jogszabályi háttér E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

3. hét Asszertív pedagógiai 

kommunikáció 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 
Szituációelemzés E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?718 Igen. 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?719 A távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?720 A távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve. 

 
715 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
716 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
717 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
718 Igen vagy nem. 
719 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
720 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Sztanáné dr. Babics Edit Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: A pedagógus, mint vezető, a tanulási 

folyamatok szervezője  

Szak: Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

Tantárgy kódja721: DIF401  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa722 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja723 

03.14.  10 óra A pedagógus, mint vezető, a 
tanulási folyamatok szervezője PPT, e-learning megosztott dokumentumok 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?724  igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?725 április 15. 

milyen módon?726 írásbeli beadandó e-mailben küldve a címemre 

 
721 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
722 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
723 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
724 Igen vagy nem. 
725 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
726 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Babity Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: A személyiség fejlődésének folyamatai, a 

differenciált iskolai személyiségfejlesztés pszichológiai 

alapjai 

Szak: Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

Tantárgy kódja727: DIF204  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa728 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja729 

03. 14. 10 óra A személyiség fejlődésének 

folyamatai, a differenciált 

iskolai személyiségfejlesztés 

pszichológiai alapjai 

PPT, e-learning, szakkönyv 

e-mailben csatolva, ill. 

Google-Drive megosztott 

dokumentumok 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?730 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?731 05. 22. határidőig 

 
727 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
728 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
729 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
730 Igen vagy nem. 
731 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?732 írásbeli házi dolgozat előre megadott téma és szempontsor 

alapján, e-mailben elküldve 

Távoktatás terve György Erika Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Az érzékelés és észlelés szerepe az 

elsajátítási folyamatban 

Szak: Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

Tantárgy kódja733: DIF205  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa734 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja735 

04. 03. 10 óra intézménylátogatás – 

hospitálás a tantárgy 

nevében jelölt témát 

fókuszba helyezve 

Intézménylátogatás/hospitálás– 

nem váltható ki elméleti 

tananyaggal 

Személyes részvétellel 

későbbi időpontban 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?736 Nem (teljesítés feltétele: aktív részvétel) 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?737 a képzésvezetővel egyeztetett időpont: 2020. május 29.  

 
732 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
733 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
734 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
735 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
736 Igen vagy nem. 
737 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?738 Intézménylátogatás/hospitálás – a megfigyelés során 

tapasztaltak elemzése, reflexió fogalmazása 
 

  

 
738 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Babity Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Konfliktuskezelő tréning Szak: Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

Tantárgy kódja739: DIF403  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa740 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja741 

04. 18. 10 óra 

Konfliktuskezelő tréning 

Saját élményű tréning – nem 

váltható ki elméleti 

tananyaggal 

Személyes részvétellel 

későbbi időpontban 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?742 Nem (teljesítés feltétele: aktív órai részvétel) 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?743 a képzésvezetővel egyeztetett időpont: 2020. május 23.  

milyen módon?744 Saját élményű tréning 

 
739 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
740 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
741 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
742 Igen vagy nem. 
743 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
744 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Kupszáné Ozvald Katalin Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: A tanfelügyelet elmélete és gyakorlata Szak: Fejlesztő differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

Tantárgy kódja745: DIF302  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa746 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja747 

03.28.  10 óra 
A tanfelügyelet elmélete és 

gyakorlata 

PPT – az önálló 

tananyagelsajátítást segítő 

segédanyag 

megosztott – elektronikus 

formátumú- dokumentumok 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?748  igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?749 április 24. 

 
745 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
746 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
747 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
748 Igen vagy nem. 
749 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?750 A hallgatókkal egyeztetett – a tárgyhoz kapcsolódó- 

témában írásbeli beadandó e-mailben küldve a címemre 
 

 

  

 
750 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve  Dr. Kanizsai Mária Levelező tagozat 

Cigány nemzetiségi szakirány  ÓP tárgyai                         2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  

ÓV207 Cigány nyelv III., ÓV308L Cigány 

népismeret III. 

ÓV410L Cigány/roma irodalom és 

gyermekirodalom  

ÓV210LD Nemzetiségi óvodai gyakorlat 

II.  

  

 Jelenleg 1 fő hallgató végzi a szakot, a konzultációk egyeztetése egyénileg 

történik az érintett oktatóval és a képzésvezetővel.  Kapcsolattartás: 

folyamatos.  

Tantárgy kódja751:   

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre állásának típusa752 

A tananyag 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja753 

ÓV207 Cigány nyelv 

III.  

 Cigány nyelvi és 

társalgási, 

fordítási 

Ppt, tesztek, tankönyv  e-mailen  

 
751 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
752 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
753 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



egyéni konzultáció 8 

óra 

oktató Dr. Lakatos 

Szilvia 

gyakorlatok, 

hallott és írott 

szöveg értése, 

szigorlati 

felkészítés  

ÓV308L Cigány 

népismeret III.  

egyéni konzultáció 8 

óra 

oktató Dr. Lakatos 

Szilvia 

Kortárs cigány 

képzőművészeti és 

zenei alkotók   

ppt e-mailben  

ÓV410L Cigány/roma 

irodalom és 

gyermekirodalom  

egyéni konzultáció 8 

óra  

A cigány mesék 

világa. Magyar és 

cigány mesék 

összehasonlító 

elemzése, 

feldolgozása.  

http://old.nevtudphd.pte.hu/index.php%3Fp=downloads&did=88 
Dr. Jenei Teréz: Cigány népmesék szerepe  a szociális tanulásban, 

PhD értekezés  
e-mailben 

ÓV210LD 

Nemzetiségi óvodai 

gyakorlat  

15 óra egyéni 

gyakorlat  

A félév végéig 

teljesíthető  

 

A cigány 

gyermekek óvodai 

nevelésének 

gyakorlása, cigány 

műveltségtartalom 

közvetítése az 

óvodában.  

Tájékoztató  

Óvodai nevelés országos alapprogramja 

Irányelvek a nemzetiségi óvodai neveléshez  

  

e-mailben, 

elektronikusan 

elérhető  

http://old.nevtudphd.pte.hu/index.php%3Fp=downloads&did=88


Lesz-e beszámolási kötelezettsége a 

hallgatóknak?754 

igen 

Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?755 szorgalmi időszak végéig és vizsgaidőszakban 

milyen 

módon?756 

 írásbeli és szóbeli   

 

  

 
754 Igen vagy nem. 
755 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
756 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Levelező tagozat 

Cigány nemzetiségi szakirány levelező tanító                                   2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  
TAV322L Cigány nyelv III. 

TAV423L Cigány nyelv IV. 

TAV522L Cigány-roma nevelés módszertana I. 

TAV626L Cigány-roma nevelés módszertana II. 

TAV726L Kommunikációs képességfejlesztés II.  
 

Jelenleg 1 fő végzi a szakot,  óráit az oktatókkal és 

képzésvezetővel folyamatos egyéni konzultációval 

koordináljuk.  

Tantárgy kódja757:  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa758 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja759 

TAV 322L  Cigány nyelv 

III. 14 óra 

Dr. Lakatos Szilvia  

Cigány nyelvtani és 

beszédgyakorlatok, fordítási 

és szövegértési gyakorlatok  

tankönyv, tesztek CD e-mailben 

 
757 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
758 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
759 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



TAV 423L Cigány nyelv IV. 

14 óra  

Dr. Lakatos Szilvia  

Cigány nyelvtani és 

beszédgyakorlatok, fordítási 

és szövegértési gyakorlatok 

tankönyv, tesztek, CD e-mailben  

TAV 522L Cigány-roma 

nevelés módszertana I. 

Dr. Kanizsai Mária  

Egyéni konzultáció 

A cigány tanulók hátrányos 

helyzetének okai, 

hátránykompenzálás módjai  

egyéni konzultáció, 

elektronikus szakirodalom  
e-mailben  

TAV626L Cigány-roma 

nevelés módszertana II.  

Dr. Kanizsai Mária  

Egyéni konzultáció  

Az alternatív programok, KIP 

bevezetésének és 

használatának lehetőségei.  

tankönyv, elektronikusan 

elérhető KIP tananyag 
e-mailben  

TAV726L Kommunikációs 

képessségfejlesztés II. 

Egyéni konzultáció 10 óra 

Dr. Lakatos Szilvia  

Szigorlati felkészítés  tankönyv, teszek  e-mailben  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?760 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?761 félév közben és vizsgaidőszakban 

milyen módon?762 írásbeli és szóbeli  
 

  

 
760 Igen vagy nem. 
761 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
762 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Kanizsai Mária  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Cigány nyelvi ismeretek II.  

Tantárgy kódja763: CMP206   

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa764 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja765 

Cigány nyelvi ismeretek 

eredeti dátuma (03. 14. az 

oktató kérésére módosítva 

május 9-re  10 óra  

 Cigány nyelvi és beszéd 

gyakorlatok, társalgás és  

fordítási gyakorlatok 

 írásbeli segédanyag, 

hanganyag CD-n 

e-mail, skype, CD 

folyamatosan  

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?766 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?767 szorgalmi időszak végéig folyamatosan 

milyen módon?768 szóbeli  

 
763 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
764 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
765 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
766 Igen vagy nem. 
767 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
768 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



  

 

  

  

 

    

    

    

    

    

  

 
  

  
 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Szaknyelv I.  

Tantárgy kódja769: TAV419N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa770 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja771 

1.hét 
Informatika. Műszaki rajz. 

(szakszókincs) 
tankönyv 

A Metodika II. tantárgynál 

megjelölt tankönyv és 

oldalszámai 

2.hét A technikai fogalmak tára tankönyv Szintén 

3.hét A zenehallgatási rész 

szakszavai 
tankönyv Szintén 

4. hét A testnevelési szervezési 

munkamódszerek 

szakszókincse 

tankönyv Szintén 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?772 Igen 

 
769Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
770 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
771 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
772 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?773 a 6. héten 

milyen módon?774 írásban és szóban 
 

 
773 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
774 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Országismeret/Civilizáció  

Tantárgy kódja775: HALA204N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa776 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja777 

1.hét 

A baranyai bosnyák-horvátok 

szőlőművelési szokásai 
folyóirat 

Etnografija Južnih Slavena u 

Mađarskoj 1977. Poduzeće 

za izdavanje udžbenika, Bp., 

1977.,-150.-176.str. 

2.hét 
A Dráva menti horvátok 

népmeséi 
könyv 

Đuro Franković:  Zlatne niti. 

Tankönyvkiadó, Budapest, 

1989., 26.-36. 

3.hét 

A magyarországi horvátok 

bejövetele  
folyóirat 

Etnografija Južnih Slavena u 

Mađarskoj, Poduzeće za 

izdavanje udžbenika, 

Budimpešta, 1977., 7.-36. 

str.  

 
775Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
776 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
777 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét 

A magyarországi sokác-

horvátok népmeséi 
könyv 

Živko Mandić: Latice 

ivančice. Poduzeće za 

izdavanje udžbenika, 

Budimpešta, 228-241. str. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?778 félévközi jegy 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?779 a félév vége felé 

milyen módon?780 szóban 
 

 
778 Igen vagy nem. 
779 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
780 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Komplex horvátnyelvi vizsga II.  (Itt a 

tananyagot Morana Plavac és Sibalin Mirjana kolléganőim 

tanítják. Én ezt a tantárgyat nem tanítom. G. Zs.) 

 

Tantárgy kódja781: HALA002N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa782 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja783 

1.hét    

2.hét    

3.hét    

4. hét    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?784  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?785  

milyen módon?786  

 
781Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
782 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
783 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
784 Igen vagy nem. 
785 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
786 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana II. 

 

Tantárgy kódja787:  ÓV204N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa788 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja789 

1.hét 

Uzajamnosti.Omjer i razmjer. tankönyv 

Marcel Bačić – Jasenka 

Mirenić-Bačić: Uvod u 

likovno mišljenje. Školska 

knjiga, Zagreb, 1996., 

2.hét Proporcija i 

perspektiva.Kompozicija. 
tankönyv 47.-128. str. 

