
  

 

 
 

 

 

 

 

Az Eötvös József Főiskola távoktatási terve 

tantárgyanként és tagozatonként 

2020. április 20-tól a vizsgaidőszak végéig 
  



  

Tisztelt Hallgatók! 
 
Elkészítettük az Eötvös József Főiskola távoktatási terveit tantárgyanként és tagozatonként (nappali és levelező tagozat) a 
2020. április 20-tól a vizsgaidőszak végéig tartó időszakra. Az előzőhöz hasonlóan most is egy dokumentumban találják az 
összes oktató összes tantárgyának tervét, melyeket intézetenként és az oktatók neve