3.hét 

Organizacijski oblici rada tankönyv 

Vladimir Findak: Metodika 

tjelesne i zdravstvene 

kulture u predškolskom 

odgoju.Školska knjiga, 

Zagreb, 1995., 

 
787Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
788 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
789 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét metodički principi tankönyv 52.-90 str. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?790 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?791   Az 6. héten 

milyen módon?792 írásbeli majd szóbeli 
 

 
790 Igen vagy nem. 
791 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
792 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret II.  

Tantárgy kódja793: TAV318L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa794 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja795 

2. konzultáció: 

Hrvatske narodne pjesme iz 

Bizonje 
folyóirat 

Etnografija Južnih Slavena u 

Mađarskoj. Poduzeće za 

izadavanje udžbenika, 

Budimpešta, 1982.,133.-159. 

str. 

3. konzultáció: 
Bračni odnosi Hrvata u 

županiji Zala 
folyóirat 

Etnografija Južnih Slavena u 

Mađarskoj, Pod. za izd. 

udžb., Bp., 1984.,7.-47.str 

4. konzultáció: 
O staroj bošnjačkoj svadbi u 

Ati 
folyóirat 

Etn. J. Slav. u Mađarskoj. P. 

za izd. udžb., Bp., 1979., 

157.-176. 

 
793Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
794 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
795 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



5. konzultáció: 

Segedinski Hrvati folyóirat 

Etnografija Hrvata u 

Mađarskoj. Mađarsko 

etnografsko društvo u 

Budimpešti, 1977., 31.-

61.str. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?796 szóban 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?797 a vizsgaidőszakban 

milyen módon?798 szóbeli felelt formájában 
 

 
796 Igen vagy nem. 
797 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
798 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I.  

Tantárgy kódja799:  ÓV406L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa800 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja801 

            2. konzultáció: A horvátok eredete, 

őshazájuk, betelepedésük a 

mai haza területére 

szakkönyv 

Trpimir Macan. Povijest 

hrvatskoga naroda. Školska 

knjiga, Zagreb, 1992. 

3. konzultáció: A horvátok 

megkeresztelkedése a VII.-

IX. században 

szakkönyv a megfelelő oldalak 

4. konzultáció: 
A horvát fejedelemségek és 

honvédő harcaik 
szakkönyv a megfelelő oldalak 

5. konzultáció: A horvát királyok 925.-1102. 

bezárólag 
szakkönyv a megfelelő oldalak 

 
799Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
800 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
801 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?802 szóbeli beszámoló 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?803  a vizsgaidőszakban 

milyen módon?804 szóbeli vizsga formájában 
 

 
802 Igen vagy nem. 
803 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
804 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I.  

Tantárgy kódja805:  TAV204L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa806 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja807 

2. konzultáció: A horvátok honfoglalása 626-

ban és az új hazában történő 

beilleszkedésük 

tankönyv 

Trpimir Macan:Povijest 

hrvatskoga naroda. Školska 

knjiga, Zagreb, 1992. 

3. konzultáció: A horvát fejedelemségek és 

harcaik a VII.- 925-ig 
tankönyv a megfelelő fejezetek 

4. konzultáció: 

A horvátok 

megkeresztelkedése 641-ben 

és a más népeket meg nem 

támadásáról szóló 681-es 

szerződésük Agaton pápával 

tankönyv a megfelelő fejezetek 

 
805Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
806 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
807 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



5. konzultáció: A horvátok királyai 925-től 

1102-ig bezárólag 
tankönyv az ide vonatkozó fejezetek 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?808 szóbeli beszámoló 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?809 a félév végén 

milyen módon?810 szóbeli vizsga formájában, a vizsgaidószakban 
 

 
808 Igen vagy nem. 
809 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
810 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Civilizáció/Népismeret  

Tantárgy kódja811:  HALA204L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa812 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja813 

2. konzultáció: A horvátok honfoglalása és 

megkeresztelkedése a VII. 

században 

tankönyv 

Trpimir Macan: Povijest 

hrvatskoga naroda. Školska 

knjiga, Zagreb, 1992. 

3. konzultáció: A horvátok honvédő harcai a 

kezdetektől 925-ig 
               tankönyv A megfelelő fejezetek 

4. konzultáció: 

A horvátok királysága: 925-

től 1102-ig bezárólag: a Pacta 

conventa 

tankönyv A megfelelő fejezetek 

5. konzultáció: A horvát írásbeliség, 

művészet, vallási életük 
tankönyv A megfelelő fejezetek 

 
811Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
812 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
813 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?814 szóbeli beszámoló 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?815 a félév végén 

milyen módon?816 szóbeli vizsga formájában 
 

 
814 Igen vagy nem. 
815 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
816 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szaknyelv I.  

Tantárgy kódja817:  TAV517L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa818 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja819 

1.hét 
A technika tantárgy 

megfelelő szaknyelve 
tankönyv 

Ida Srdić-Branko Hrpka: 

Tehnička kultura u 5. 

razredu osnovne škole.  

2.hét 
szintén tankönyv 

Alfa, Zagreb, 2008., 12.-64. 

str. 

3.hét 
A zenei nevelés tantárgy 

megfelelő szaknyelve 
tankönyv 

Nikša Njirić: Put do glazbe, 

Školska knjiga,, Zagreb, 

2001., 47.- 116. str. 

4. hét 

A testnevelés tantárgy 

megfelelő szaknyelve 
tankönyv 

Vladimir Findak: Metodika 

tjelesne i zdravstvene 

kulture. Školska knjiga, 

Zagreb, 2001., 35.-55 str. 

 
817Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
818 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
819 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?820 félévközi jegy 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?821 az ötödik héten 

milyen módon?822 írásban, dolgozat formájában 
 

 
820 Igen vagy nem. 
821 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
822 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Tantárgypedagógia II.  

Tantárgy kódja823: TAV418L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa824 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja825 

1.hét 

Informatika.Tehničko crtanje. tankönyv 

Ida Srdić – Branko Hrpa. 

Tehnička kultura (udžbenik 

iz tehničke kulture za 5. 

razred osnovne škole) Alfa, 

Zagreb, 2008. 

2.hét Materijali. tankönyv 12.-64. str. 

3.hét 
Metodičke upute za slušanje 

glazbe 
tankönyv 

Nikša Njirić: Put do glazbe. 

Školska knjiga, Zagreb, 

2001.,47.-57. str 

4. hét Organizacijski oblici rada u 

nastavi tjelesnog odgoja 
tankönyv 

Vladimir Findak: Metodika 

tjelesne i zdravstvene 

 
823Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
824 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
825 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



kulture. Školska knjiga, 

Zagreb, 2001., 35.-69. str. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?826 vizsga 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?827 a vizsgaidőszakban 

milyen módon?828 szóban, kollokvium 
 

 
826 Igen vagy nem. 
827 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
828 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Komplex horvátnyelvi vizsga II.  

Tantárgy kódja829:  HALA002N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa830 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja831 

1.hét Az általam ebből tanított 

anyagot már leírtam a 

Népismeret II. tantárgynál 

mind a 4 hétre lebontva 

 
A megfelelő megnevezett 

tantárgynál leírva 

2.hét    

3.hét    

4. hét    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?832 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?833 a félév végi vizsgaidőszakban 

 
829Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
830 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
831 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
832 Igen vagy nem. 
833 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?834 írásbeli és szóbeli komplex vizsga során: a másik két 

kolleganőmmel egyeztetve, akik a komplex tantárgy többi 

részét oktatják, a nyelvtani és a nyelvhasználati részt: 

Morana Plavac és Sibalin Mirjana kolleganők 
 

 
834 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Gorjánácz Zsivkó Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kisebbségi közösségszervezés  

Tantárgy kódja835: TAV106L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa836 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja837 

            2. konzultáció: 

A magyarországi 

nemzetiségek II. 
folyóirat 

A „Barátság” folyóirat 2019. 

évi 1. száma (Magyarország 

népei kölcsönös 

megismerkedését szolgáló 

folyóirat.  Alapította Ember 

Mária és Mayer Éva 1994-

ben Magyarországon) 

3. konzultáció: A magyarországi 

kisebbségek III. 
folyóirat a „Barátság” 3. száma 

4. konzultáció: 
A magyarországi 

nemzetiségek IV. 
folyóirat a „Barátság” 5. száma 

 
835Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
836 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
837 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése;az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



5. konzultáció: 
A magyarországi 

nemzetiségek V. 
folyóirat 

A „Barátság” 2020. I. 15. –i, 

azaz a folyó naptári év 1. 

száma 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?838 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?839 a félév végén 

milyen módon?840 szóbeli felelet formájában 
 

 
838 Igen vagy nem. 
839 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
840 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja:TAV203L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.16., 2 
glagolski oblici (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.23., 2 
imenice (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 pridjevi, brojevi(ponavljanje) 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.1., 2 
zamjenice (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 

  



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja: ÓV203L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.16., 2 
glagolski oblici (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.23., 2 
imenice (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 pridjevi, brojevi(ponavljanje) 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.1., 2 
zamjenice (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 

  



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV  

Tantárgy kódja: óv405l  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.17., 2 
rečenica (ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.19., 2 prijevod kratkih priča s 

mađarskog na hrvatski jezik 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.19., 2 kondicional u rečenici 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.2., 2 
pogodbene rečenice 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 

 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 



Tantárgy neve:Horvát irod., gyermekirod.m+dszertana II.  

Tantárgy kódja: TAV715L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.17., 2 Ivana Brlić-Mažuranić: 

Regoč (analiza) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.18., 2 I.B.-Mažuranić: Šuma 

Striborova (analiza) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 pisati sažetak bajke 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.5., 2 
pisati dramatizaciju bajke 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Kétnyelvűség elm.és gyak.I.  

Tantárgy kódja: TAV621L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.17., 2 Dvojezičnost u razredu 

(izazov) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.18., 2 
Prijevod tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 
Izrazi i kolokacijeu 

svakodnevnom govoru 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.5., 2 
Frazemi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Kétnyelvűség elm.és gyak.I  

Tantárgy kódja: óv408L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.17., 2 Dvojezičnost u razredu 

(izazov) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.18., 2 
Prijevod tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 
Izrazi i kolokacijeu 

svakodnevnom govoru 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.5., 2 
Frazemi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Kétnyelvűség elm.és gyak.II.  

Tantárgy kódja: tav716L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.17., 2 Dvojezičnost u razredu 

(izazov) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.18., 2 
Prijevod tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.30., 2 
Izrazi i kolokacijeu 

svakodnevnom govoru 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.5., 2 
Frazemi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Horvat nyelv, nyelvtan, nyelvm.IV  

Tantárgy kódja: tav417L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.18., 2 
reéenica 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.25., 2 
tekst 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.31., 2 
prijevod tekstova na hrvatski 

jezik 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.3., 2 
Frazemi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Horvat nyelv, nyelvtan, nyelvm.V  

Tantárgy kódja: tav515L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.18., 2 
tvorba rijeéi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.25., 2 
tvorma imenica 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.31., 2 tvorba glagola 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.3., 2 
Frazemi, kolokacije, leksemi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Horvat nyelv, nyelvtan, nyelvm.VI   

Tantárgy kódja: TAV620L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.18., 2 
Pripreme za ispit 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.25., 2 
pripreme za ispit 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.31., 2 pripreme za ispit 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.3., 2 
pripreme za ispit 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Horvat nyelv, nyelvtan, nyelvmII.  

Tantárgy kódja: HALA201L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.19., 2 GLAGOLSKI VID 

kondicional 

imperativ 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.20., 2 dativ 

glagoli na -ati - jem 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.21., 2 komparativ 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.4., 2 
instrumental 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szobeli komunikacio II.  

Tantárgy kódja: HALA202l  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.20., 2 
Planovi, želje, mogućnosti 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.21., 2 
Transport i komunikacija 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.3., 2 Odnosi, izgled, budućnost 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.3., 2 
Ponavljanje riječi i tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szövegértés II  

Tantárgy kódja: HALA203L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020.3.18., 2 
razumijevanje teksta 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.25., 2 prepriéavanje kratkih 

tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.3.31., 2 
prijevod tekstova na hrvatski 

jezik 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.3., 2 
kolokacije 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?  

milyen módon? a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV.  

Tantárgy kódja841:TAV417N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa842 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja843 

1. hét Naše predrasude i predrasude 

o nama 

(glagolski pridjev trpni, 

tvorba etnika, genitiv) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét Naše predrasude i predrasude 

o nama 

(namjerne rečenice, namjerni 

konektori, veliko slovo u 

zemljopisnim nazivima) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

3. hét Suvremeni svijet: marketing i 

komunikacije (muška imena i 

hipokoristici, muška imena 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

 
841 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
842 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
843 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



na -ko i -je; brojevne imenice 

s nastavcima -ojica,-orica; 

dativ s prijedlogom k(a) i bez 

njega, etički dativ 

4. hét pogodbene rečenice, uvjetni 

konektori, veliko i malo 

slovo u imenima ulica, 

građevina, institucija i 

organizacija te povijesnih 

događaja 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?844 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?845  

milyen módon?846 írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 
stb. 

 
 

 

 
844 Igen vagy nem. 
845 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
846 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja847: ÓV203N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa848 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja849 

1. hét  

glagolski pridjev trpni i radni 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét 
glagolski prilozi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

3. hét 
morfologija - ponavljanje 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét veliko i malo slovo u 

imenima ulica, građevina, 

institucija organizacija te 

povijesnih događaja 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?850 igen 

 
847 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
848 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
849 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
850 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?851  

milyen módon?852 a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 

 
851 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
852 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szóbeli kommunikáció II.  

Tantárgy kódja853: HALA202N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa854 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja855 

1. hét Ravnopravni ili ne? 

(lične zamjenice, pokazne 

zamjenice, povratno-

posvojna zamjenice, upitno 

odnosne zamjenice; glagoli u 

kontekstu: govoriti, 

reći,kazati, razgovarati, 

izgovarati,..., vidski parovi 

tih glagola) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét Vrijednosti, sposobnosti, 

interesi (infinitiv i prezent – 

ponavljanje, glagolski 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

 
853 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
854 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
855 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



pridjevi, glagolske imenice; 

glagoli u kontekstu: pustiti, 

dopustiti, otpustiti,...) 

3. hét Smijeh je lijek 

(besubjektne rečenice, 

glagolski načini, pogodbene 

rečenice) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 
Ponavljanje glagolskih oblika 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?856 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?857  

milyen módon?858  a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

 
 

 

 
856 Igen vagy nem. 
857 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
858 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sibalin Mirjana Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Horvát nyelvtan II.  

Tantárgy kódja859: HALA201N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa860 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja861 

1. hét 
Pridjevi jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

2. hét 
Futur I., II. jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

3. hét 
Kondicional jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

4. hét 
Imperfekt jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?862 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?863 újranyitáskor 

 
859 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
860 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
861 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
862 Igen vagy nem. 
863 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?864 írásban 
 

 
864 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sibalin Mirjana Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás II.  

Tantárgy kódja865: HALA203N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa866 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja867 

1. hét 
Posao i zanimanja jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

2. hét 
Selo i grad jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

3. hét 
Zemlje i narodi jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

4. hét 
Putovanje jegyzet 

a hallgató által használt 

jegyzet 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?868 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?869 távoktatás ideje alatt 

 
865 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
866 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
867 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
868 Igen vagy nem. 
869 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?870 a távoktatás ideje alatt az oktatónak küldve 
 

 

 
870 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sibalin Mirjana Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás II.  

Tantárgy kódja871: HALA203L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa872 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja873 

2020.03.20. Posao i zanimanja 

Selo i grad 
tankönyv oldalszám kijelölése 

2020.04.17. 
Zemlje i narodi 

U zemlji i u svijetu 
tankönyv oldalszám kijelölése 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?874 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?875 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?876 e-mailben az oktatónak küldve 

 
871 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
872 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
873 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
874 Igen vagy nem. 
875 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
876 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Sibalin Mirjana Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nyelv és kreativitásfejlesztés II.  

Tantárgy kódja877: HALA205L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa878 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja879 

2020. 03.20. Stvaranje priče word dokumentum e-mailben csatolmányként 

küldöm 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?880 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?881 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?882 e-mailben az oktatónak küldve 
 

 

 
877 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
878 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
879 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
880 Igen vagy nem. 
881 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
882 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gál Márta Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelvi kompetenciák fejlesztése  

Tantárgy kódja883: ÓV209L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa884 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja885 

20.03.2020 4 óra 1.óra Umweltschutz pdf. és feladatlapok e-mail 

 2.óra. Technik im Alltag pdf. és feladatlapok e-mail 

 3.óra Medien pdf. és feladatlapok e-mail 

 4.óra Reisen pdf. és feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?886 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?887 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?888 e-mailben 

 
883 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
884 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
885 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
886 Igen vagy nem. 
887 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
888 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 
 



Távoktatás terve: Gál Márta Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelvi kompetenciák fejlesztése IV  

Tantárgy kódja889: ÓV412L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa890 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja891 

20.03.2020 4 óra 1.óra Lebensformen pdf. és feladatlapok e-mail 

 2.óra. Frauen-Männerrollen pdf. és feladatlapok e-mail 

 3.óra Arbeit und Beruf pdf. és feladatlapok e-mail 

 4.óra Mensch und Natur pdf. és feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?892 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?893 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?894 e-mailben 

 
 
 
 
 
889 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
890 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
891 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
892 Igen vagy nem. 
893 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
894 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Gál Márta Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nemzetiségi nyelv, 

nyelvtan, nyelvművelés 

 

Tantárgy kódja895: ÓV201L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre állásának 

típusa896 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja897 

03.04.2020 1.óra Objektsätze pdf. és feladatlapok e-mail 

 2.óra. Temporalsätze pdf. és feladatlapok e-mail 

 

3.óra Arbeit am Text 

Selma Lagerlöf – die 

Erfinderin von Nils 

Holgersson 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3456.html  

és feladatlap e-mail 

 4.óra Verben mit 

Präpositionen 
pdf. és feladatlapok e-mail 

 
 
 
895 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
896 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
897 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3456.html


Lesz-e beszámolási kötelezettsége a 

hallgatóknak?898 

Igen 

Távoktatás terve: Gál Márta Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Csecsemő és kisgyermeknevelés 

németül 

 

Tantárgy kódja899: CS217L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre állásának 

típusa900 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja901 

20.03.2020 4 óra 1.óra Babyhotel   http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html e-mail 

 2.óra. Babysignale http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html e-mail 

 3.óra Ohne Worte http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html e-mail 

 4.óra Trotzphase http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a 

hallgatóknak?902 

Igen 

Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?903 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?904 e-mailben 

 
898 Igen vagy nem. 
899 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
900 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl 
stb.) 
901 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus formájú tananyag elérésének módja, pl. e-
mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő tájékoztatás. 
902 Igen vagy nem. 
903 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
904 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 

http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/03_20200120/story.html


 

Távoktatás terve: Gál Márta Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség a gyakorlatban I.   

Tantárgy kódja905: CS411L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa906 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja907 

21.03.2020 4 óra 1.óra A korai kétnyelvűség pdf. és feladatlapok e-mail 

 2.óra. A nemzetiségi nevelés 

dokumentumok 
pdf. és feladatlapok e-mail 

 3.óra A nyelvi modell pdf. és feladatlapok e-mail 

 4.óra Kétnyelvűség és 

nevelés 
pdf. és feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?908 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?909 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?910 e-mailben 

 
 
905 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
906 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
907 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
908 Igen vagy nem. 
909 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
910 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gál Márta Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

II. 
 

Tantárgy kódja911: ÓV201N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa912 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja913 

1. hét Objektsätze pdf és feladatlap e-mail 

2. hét Temporalsätze pdf és feladatlap e-mail 

3. hét Arbeit am Text Selma 

Lagerlöf – die Erfinderin von 

Nils Holgersson 

https://www.helles-

koepfchen.de/artikel/3456.html  és 

feladatlap 

e-mail 

4. hét Verben mit Präpositionen feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?914 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?915 a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?916 e-mailben 

 
911 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
912 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
913 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
914 Igen vagy nem. 
915 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
916 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 

https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3456.html
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/3456.html


Távoktatás terve: Gál Márta Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

IV. 
 

Tantárgy kódja917: ÓV401N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa918 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja919 

1. hét Zustandspassiv pdf és feladatlap e-mail 

2. hét Übungen pdf és feladatlap e-mail 

3. hét Die Auflösung von 

Partizipialatributen 
feladatlap e-mail 

4. hét Nebenordnende 

Konjunktionen 
feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?920 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?921 a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?922 e-mailben 

 
 
 
917 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
918 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
919 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
920 Igen vagy nem. 
921 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
922 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Gál Márta Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv II  

Tantárgy kódja923: TAV211N / ÓV211N / SF970  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa924 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja925 

1. hét Umweltschutz Leseverstehen pdf és feladatlapok e-mail 

2. hét Technik im Alltag pdf és feladatlapok e-mail 

3. hét Medien Leseverstehen feladatlapok e-mail 

4. hét Leseverstehen feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?926 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?927 a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?928 e-mailben 

 

 

 

 

 
 
 
 
923 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
924 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
925 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
926 Igen vagy nem. 
927 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
928 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: Gál Márta Nappali tagozat 

  

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség a gyakorlatban I.  

Tantárgy kódja929: CS411N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa930 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja931 

1. hét A korai kétnyelvűség pdf és feladatlap e-mail 

2. hét A nemzetiségi nevelés 

dokumentumok 
pdf és feladatlap e-mail 

3. hét A nyelvi modell         pdf és feladatlapok e-mail 

4. hét Kétnyelvűség és nevelés feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?932 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?933 a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?934 e-mailben 

 
929 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
930 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
931 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
932 Igen vagy nem. 
933 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
934 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 
 
 



 

Távoktatás terve: Gál Márta Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelvi kompetenciák fejlesztése IV.  

Tantárgy kódja935: ÓV412N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa936 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja937 

1. hét Lebensformen pdf és feladatlapok e-mail 

2. hét Frauen-Mannerrollen pdf és feladatlapok e-mail 

3. hét Arbeit und Beruf feladatlapok e-mail 

4. hét Mensch und Natur feladatlapok e-mail 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?938 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?939 a távoktatás ideje alatt  
 

 
 
935 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
936 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
937 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
938 Igen vagy nem. 
939 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I.  

Tantárgy kódja940: ÓV402L, TAV202L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa941 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja942 

2020. április 17.  

8X45 perc  

- Wappen der 

Ungarndeutschen, Hymne der 

Ungarndeutschen 

- Sitten und Bräuche des 

menschlichen Lebens: Geburt 

– Taufe, Tod - Beerdigung 

- Sitten und Bräuche des 

menschlichen Lebens: 

Verlobung, Zurichttage, 

Hochzeit 

- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf: Vorfrühling, 

Fasching 

tankönyvek (online), 

 

 

e-mailben link megadása  

 
940 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
941 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
942 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf (Frühling): Ostern, 

Walpurgisnacht – 1. Mai 

- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf (Sommer): 

Pfingsten, Ernte 

- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf (Herbst): Kirmes, 

Weinlesefest 

- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf (Winter): Advent, 

Barbaratag, Nikolaustag, 

Luziatag 

- Sitten und Bräuche im 

Jahreslauf (Winter): 

Weihnachten, Silvesternacht, 

Neujahr  

- Volkstracht 

- Volksmusik, Volkstanz 

- Essgewohnheiten  

- Volksheilkunde, Alte Berufe 

- Das ungarndeutsche Dorf – 

Haus, Hof  

- Heimathäuser und Museen  

 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?943 Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?944 Távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?945 E-mailben.  
 

 
943 Igen vagy nem. 
944 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
945 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség elm. és gyak. I.  

Tantárgy kódja946: ÓV404L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa947 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja948 

2020. március 27.  

8X45 perc  

- Definitionen von 

Zweisprachigkeit und 

Mehrsprachigkeit  

- Muttersprache - 

chronologische Erstsprache - 

funktionale Erstsprache 

- Erstspracherwerb 

- Die Ebenen des 

Spracherwerbs 

- Der Fremdspracherwerb 

- Theorien des 

Fremdspracherwerbs 

pdf, ppt, 

tankönyv (online), 

 

 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

 
946 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
947 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
948 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



- Der gleichzeitige Erwerb 

zweier Sprachen, Arten der 

Zweisprachigkeit 

- Vorteile des simultanen 

Zweitspracherwerbs und der 

Mehrsprachigkeit  

- Mythen über den doppelten 

Erstspracherwerb 

- Zweisprachigkeit im 

internationalen Kontext, 

Fachzeitschriften  

- Zweisprachige Erziehung in 

der Praxis  

- Zweisprachige Erziehung in 

den Kindergärten 

- Zweisprachige Erziehung an 

den Schulen 

- Untersuchungsmöglichkeiten 

zweisprachiger Kinder, 

Planung eigener 

Untersuchungen 

- Präsentationen eigener 

Untersuchungen 

 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?949 Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?950 Távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?951 E-mailben.  
 

 
949 Igen vagy nem. 
950 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
951 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Tudományos szakirodalom olvasása  

Tantárgy kódja952: TAV114LD  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa953 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja954 

2020. április 3.  

6X45 perc  

- Vorarbeiten 

- Literatursuche 

- Forschungsdesign 

- Datenerhebung 

- Quellenarbeit 

- Aufbau der 

Diplomarbeit 
 

tankönyv (pdf) 

 

 

e-mailben küldve 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?955 Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?956 Távoktatás ideje alatt. 

 
952 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
953 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
954 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
955 Igen vagy nem. 
956 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?957 E-mailben.  
 

 
957 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I.   

Tantárgy kódja958: TAV202N, ÓV402N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa959 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja960 

1. hét Pfingsten, Ernte tankönyvek (online) link megadása e-mailben 

2. hét Kirmes, Weinlesefest tankönyvek (online) link megadása e-mailben 

3. hét Advent, Barbaratag, 

Nikolaustag, Luziatag 
tankönyvek (online) link megadása e-mailben 

4. hét Weihnachten, 

Silvesternacht, Neujahr 
tankönyvek (online) link megadása e-mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?961 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?962 Távoktatás ideje alatt. 

milyen módon?963 E-mailben. 

 
958 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
959 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
960 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
961 Igen vagy nem. 
962 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
963 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Tantárgypedagógia II.   

Tantárgy kódja964: TAV415L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa965 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja966 

2020. március 13.  

8X45 perc  

- Der Nationallehrplan  

- Das Nationalitätengesetz 

- Wurzeln und Flügel  

- Rahmenlehrpläne für den 

DaF-Unterricht und den 

deutschen 

Nationalitätenunterricht, 

Analyse von Pädagogischen 

Programmen hinsichtlich der 

Inhalte bezüglich des 

Nationalitätenunterrichts 

- Kooperatives Lernen  

e-learning tananyag, pdf, 

ppt, 

tankönyv (online), 

online dokumentumok  

 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

 
964 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
965 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
966 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



- Projektmethode 

- Stationentraining 

- Die Lapbook-Methode 

- Kreatives Schreiben  

- Rahmenbedingungen und 

Lerninhalte „Deutsche 

Volkskunde“ Klassen 1-4 

- Rahmenbedingungen und 

Lerninhalte „Deutsche 

Volkskunde“ Klassen 5-6  

- Unterrichtsmaterialien online 

Materialien und Medien im 

DaF-Unterricht und im 

Nationalitätenunterricht 

- Autonomes Lernen  

- Gesprochene vs. geschriebene 

Sprache 

- Fehlerkorrektur und 

Kontrollverhalten 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?967 Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?968 Távoktatás ideje alatt.  

milyen módon?969 E-mailben.  
 

 
967 Igen vagy nem. 
968 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
969 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Tantárgypedagógia II.   

Tantárgy kódja970: TAV415N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa971 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja972 

1. hét 
Projektmethode pdf, tankönyv (online) 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

2. hét 
Stationentraining pdf, tankönyv (online) 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

3. hét 
Die Lap-Book-Methode  pdf, tankönyv (online) 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

4. hét 
Kreatives Schreiben  ppt, pdf, tankönyv (online) 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?973 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?974 Távoktatás ideje alatt  

 
970 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
971 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
972 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
973 Igen vagy nem. 
974 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?975 E-mailben oktatónak küldve.  
 

 
975 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség elm. és gyak. I.  

Tantárgy kódja976: TAV619N, ÓV404N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa977 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja978 

1. hét Der Fremdspracherwerb, 

Theorien des 

Fremdspracherwerbs 

pdf, tankönyv (online) 
e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

2. hét Der gleichzeitige Erwerb 

zweier Sprachen, Arten der 

Zweisprachigkeit 

pdf, tankönyv (online) 
e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

3. hét Vorteile des simultanen 

Zweitspracherwerbs und der 

Mehrsprachigkeit 

pdf, tankönyv (online) 
e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

4. hét Mythen über den doppelten 

Erstspracherwerb 
pdf, tankönyv (online) 

e-mailben csatolmányként és 

link megadása e-mailben 

 
976 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
977 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
978 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?979 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?980 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?981 E-mailben küldve.  
 

 
979 Igen vagy nem. 
980 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
981 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:     Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja982: TAV201N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa983 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja984 

1. hét 
Ungarndeutsche Medien / 

Berichte schreiben 
szakirodalom alapján  

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatással 

 

2. hét Die Identität 

(Textsortenmerkmale) 
ua. ua. 

3. hét Untersuchungen mit 

Fragebögen 
ua. ua. 

4. hét Auswertung mit Diagramm / 

Graphik  
ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?985  Igen 

 
982 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
983 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
984 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
985 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?986 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?987 Írásban és szóban, ill. email - ben 
 

 

Dújv., 2020. március 14.         

 
986 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
987 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Német gazdasági szaknyelv II.  

Tantárgy kódja988: GK106N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa989 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja990 

1. hét A bankok, pénzügyi intézmények 2.  / 
Die Banken und die Geldinstitutionen/ 
Vonatkozó névmások - 
Relativpronomen    

 

Szakirodalom elküldött 

tematika alapján 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás 

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

2. hét 
A kereskedelem / Der Handel  / 

Infinitiv I. (főnévi igeneves 
szerkezetek I.) 

Szakirodalom elküldött 

tematika alapján 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás 

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

3. hét Az üzlet lebonyolítása és az 
árufuvarozás / Die 
Geschäftsabwicklung und der 
Gütertransport / 

Szakirodalom elküldött 

tematika alapján 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás  

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

 
988 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
989 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
990 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Infinitivkonstruktionen II ( főnévi 
igeneves szerkezetek II.)  
 

 

4. hét 
Das Marketing – A marketing  / 
Feltételes mód  (Konjunktiv II.) 

 

Szakirodalom elküldött 

tematika alapján 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás  

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?991 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?992 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?993 Írásban és szóban, ill. email - ben 
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991 Igen vagy nem. 
992 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
993 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:     Német nyelvi kompetenciák II.  

Tantárgy kódja994:  ÓV209N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa995 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja996 

1. hét 
Wohnen / Mein Traumhaus szakirodalom 

ppt, és digitális távoktatás 

keretében 

2. hét Beim Arzt / Krankheiten ua. ua. 

3. hét Das Wetter ua. ua. 

4. hét Die Umwelt / Umweltschutz ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?997 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?998 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?999 Írásban és szóban, ill. email-ben az oktatónak elküldve 
 

 
994 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
995 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
996 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
997 Igen vagy nem. 
998 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
999 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
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Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Levelező tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja1000: TAV201L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1001 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1002 

 Der deutsche Satz und seine Struktur 

Satzarten 

Der Hauptsatz 

Der Nebensatz 

Die Arten des Nebensatzes 

Das Nomen. Das Substantiv. 

Das Adjektiv 

Das Pronomen 

Lesestück nach freier Auswahl 

Eine Rezension schreiben 

Ungarndeutsche Medien  

Deutsche Zeitungen lesen 

könyvtári nyelvtankönyvek,  

online szótár 

Neue Zeitung hetilap,  

Unser Bildschirm heti tévéadás 

online segédanyag - 

internetlinkek 

OneDriveon nincs a lev. 

hallgatók számára csoport 

kialakítva, létre kell hozni, hogy 

a dokumentumokat le és fel 

lehessen tölteni 

a kommunikáció e-mailen és 

skypon történik  

2020. 04. 03. 

16:00-20:00 

 

2020. 04. 17. 

16:00-18:00 

 
1000 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1001 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1002 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Radio Pécs 

Unser Bildschirm (UB) Fernsehsendungen 
Bericht erstatten 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1003 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1004 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1005 félévi dolgozat írása (5 oldal, kollokviumi előfeltétel), elküldése e-

mail mellékletben 

skype konferencián témák megvitatása, digitális kommunikáció 

 

 
1003 Igen vagy nem. 
1004 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1005 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Levelező tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés VI. 

(szigorlatelőkészítő) 

 

Tantárgy kódja1006: TAV618L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1007 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1008 

 Fehleranalyse. 

Satzarten und Ihre Position im Satz 

Die Wortarten und ihre Funktion 

Suffixe und Präfixe 

Die Wortbildung 

Zusammengesetzte Wörter 

Synonyme - Antonyme 

Auf Spurensuche nach den Wurzeln in der 

Familie 

Stammbaum. Familienforschungen 

Begriffsbestimmungen zur Identität 

könyvtári nyelvtankönyvek,  

online szinoníma szótár 

Neue Zeutung hetilap,  

Unser Bildschirm heti tévéadás 

online segédanyag - 

internetlinkek 

OneDriveon nincs a lev. 

hallgatók számára kialakított 

csoport, létre kell hozni, hogy a 

dokumentumokat le és fel 

lehessen tölteni 

a kommunikáció e-mailen 

történik  

2020. 03. 14. 

12:00-16:00 

 

2020. 05. 16. 

12:00-16:00 

 
1006 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1007 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1008 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Untersuchungen mit Fragebogen 

Erstellung eines Fragebogens zur 

Untersuchung der Identität 

Auswertung der Untersuchung, graphische 

Analyse 

Der Lehrerberuf. Zukunftsaussichten 

Zusammenfassung 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1009 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1010 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1011 félévi dolgozat írása és elküldése e-mail mellékletben 

skype konferencián témák megvitatása 

 

 
1009 Igen vagy nem. 
1010 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1011 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Levelező tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés VI. 

(szigorlatelőkészítő) 

 

Tantárgy kódja1012: TAV618L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1013 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1014 

 Fehleranalyse. 

Satzarten und Ihre Position im Satz 

Die Wortarten und ihre Funktion 

Suffixe und Präfixe 

Die Wortbildung 

Zusammengesetzte Wörter 

Synonyme - Antonyme 

Auf Spurensuche nach den Wurzeln in der 

Familie 

Stammbaum. Familienforschungen 

Begriffsbestimmungen zur Identität 

könyvtári nyelvtankönyvek,  

online szinoníma szótár 

Neue Zeutung hetilap,  

Unser Bildschirm heti tévéadás 

online segédanyag - 

internetlinkek 

OneDriveon nincs a lev. 

hallgatók számára kialakított 

csoport, létre kell hozni, hogy a 

dokumentumokat le és fel 

lehessen tölteni 

a kommunikáció e-mailen 

történik  

2020. 03. 14. 

12:00-16:00 

 

2020. 05. 16. 

12:00-16:00 

 
1012 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1013 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1014 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



Untersuchungen mit Fragebogen 

Erstellung eines Fragebogens zur 

Untersuchung der Identität 

Auswertung der Untersuchung, graphische 

Analyse 

Der Lehrerberuf. Zukunftsaussichten 

Zusammenfassung 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1015 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1016 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1017 félévi dolgozat írása és elküldése e-mail mellékletben 

skype konferencián témák megvitatása 

 

 
1015 Igen vagy nem. 
1016 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1017 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés VI.  

Tantárgy kódja1018: TAV618N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre állásának 

típusa1019 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1020 

1. hét Satzarten und Ihre Position im Satz 

Auf Spurensuche nach den Wurzeln in der Familie 
Die Wortarten und ihre Funktion  

könyvtári nyelvtankönyvek,  

Neue Zeutung hetilap,  

Unser Bildschirm heti tévéadás 

online segédanyag - internetlink 

OneDriveon megosztott 

dokumentum a TN2017 és TN216 

Csoporthoz tartozó hallgató a 

„Hilfsmaterialien” könyvtárban 

minden dokumentumot le és fel tud 

tölteni 

a kommunikáció e-mailen történik  

2. hét Satzarten und Ihre Position im Satz 

Auf Spurensuche nach den Wurzeln in der Familie 

3. hét Die Wortarten und ihre Funktion 

Stammbaum. Familienforschungen 

4. hét Die Wortarten und ihre Funktion 

Begriffsbestimmungen zur Identität 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1021 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1022 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1023 Tanulmány írása. PPT feltöltése a csoportba, skype konferencián előadás 

megtartása 

 
1018 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1019 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1020 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1021 Igen vagy nem. 
1022 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1023 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV.  

Tantárgy kódja1024: TAV414N  

A tananyag hetekre bontva 

 Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1025 

A tananyag rendelkezésre bocsájtásának 

módja1026 

1. hét Präpositionen 

Textzusammenfassung 

könyvtári nyelvtankönyvek,  

Neue Zeutung hetilap,  

Unser Bildschirm heti 

tévéadás 

OneDriveon megosztott dokumentum a 

TN2018 Csoporthoz tartozó hallgató a 

„Hilfsmaterialien” könyvtárban minden 

dokumentumot le és fel tud tölteni 

a kommunikáció e-mailen és skypon 

történik 

2. hét Rektionen der Verben 

Informationen aus den Medien 

3. hét Rektionen der Verben 

Ungarndeutsche Nachrichten 

4. hét Rektion des Nomens 

Übersetzten, dolmetschen 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1027 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1028 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1029 PPT feltöltése a csoportba, skype konferencián előadják 

 
1024 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1025 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1026 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1027 Igen vagy nem. 
1028 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1029 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Manz Adelheid Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szaknyelv I.  

Tantárgy kódja1030: TAV416N  

A tananyag hetekre bontva 
 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1031 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1032 

1. hét Egyszerű fizikai, kémiai kölcsönhatások a földrajzi 

környezetben. 
 

pdf. anyagok 

online dokumentumok 

EJF felhőn TN2018 Csoport 

„Hilfsmaterialien” könyvtárban 

mindent elér 

online segédanyag - internetlink 

e-mailben csatolmányként és link 

megadása e-mailben 

2. hét A felszíni forma és az időjárási tényezők 

kölcsönhatása. 

3. hét Az időjárás és elemei 

4. hét A víz körforgása. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1033 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1034 Távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1035 prezentáció skype konferencián 

 
 
1030 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1031 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1032 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1033 Igen vagy nem. 
1034 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1035 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 
 



 

Távoktatás terve   Manzné dr. Jäger Mónika Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana és gyakorlata II. 

 

Tantárgy kódja1036: ÓV202L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1037 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1038 

2020. 04. 04. – 4 óra Ursprünge der 

Reformpädagogik, Vertreter, 

Richtungen, Lernertypen, 

selbständiges Lernen, 

Maria Montessoris 

Pädagogik, ihre 

Sinnesmaterialien, Motto: 

• elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

online szakirodalom: KITA-

Handbuch 

• A-B-C video elemzése 

 

• e-mailben küldött word, 

ppt dokumentum,  

szakirodalom linkjének 

megadása e-mailben (online 

szakfolyóirat) 

• e-mailben küldött 3 video-

link 

 
 
 
 
1036 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1037 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1038 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



„Hilf mir, es selbst zu tun”, 

Selbstkontrolle 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1039 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1040 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1041 1. írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben az 

oktatónak küldve  

- PPT készítése a reformpedagógia képviselőiről, 

irányzatairól – online szakirodalom olvasása (KITA-

Handbuch), feldolgozása alapján, 12 hallgató=12 kiadott 

téma 

- A-B-C video megtekintése, táblázatba foglalt 3 

szempontos elemzése, oktatónak írásban, e-mailben küldve 

2. szóban, újranyitáskor – PPT előadása – 10 perces szabad 

előadás 
 

 
1039 Igen vagy nem. 
1040 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1041 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve   Manzné dr. Jäger Mónika Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana és gyakorlata II. 

 

Tantárgy kódja1042: ÓV202L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1043 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1044 

2020. 03. 21. – 8 óra • Az ének-zenei óvodai 

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, tervezetírás: 

német nyelven folyó 

ének-zenei nevelés 

• A matematika óvodai  

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Monika Jäger-Manz: Ich 

sag’ dir was… könyv 

• elektronikus formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt használja, 

78-83. oldal, 83-84.oldal, 

116-123. oldal, 103-105., 

106. oldal 

• e-mailben küldött word és 

Pdf-anyagok, videó-

linkek, szakfolyóirat-

cikkek 

 
1042 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1043 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1044 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



• Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, tervezetírás: 

német nyelven folyó 

matematikai nevelés 
 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1045 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1046 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1047 1. írásban a távoktatás ideje alatt e-mailben: szaknyelvi 

teszt írása, megadott témához óvodai foglalkozási tervezet 

készítése 

2. szóban újranyitáskor: saját tervezet bemutatása, elemzése 
 

 
1045 Igen vagy nem. 
1046 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1047 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve          Manzné dr. Jäger Mónika Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana és gyakorlata II. 

 

Tantárgy kódja1048: ÓV202N 

 

 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1049 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1050 

1. hét 

Ursprünge der 

Reformpädagogik, Vertreter, 

Richtungen, Lernertypen, 

selbständiges Lernen 

• elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

• e-mailben küldött word, 

ppt dokumentum,  

• szakirodalom linkjének 

megadása e-mailben 

(online szakfolyóirat) 

2. hét 
Maria Montessoris 

Pädagogik, ihre 

Sinnesmaterialien, Motto: 

 

• elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

ppt  

• e-mailben küldött word, 

ppt dokumentum 

• e-mailben küldött 3 video-

link 

 
1048 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1049 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1050 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



„Hilf mir, es selbst zu tun”, 

Selbstkontrolle 
• A-B-C video elemzése 

 

3. hét Geschlossene und offene 

Planung im Kindergarten, 

offene Methoden, Merkmale 

• elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word 

• e-mailben küldött word, 

ppt dokumentum 

4. hét 

Arbeit an Stationen, Verlauf, 

Merkmale, Regeln, Vorteile 

• elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

• e-mailben küldött word, 

ppt dokumentum,  

• szakirodalom linkjének 

megadása e-mailben 

(online szakfolyóirat) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1051 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1052 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

 

milyen módon?1053 2. írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben az 

oktatónak küldve  

- PPT készítése a reformpedagógia képviselőiről, 

irányzatairól – online szakirodalom olvasása (KITA-

Handbuch), feldolgozása alapján, 12 hallgató=12 kiadott 

téma 

- A-B-C video megtekintése, táblázatba foglalt 3 

szempontos elemzése, oktatónak írásban, e-mailben küldve 

2. szóban, újranyitáskor – PPT előadása – 10 perces szabad 

előadás 
 

 
1051 Igen vagy nem. 
1052 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1053 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve          Manzné dr. Jäger Mónika Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német szaknyelv II.  

Tantárgy kódja1054: ÓV403N 

 

 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1055 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1056 

1. hét 

Az ének-zenei óvodai 

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Monika Jäger-Manz: Ich 

sag’ dir was… könyv 

• elektronikus formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt használja, 

78-83. oldal 

• e-mailben küldött word és 

Pdf-anyagok, videó-

linkek 

2. hét 
Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, tervezetírás: német 

nyelven folyó ének-zenei 

nevelés 

• Monika Jäger-Manz: Ich 

sag’ dir was… könyv 

• elektronikus formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt használja, 

83-84.oldal, 116-123. 

oldal 

 
1054 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1055 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1056 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



 • e-mailben küldött word és 

Pdf-anyagok, videó-

linkek 

3. hét 

A matematika óvodai  

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Monika Jäger-Manz: Ich 

sag’ dir was… könyv 

• elektronikus formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt használja, 

103-105. oldal 

• e-mailben küldött word 

és Pdf-anyagok, 

szakfolyóirat-cikkek, 

videó-linkek 

4. hét 

Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, tervezetírás: német 

nyelven folyó matematikai 

nevelés 

• Monika Jäger-Manz: Ich 

sag’ dir was… könyv 

• elektronikus formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt használja, 

106. oldal 

• e-mailben küldött word 

és Pdf-anyagok, 

szakfolyóirat-cikkek, 

videó-linkek 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1057 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1058 1. a távoktatás ideje alatt 

2. újranyitáskor 

 

 
1057 Igen vagy nem. 
1058 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?1059 1. írásban a távoktatás ideje alatt e-mailben: szaknyelvi 

teszt írása, megadott témához óvodai foglalkozási tervezet 

készítése 

2. szóban újranyitáskor: saját tervezet bemutatása, elemzése 
 

 

 
1059 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Szettele Katinka Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Nyelv- és kreativitásfejlesztés II.  

Tantárgy kódja1060: NALA205L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1061 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1062 

Még nem lett meghirdetve 

5 óra 

A kreativitás és a kreatív 

fejlesztés szakirodalma. 

Kreatív írás gyakorlatok. 

Pdf fájl, online felületek 
OneDriveon megosztott 

dokumentumok 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1063 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?1064 A távoktatás ideje alatt 

 
1060 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1061 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1062 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1063 Igen vagy nem. 
1064 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?1065 Írásban a távoktatás ideje alatt megosztott OneDrive 

mappában portfólió anyag feltöltése 
 

 
1065 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: Szettele Katinka Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV.  

Tantárgy kódja1066: TAV414L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1067 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1068 

2020.04.24  

4 óra 

Az elöljárószavak, 

határozószók és a vonzatos 

igék. Újságcikk olvasása, 

összefoglalása. 

Szókincsbővítés.  

Pdf fájl, online gyakorló 

oldalak, egyéb online 

felületek (közösségi média), 

videó és hanganyag. 

E-mailben online felületek 

megosztása, illetve 

OneDriveon megosztott 

dokumentumok 

2020.05.15  

4 óra 

Vonatkozó névmás, 

vonatkozói mellékmondatok. 

Kötőszavak használata. 

Online médiatartalmak 

ismertetése, kommentálás, 

érvelés. 

Pdf fájl, online gyakorló 

oldalak, egyéb online 

felületek (közösségi média), 

videó és hanganyag. 

E-mailben online felületek 

megosztása, illetve 

OneDriveon megosztott 

dokumentumok 

 
1066 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1067 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1068 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1069 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1070 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1071 Írásban a távoktatás ideje e-mailben az oktatónak küldve és 

újranyitáskor  
 

 

Távoktatás terve: Makkosné Sörös Mária Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Komplex Nyelvi Készségfejlesztés I.  

Tantárgy kódja1072:SZAT102  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1073 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1074 

március 14., 5 óra e-learning tananyag email, Facebook csoport 

 
1069 Igen vagy nem. 
1070 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1071 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
1072 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1073 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1074 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



március 28., 5 óra 
Grammar, vocabulary and 

pronunciation practice 

e-learning tananyag email, Facebook csoport 

április 17. 5 óra   

április 18., 5 óra   

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1075 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1076 félév vége előtt 

milyen módon?1077 írásban, e-mail formájában 
 

Távoktatás terve: Makkosné Sörös Mária Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Országismeret I.  

Tantárgy kódja1078:SZAT106  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1079 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1080 

 
1075 Igen vagy nem. 
1076 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1077 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
 
 
 
1078 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1079 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1080 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



március 13., 4 óra The UK explained. e-learning tananyag email, Facebook csoport 

március 27., 4 óra 5. Holidays and customs 

in the United Kingdom and in 

the USA. 

e-learning tananyag email, Facebook csoport 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1081 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1082 félév vége előtt 

milyen módon?1083 írásban, e-mail formájában 

Távoktatás terve                          Mótyán Éva Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Angol nyelv I., Angol nyelvtan I. (összevont 

csoport) 

 

Tantárgy kódja1084: TAV326L, SZAT100  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1085 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1086 

 
1081 Igen vagy nem. 
1082 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1083 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 
1084 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1085 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1086 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



2020. március 13. 4 óra 

Verb tenses 1. – Present 

simple, present continuous, 

state verbs and action verbs, 

frequency adverbs 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

2020. március 20. 3 óra 

Verb tenses 2. – Past simple, 

past continuous, time 

expressions, past perfect, past 

perfect continuous 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

2020. március 27. 4 óra 

Verb tenses 3. – Present 

perfect, present perfect 

continuous, time expressions 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1087 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1088 távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1089 írásban 
 

 
1087 Igen vagy nem. 
1088 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1089 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve           Mótyán Éva Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelv II.   

Tantárgy kódja1090: TAV429L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1091 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1092 

2020. április 3. 4 óra 
Verb tenses 4. – Present 

continuous: future meanings, 

future simple, future 

continuous, future perfect, 

future perfect continuous 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1093 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?1094 távoktatás ideje alatt 

 
1090 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1091 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1092 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1093 Igen vagy nem. 
1094 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?1095 írásban 
 

 

 
1095 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve  Mótyán Éva Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelv IV.   

Tantárgy kódja1096: TAV628N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1097 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1098 

1. hét 

Wishes about the 

present/past, hope-If only 
tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

2. hét 

Passive 1. form, use – Using 

by and with – Sentences 

without an agent – Transitive 

and intrasitive verbs 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

 
1096 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1097 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1098 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét 

Passive 2. – Verbs with two 

objects – have something 

done – Passive + infinitive 

tankönyv, feladatlap, videó 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

4. hét 

Listening practice  hangfájl, feladatlap 

feladatlapot szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, hangfájl 

linkjét küldöm e-mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1099 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1100 távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1101 írásban 
 

 

 
1099 Igen vagy nem. 
1100 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1101 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve                       Mótyán Éva Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelvi kompetenciák IV.   

Tantárgy kódja1102: ÓV413N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1103 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1104 

1. hét 

Preparing for the language 

exam – listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

hanganyag linkjét küldöm e-

mailben 

2. hét 

Preparing for the language 

exam – listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

hanganyag linkjét küldöm e-

mailben 

 
1102 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1103 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1104 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét 

Preparing for the language 

exam – listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

hanganyag linkjét küldöm e-

mailben 

4. hét 

Preparing for the language 

exam – listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

tankönyvet, feladatlapot 

szkennelve küldöm e-mail 

csatolmányaként,  

elektronikus feladatlap, 

hanganyag linkjét küldöm e-

mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1105 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1106 távoktatás ideje alatt  

milyen módon?1107 írásban 
 

 

 
1105 Igen vagy nem. 
1106 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1107 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve               Mótyán Éva Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:  Szaknyelv I.   

Tantárgy kódja1108: CS412L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1109 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1110 

2020. április 17. 4 óra 

Changing diapers, feeding 

babies, dressing babies 

tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

tankönyvet szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, e-learning, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1111 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1112 távoktatás ideje alatt  

milyen módon?1113 távoktatás ideje alatt írásban 

 
1108 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1109 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1110 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1111 Igen vagy nem. 
1112 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1113 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

 

Távoktatás terve                Mótyán Éva Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Szaknyelv I.  

Tantárgy kódja1114: CS412N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1115 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1116 

1. hét 

Feeding babies 1.  
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

tankönyvet szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, e-learning, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

2. hét 

Feeding babies 2.  
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

tankönyvet szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, e-learning, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

 
1114 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1115 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1116 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



3. hét 

Dressing babies 1.  
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

tankönyvet szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, e-learning, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

4. hét 

Dressing babies 2. 
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

tankönyvet szkennelve 

küldöm e-mail 

csatolmányaként, e-learning, 

videó linkjét küldöm e-

mailben 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1117 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1118 távoktatás ideje alatt és újranyitáskor 

milyen módon?1119 távoktatás ideje alatt írásban, újranyitáskor szóban 
 

 

 
1117 Igen vagy nem. 
1118 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1119 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelvi kompetenciák fejlesztése II., 

IV. 

 

Tantárgy kódja1120: ÓV210L, ÓV413L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1121 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1122 

2020. ápr. 03. (3 óra) Theatres and cinemas, The 

English Language, lg. exam 

tasks, exercises 

tankönyv JPG (szkennelve) 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1123 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?1124 a távoktatás ideje alatt 

 
1120 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1121 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1122 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1123 Igen vagy nem. 
1124 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?1125 írásban, oktatónak elküldve 
 

 

 
1125 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Irodalmi beszédgyakorlat I.  

Tantárgy kódja1126:SZAT104  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1127 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1128 

2020. márc.13. (2 óra) Introduction to British 

literature 
nyomtatott, elektronikus JPG, internetes 

    

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1129 nem 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1130  

milyen módon?1131  

 
1126 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1127 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1128 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1129 Igen vagy nem. 
1130 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1131 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Gyermekirodalom I.  

Tantárgy kódja1132: TAV616L, SZAT103  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1133 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1134 

2020. márc. 13. (3 óra) Theory of multiple 

intelligences, Riddles 1. 

nyomtatott, 

jegyzet 
JPG (szkennelve) 

2020. márc. 20. (3 óra) Riddles 2., calligrams, 

concrete poems 
jegyzet JPG (szkennelve) 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1135 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1136 távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1137 írásban, oktatónak elküldve 

 
1132 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1133 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1134 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1135 Igen vagy nem. 
1136 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1137 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Multikulturális nevelés és módszertana  

Tantárgy kódja1138: CS602N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1139 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1140 

1. hét A Másik PDF PDF 

2. hét Világvallások nyomtatott JPG (szkennelve) 

3. hét már nincs óra (gyakorlatuk 

lenne) 
  

4. hét már nincs óra (gyakorlatuk 

lenne) 
  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1141 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1142 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1143 írásban, e-mailben oktatónak elküldve 
 

 
1138 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1139 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1140 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1141 Igen vagy nem. 
1142 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1143 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelv II.  

Tantárgy kódja1144: TAV210N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1145 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1146 

1. hét Expressions of quantity, 

Marks and Spencer (reading) 
tankönyv JPG (szkennelve) 

2. hét Countable and uncountable 

nouns, Food and cooking 
tankönyv JPG (szkennelve) 

3. hét Plans and Ambitions, 

Like/would like 
tankönyv JPG (szkennelve) 

4. hét Will/going to, Desperately 

seeking someone 
tankönyv JPG (szkennelve) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1147 igen 

 
1144 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1145 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1146 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1147 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1148 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1149 írásban, e-mailben oktatónak elküldve 
 

 
1148 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1149 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve:Angol nyelv II.  

Tantárgy kódja1150: TAV429N, TAV210N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1151 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1152 

1. hét Past Continuous Tense, Surf’s 

up 
tankönyv már meglévő fénymásolat 

2. hét Past Simple and Continuous, 

informal letter 
tankönyv már meglévő fénymásolat 

3. hét Language Review, Golden 

Hills Holiday Camp 
tankönyv már meglévő fénymásolat 

4. hét Some/any, Landscapes tankönyv JPG (szkennelve) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1153 igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1154 a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?1155 írásban, e-mailben az oktatónak küldve 

 
1150 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1151 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1152 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1153 Igen vagy nem. 
1154 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1155 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Pogány Csilla Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom I.  

Tantárgy kódja1156: TAV616N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1157 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1158 

1. hét Finger rhymes jegyzet nyomtatott, könyvtári 

2. hét Action rhymes jegyzet nyomtatott, könyvtári 

3. hét Rhythmic rhymes jegyzet nyomtatott, könyvtári 

4. hét Songs 1. jegyzet nyomtatott, könyvtári 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1159 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1160 a távoktatás ideje alatt 

milyen módon?1161 írásban, e-mailben oktatónak elküldve 
 

 

 
1156 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1157 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1158 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1159 Igen vagy nem. 
1160 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1161 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Szőcs Krisztina Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Integrált Nyelvfejlesztés I.  

Tantárgy kódja1162: CS212L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1163 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1164 

03.21 

4 óra 

Latham-Koenig- Oxenden: 

English File Intermediate  

Student’s Book pp.8-11, 14-

16, 133-134, 153-154, 

Workbook pp. 7-13 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1165 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1166 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1167 -írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben ill. a Redmenta 

és Kahoot felületen 

-szóban újranyitáskor 

 
1162 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1163 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1164 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1165 Igen vagy nem. 
1166 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1167 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



Távoktatás terve Dr. Szőcs Krisztina Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv 2. (angol)  

Tantárgy kódja1168: GK206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1169 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1170 

1. hét M. Macfarlane: International 

Express Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 12-13, 

Workbook pp. 10-11 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

2. hét M. Macfarlane: International 

Express Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 14-15, 

Workbook p.12 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

3. hét M. Macfarlane: International 

Express Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 16-17, 

Workbook p.13 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

 
1168 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1169 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1170 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét M. Macfarlane: International 

Express Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 18-19, 

Workbook p. 16 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1171 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1172 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1173 -írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben ill. a Redmenta 

felületen 

-szóban újranyitáskor 

 
 

 
1171 Igen vagy nem. 
1172 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1173 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Szőcs Krisztina Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelvi kompetenciák fejlesztése II.  

Tantárgy kódja1174: ÓV210N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1175 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1176 

1. hét Latham-Koenig- Oxenden: 

English File Intermediate  

Student’s Book pp. 14-15, 

154, Workbook p. 11 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

2. hét Latham-Koenig- Oxenden: 

English File Intermediate  

Student’s Book pp. 16-17, 

134, Workbook pp. 12-13 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

3. hét Latham-Koenig- Oxenden: 

English File Intermediate  

Student’s Book pp. 24-25, 

155, Workbook p. 17 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

 
1174 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1175 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1176 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 



4. hét Latham-Koenig- Oxenden: 

English File Intermediate  

Student’s Book pp. 14-15, 

Workbook p. 11 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1177 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1178 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1179 -írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben ill. a Redmenta 

és Kahoot felületen 

-szóban újranyitáskor 

 
 

 

 
1177 Igen vagy nem. 
1178 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1179 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Szőcs Krisztina Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Angol nyelv tanításának módszertana III.  

Tantárgy kódja1180: SZAT302 / SZAT303 / SZAT304 / TAV510L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag 

rendelkezésre 

állásának típusa1181 

A tananyag 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja1182 

03.27 

5 óra 

Teaching vocabulary 
Linse, C. (2005). Practical English language teaching: 
Young learners. New York: McGraw Hill. Chpt. 6, pp. 
120-136 
Nunan, D. (2015). Teachng English to speakers of 
other languages. New York: Routlege. Chpt. 8, pp. 
105-121 
Richards, J. C., & Villiers, (2008). Primary teachers’ 
academy. Oxford: Oxford UP. Chpt. 1., pp. 5-11 

elektronikus 

formátumú 

dokumentum, pdf, 

word, videó 

email csatolmány 

OneDrive megosztás 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1183 igen 

 
1180 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1181 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1182 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1183 Igen vagy nem. 



Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

mikor?1184 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

milyen módon?1185 -írásban, a távoktatás ideje alatt e-mailben  

-szóban újranyitáskor 
 

 
1184 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 
1185 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve Dr. Szőcs Krisztina Levelező tagozat 

2020.03.13. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Kompetencia alapú angol 

tantárgypedagógia I. 

 

Tantárgy kódja1186: SZAT105/TAV310L   

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg 

tervezett konzultáció 

dátuma és óraszáma 

Tananyag 

megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre állásának típusa1187 

A tananyag 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja1188 

03.27 

5 óra Teaching Young 

EFL learners 

e-learning tananyag 
http://www.pticommunications.hu/baja_e/29_20191010/story_html5.html 

 

link megosztása 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a 

hallgatóknak?1189 

igen 

Ha lesz beszámolási 

kötelezettség, 

mikor?1190 A távoktatás ideje alatt és újranyitáskor. 

 
1186 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1187 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1188 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1189 Igen vagy nem. 
1190 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 

http://www.pticommunications.hu/baja_e/29_20191010/story_html5.html


 

 

Távoktatás terve dr. Keresnyei Krisztina Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Emberi erőforrás menedzsment  

Tantárgy kódja1:    

GK401N  

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Teljesítménymenedzsment és 

teljesítményértékelési rendszerek  
PPT  OneDrive  

2. hét  Javadalmazásmenedzsment-

rendszerek  
PPT  OneDrive  

3. hét  Személyzetfejlesztési rendszerek  PPT  OneDrive  

4. hét  Az érdekek összehangolása, az 

érdekegyeztetés rendszerei  

Integrált és integráló EEM-

rendszerek és eszközök,  

PPT  OneDrive  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  Újranyitáskor  

milyen módon?6  Írásban  

  

 

 



 

Távoktatás terve  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Stratégia és üzleti tervezés  

Tantárgy kódja1:    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Stratégiai elemzés  PPT  OneDrive  

2. hét  Stratégia kidolgozása  PPT  OneDrive  

3. hét  Üzleti modell minták  PPT  OneDrive  

4. hét  Hazai és külföldi üzleti 

modellek elemzése  
PPT + pdf  OneDrive  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  Újranyitáskor  

milyen módon?6  Írásbeli  

  

 

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve: Kovács Szilárd  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Statisztika 1.  

Tantárgy kódja1:  GK205N  

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  
Korrelációs kapcsolatok  ppt és excel  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

2. hét  
Standardizálás  ppt és excel  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

3. hét  
Index-számítás  ppt és excel  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

4. hét  
Idősorok  ppt és excel  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor,  

milyen módon?6  excel feladatlap  
 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Pajrok Andor  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Számviteli alapismeretek  

Tantárgy kódja1:  GK204N  

A tananyag hetekre bontva  

  

Tananyag 

megnevezése/címe  

A tananyag 

rendelkezésr

e állásának 

típusa2  

A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja3  

1. hét  
A vagyon dinamikus 

vizsgálata  

e-learning 

tananyag, 

ppt  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html)
  

2. hét  Gazdasági 

események és 

bizonylatok  

e-learning 

tananyag, 

ppt  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

3. hét  

Idősoros könyvelés  

e-learning 

tananyag, 

ppt  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

4. hét  

Főkönyvi könyvelés  

e-learning 

tananyag, 

ppt  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

Lesz-e beszámolási 

kötelezettsége a 

hallgatóknak?4  

Igen  

mikor?5  Újranyitáskor  

http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html


Ha lesz 

beszámolási 

kötelezettség,

  

milyen 

módon?6  

Gyakorlati írásbeli vizsga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Távoktatás terve Pajrok Andor  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Számviteli ismeretek a gyakorlatban  

Tantárgy kódja1:  SF092  

A tananyag hetekre bontva  

  

Tananyag 

megnevezése/címe  

A tananyag 

rendelkezésr

e állásának 

típusa2  

A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja3  

1. hét  A vagyon 

dinamikus 

vizsgálata a 

gyakorlatban  

e-learning 

tananyag, 

ppt, pdf  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html)
  

2. hét  Gazdasági 

események 

könyvelése 

idősorosan   

e-learning 

tananyag, 

ppt, pdf  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

3. hét  Gazdasági 

események 

könyvelése 

főkönyvi 

számlákon  

e-learning 

tananyag, 

ppt, pdf  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

4. hét  
Összesítő-ellenőrző 

kimutatások  

e-learning 

tananyag, 

ppt, pdf  

OneDrive, internet 

(http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html  

http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_20190701/story_html5.html


Lesz-e beszámolási 

kötelezettsége a 

hallgatóknak?4  

Igen  

Ha lesz 

beszámolási 

kötelezettség,

  

mikor?5  Újranyitáskor  

milyen módon?6  Gyakorlati írásbeli vizsga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Távoktatás terve Dr. Póla Péter  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: EU ismeretek    

Tantárgy kódja1:    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét 03.24.  A közösségi intézmények és 

funkcióik  
ppt  office 365 teams  

2. hét 03.31.  A Tanács és a Bizottság 

működése  
ppt  office 365 teams  

3. hét 04.07.  EU Parlament, Tanácsadó 

Intézmények, Pénzügyi 

Intézmények  

ppt  office 365 teams  

4. hét 04.14.  Közös valuta  ppt  office 365 teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  vizsgaidőszakban (május)  

milyen módon?6  szóban (ha még tart a távoktatás, video)  

  

 

 

 



 

Távoktatás terve Dr. Simon József  Nappali tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Vállalati pénzügyek  

Tantárgy kódja1: GK404N    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

03.14.  A kockázat fogalma, 

számszerűsítése. Befektetési 

lehetőségek kockázata. 

Portfolióelemzés. A tőkepiaci 

árfolyamok modellje és ennek 

alkalmazása.  

ppt  office 365 teams  

03.14.  A vállalati tőkeköltségvetés 

elméleti alapja. 

Vállalatfinanszírozási elvek, 

Modigliani-Miller tételei, a 

vállalati tőkeszerkezet és 

meghatározó tényezők. A tőke-

beruházási döntések típusai.  

ppt  office 365 teams  

03.14.  Pénzügyi számítások – fedezeti 

pont számítás, kimutatások 
ppt  office 365 teams  



összeállítása, kockázat, 

tőkeköltségvetés.  

A tőkeköltség fogalma, 

számítása. A tőkeköltségvetés 

készítésének feltevései. A 

tőkekiadások tervezése. A 

tervezés koncepciója. Döntési 

szituációk. A tőkeköltség 

felhasználási területei.  

03.14.  Vállalati értékpapírok – váltó, 

csekk, kötvény, részvény. Az 

értékpapírok jellemzői, az 

árazás gyakorlati problémái.  

ppt  office 365 teams  

04.17.  A vállalati beruházások 

fogalma és tartalma. A 

pénzáramok becslése. A pénz 

időértéke. A megkövetelt 

megtérülési ráta 

meghatározása. Kamatozás, 

diszkontálás, annuitások.  

ppt  office 365 teams  

04.17.  A beruházások értékelésének 

kritériumai (beruházás-

gazdaságossági számítások). A 

statikus és dinamikus 

számítások, előnyök és 

hátrányok. A megtérülési idő 

ppt  office 365 teams  



módszere. A jövedelmezőségi 

index módszere.  

04.17.  Vállalati forgótőke 

gazdálkodás.   
ppt  office 365 teams  

04.17.  A készletgazdálkodás költségei 

Az optimális rendelési 

mennyiség meghatározása, a 

gazdaságosan rendelhető 

mennyiség meghatározása. A 

készletgazdálkodási 

rendszerek: a tiszta- a 

termelési- az integrált 

készletezési rendszerek. A 

készletgazdálkodási rendszerek 

kapcsolata a vállalati működés 

részterületeivel.  

ppt  office 365 teams  

04.18.  A vállalati pénz és 

hitelgazdálkodás. A vállalat 

beruházási és finanszírozási 

döntéshozatali folyamatának 

összehangolása.  

ppt  office 365 teams  

04.18.  Vállalkozásfinanszírozási 

feladatok megoldása.  
ppt  office 365 teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  vizsgaidőszak (június)  

milyen módon?6  vizsgadolgozat   



  

 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Emberi erőforrás menedzsment    

Tantárgy kódja1: GK401L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

03.13.   8 óra  
Toborzás, kiválasztás, saját 

álláspályázati anyag 

összeállítása  

ppt dokumentum  

ajánlott: tankönyv  

OneDrive-on megosztom  

könyv linkjét e-mailen 

küldöm  

04.17.   4 óra  
Képzés-, és 

ösztönzésmenedzsment  

ppt documentum  

ajánlott: tankönyv  

OneDrive-on megosztom  

könyv linkjét e-mailen 

küldöm  

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  



 

 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom    

Tantárgy kódja1: GK208L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.05.08.     2óra  

Demográfiai ismeretek  
ppt dokumentum  

videók  

OneDrive-on 

megosztom  videók linkjét e-

mailen küldöm  

        

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  

 

 

 



 

 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Marketingpszichológia    

Tantárgy kódja1:  GV402L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

04.17.   4 óra  Percepció 1: színek szerepe  

Percepciós trükkök és 

felismerésük  

Gestalt elvek és ötletek 

honlapkészítéshez  

ppt dokumentum  

cikkek  

OneDrive-on megosztom  

cikkek linkjét e-mailen 

küldöm  

04.18.   4 óra  
Motiváció és személyiség a 

vásárlási folyamatban  

ppt dokumentum  

cikkek  

OneDrive-on megosztom  

cikkek linkjét e-mailen 

küldöm  

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  



  

 

Távoktatás terve Taskovics Péter  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2.    

Tantárgy kódja1: GK203N    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Többváltozós függvények  word dokumentum  Office 365 Teams  

2. hét  Kétváltozós függvények 

parciális deriváltja  
word dokumentum  Office 365 Teams  

3. hét  Kétváltozós függvények 

lokális szélsőértékei és 

nyeregpontjai  

word dokumentum  Office 365 Teams  

4. hét  Feladatmegoldás  word dokumentum, videó  Office 365 Teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban  

  

 

 

 



 

 

Távoktatás terve Taskovics Péter  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Informatika 2.    

Tantárgy kódja1: GK201N    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Adatbázis kezelés – összesítés, 

csoportosítás  
word, videó  Office 365 Teams  

2. hét  Feladatok  word, videó  Office 365 Teams  

3. hét  Adatbázis kezelés – többtáblás 

lekérdezések  
word, videó  Office 365 Teams  

4. hét  Feladatok  word, videó  Office 365 Teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  házi projekt  

  

 

 

 

 



 

 

Távoktatás terve: Weber Erika  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Közgazdaságtan 2.  

Tantárgy kódja1:  GK202N  

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Munkaerő piaci kereslet és 

kínálat, Munkanélküliség  
    

2. hét  Pénzpiaci kereslet és kínálat      

3. hét  Infláció      

4. hét  IS – LM modell      

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor,  

milyen módon?6  írásban és szóban  

  

 

 

 

  



 

Távoktatás terve Kernya László  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Szállítmányozás     

Tantárgy kódja1:(EKG6LKBSZMÁ /GMV602L)    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.14. (8 óra)  Dr. Magyary István: 

Szállítmányozási Ismeretek  
PDF, online tananyag  e-mail  

2020.04.18. (8 óra)  Dr. Magyary István: 

Szállítmányozási Ismeretek  
PDF, online tananyag  e-mail  

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  A távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  e-mailben oktatónak küldve  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Kovács Szilárd  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Projektmenedzsment.  

Tantárgy kódja1:  GK402L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.28. 12*45prec  Bevezetés a projektmenedzsmentbe; 

Projektmegfigyelés; A projektek és 

a projektvezetés helye és szerepe a 

szervezetek vezetésében; A 

projektvezetés, mint mesterség  

ppt  
OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban  

  

 

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Kovács Szilárd  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Projektmenedzsment.  

Tantárgy kódja1:  GMK603L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.28. 12*45prec  Bevezetés a projektmenedzsmentbe; 

Projektmegfigyelés; A projektek és 

a projektvezetés helye és szerepe a 

szervezetek vezetésében; A 

projektvezetés, mint mesterség  

ppt  
OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban  

  

 

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Kovács Szilárd  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Statisztika 1.  

Tantárgy kódja1:  GK205L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.14. 10*45prec  Statisztika fogalma, sokaság, 

ismérv, elemi műveletek, 

eloszlások, asszociációs 

kapcsolatok  

ppt és excel  
OneDriveon megosztott 

dokumentum  

2020.04.18. 10*45prec  Korrelációs kapcsolatok, 

standardizálás, index számítás, 

idősorok  

ppt és excel  
OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  excel feladatlap  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve   Pajrok Andor  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Pénzügyi számvitel II.  

Tantárgy kódja1:  GMV604L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.14., 8 óra (08-15 óra 

között)  

Devizás eszközökkel és 

kötelezettségekkel kapcsolatos 

elszámolások  

Az év végi könyvviteli zárlat  

A mérleg összeállítása  

Az eredménykimutatás 

összeállítása  

pdf  e-mailen küldés, OneDrive  

2020.04.18., 8 óra (08-15 óra 

között)  

A kiegészítő melléklet és az 

üzleti jelentés tartalma  

A beszámoló globális és 

részletes elemzése  

Statikus és dinamikus 

költségelemzés  

pdf  e-mailen küldés, OneDrive  



Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  Újranyitáskor  

milyen módon?6  Gyakorlati írásbeli vizsga  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Távoktatás terve Dr. Póla Péter  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:    

Tantárgy kódja1: GK207L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

03.28.  Közösségi intézmények fő 

funkciói  
ppt  office 365 teams  

03.28.  Bizottság, Tanács, Parlament  ppt  office 365 teams  

03.28.  
Pénzügyi intézmények, közös 

valuta  
ppt  office 365 teams  

03.28.  közös költségvetés, 

összefoglalás  
ppt  office 365 teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  vizsgaidőszak (május)  

milyen módon?6  vizsgadolgozat   

  

 

 

 



 

Távoktatás terve Dr. Póla Péter  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:    

Tantárgy kódja1: GK207L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

03.28.  Közösségi intézmények fő 

funkciói  
ppt  office 365 teams  

03.28.  Bizottság, Tanács, Parlament  ppt  office 365 teams  

03.28.  
Pénzügyi intézmények, közös 

valuta  
ppt  office 365 teams  

03.28.  közös költségvetés, 

összefoglalás  
ppt  office 365 teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  vizsgaidőszak (május)  

milyen módon?6  vizsgadolgozat   

  

 

 

 



 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Emberi erőforrás menedzsment    

Tantárgy kódja1: GK401L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

03.13.   8 óra  
Toborzás, kiválasztás, saját 

álláspályázati anyag 

összeállítása  

ppt dokumentum  

ajánlott: tankönyv  

OneDrive-on megosztom  

könyv linkjét e-mailen 

küldöm  

04.17.   4 óra  
Képzés-, és 

ösztönzésmenedzsment  

ppt documentum  

ajánlott: tankönyv  

OneDrive-on megosztom  

könyv linkjét e-mailen 

küldöm  

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  

 



 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom    

Tantárgy kódja1: GK208L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.05.08.     2óra  

Demográfiai ismeretek  
ppt dokumentum  

videók  

OneDrive-on 

megosztom  videók linkjét e-

mailen küldöm  

        

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom    

Tantárgy kódja1: GK208L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.05.08.     2óra  

Demográfiai ismeretek  
ppt dokumentum  

videók  

OneDrive-on 

megosztom  videók linkjét e-

mailen küldöm  

        

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Taskovics Péter  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2.    

Tantárgy kódja1: GK203L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020. 03. 28. 6 óra  Összetett függvények 

deriváltja, határozott és 

határozatlan integrál  

word, videó  Office 365 Teams  

        

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Taskovics Péter  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Informatika 2.    

Tantárgy kódja1: GK201L    

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020. 03. 27. 6 óra  Táblázatkezelés – szűrők, 

adatbáziskezelés – létrehozás, 

importálás, lekérdezések  

word, videó  Office 365 Teams  

        

        

        

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  házi projekt  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Weber Erika  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Közgazdaságtan 2  

Tantárgy kódja1:  GK202L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.13. 8*45prec  Bevezetés; Gazdaság körfolyamata; 

GDP; Fogyasztás; Beruházás; 

Állami kiadások  
ppt  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

2020.04.17. 8*45 perc  Munkanélküliség; Pénz kereslet, 

kínálat; Infláció; IS-LM modell  
ppt  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban és szóban  

  

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Weber Erika  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Vállalkozások adózása  

Tantárgy kódja1:  GK405L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.27. 8*45prec  Adó fogalma; Az adórendszer; 

ÁFA; TAO; KIVA; KATA; HIPA;  
ppt  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Weber Erika  Levelező tagozat  

2020.03.13. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Válságkezelés  

Tantárgy kódja1:  GMV606L  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva  

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma  

Tananyag megnevezése/címe  
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

2020.03.14. 4*45prec  Kockázat menedzsment; kockázat 

értékelési módszerek; kockázat 

kezelési stratégiák  
ppt  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

2020.04.18. 4*45 perc  Vállalati válság kezelés; vállalati 

válság jelzési; válság elemzési 

módszerek  
ppt  

OneDriveon megosztott 

dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor  

milyen módon?6  írásban és szóban  

  

  



 

Távoktatás terve Nappali tagozat 

2020.03.23. - 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Statistics 1  

Tantárgy kódja1191: GK205NE  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1192 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1193 

1. hét 03.27. 

Inside/outside variance 

Tankönyv, 

képletgyűjtemény, konkrét 

feladatok a megoldással 

együtt 

Skype-on: a definíciók, 

módszerek, összefüggések 

ismertetése, illetve a 

feladatok közös megoldása 

online. 

2. hét 04.03. Central values ugyanaz ugyanaz 

3. hét 04.10. Standardization ugyanaz ugyanaz 

4. hét 04.17. Indexes ugyanaz ugyanaz 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1194 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?1195 vizsgaidőszakban (május elején) 

 
1191 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
1192 A tananyag rendelkezésre állásának típusa lehet pl.: tankönyv, jegyzet, munkafüzet, feladatlap, elektronikus formátumú dokumentum (e-learning tananyag, pdf, word, 
excel, ppt dokumentum, videó vagy hangfájl stb.) 
1193 A tananyag rendelkezésre bocsájtásának módja lehet pl.: a hallgatók által használt, hozzáférhető jegyzet, munkafüzet stb. oldalszámainak kijelölése; az elektronikus 
formájú tananyag elérésének módja, pl. e-mailben küldöm csatolmányként vagy a OneDriveon megosztott dokumentum (word, excel, ppt dokumentum videó, hangfájl stb.) 
linkjét küldöm e-mailben. 
A hallgatók tájékoztatására a Neptun rendszert használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben történő 
tájékoztatás. 
1194 Igen vagy nem. 
1195 A távoktatás ideje alatt és/vagy újranyitáskor. 



milyen módon?1196 írásbeli vizsga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1196 Pl.: írásban vagy szóban vagy a távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve stb. 



 

Távoktatás terve: dr. Győrfi Tamás  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Information Technology 2.    

Tantárgy kódja1: GK201NE    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Excel program használata: 

feladatmegoldás  
Elektronikus formátumú 

dokumentum  
Megosztott dokumentum  

2. hét  Pénzügyi függvények 

alkalmazása  
Elektronikus formátumú 

dokumentum  
Megosztott dokumentum  

3. hét  
Feladatmegoldás  

Elektronikus formátumú 

dokumentum  
Megosztott dokumentum  

4. hét  Adatbázis-kezelés az Excel 

programban  
Elektronikus formátumú 

dokumentum  
Megosztott dokumentum  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  A távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  E-mailben az oktatónak küldve  

  

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Pajrok Andor Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv II 

Tantárgy kódja1197: GK206NE 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa1198 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja1199 

1. hét Magyarországi ünnepek és 

emléknapok 
ppt OneDrive 

2. hét Hungarikumok  ppt OneDrive 

3. hét Hungarikumok ppt OneDrive  

4. hét Nemzeti emlékhelyek 

Magyarországon 
ppt OneDrive 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?1200 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?1201 Újranyitáskor 

milyen módon?1202 Írásbeli és szóbeli vizsga 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Távoktatás terve Pajrok Andor  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Számviteli alapismeretek/Basic of Accounting  

Tantárgy kódja1:  GK204NE  

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Dynamic examination of 

assets  
ppt  OneDrive  

2. hét  Accounting Events and 

Certificates  
ppt  OneDrive  

3. hét  Book-keeping  ppt  OneDrive   

4. hét  Book-keeping in practice  ppt, pdf  OneDrive  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  Újranyitáskor  

milyen módon?6  Gyakorlati írásbeli vizsga  

  

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Dr. Póla Péter  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: EU ismeretek    

Tantárgy kódja1: GK207NE    

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét 03.24.  Main fonction of the 

institutions  
ppt  office 365 teams  

2. hét 03.31.  Council, Commission  ppt  office 365 teams  

3. hét 04.07.  Parliament, Financial 

Institutions  
ppt  office 365 teams  

4. hét 04.14.  Common Currency  ppt  office 365 teams  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  Igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  vizsgaidőszakban (május)  

milyen módon?6  szóban (ha még tart a távoktatás, video)  

  

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Dr.Sramó András Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Mathematics for Economics 2.  

Tantárgy kódja1:   GK203NE 

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  The Binomial Distribution  ppt, pdf  e-mail  

2. hét  Other Probability Distributions  ppt, pdf  e-mail  

3. hét  The Normal Distribution  ppt, pdf  e-mail  

4. hét  Simulation  ppt, pdf  e-mail  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  minden héten  

milyen módon?6  a tananyag feldolgozását teszt kitöltésével kell igazolnia, utána 
konzultáció e-mail-ben  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Távoktatás terve Szűcsné Tóth Zsuzsanna  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve: Economy and Society    

Tantárgy kódja1:    GK208NE 

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Családi életciklus / Family Life 

Cycles  
ppt dokumentum  OneDrive-on megosztom  

2. hét  Demográfiai alapismeretek / 

Basic Demographic 

Knowledge  

ppt dokumentum  

cikk  

OneDrive-on megosztom  

cikk linkjét e-mailen küldöm  

3. hét  
Demográfiai ismeretek, 

világtendenciák / Demographic 

Knowledge, World Trends  

ppt dokumentum   

videók  

OneDrive-on megosztom  

videók linkjét e-mailen 

küldöm  

4. hét  
Oktatás és egészségügy / 

Education and Health  

ppt dokumentum   

videó  

OneDrive-on megosztom  

videó linkjét e-mailen 

küldöm  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  a távoktatás ideje alatt  

milyen módon?6  oktatónak e-mailen küldve  

  



 

Távoktatás terve: Weber Erika  Nappali tagozat  

2020.03.23. – 2020.04.18.  

Tantárgy neve:  Közgazdaságtan 2.  

Tantárgy kódja1:  GK202NE  

A tananyag hetekre bontva  

  
Tananyag megnevezése/címe  

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa2  

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja3  

1. hét  Munkaerő piaci kereslet és 

kínálat, Munkanélküliség  
    

2. hét  Pénzpiaci kereslet és kínálat      

3. hét  Infláció      

4. hét  IS – LM modell      

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?4  igen  

Ha lesz beszámolási kötelezettség,  
mikor?5  újranyitáskor,  

milyen módon?6  írásban és szóban  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


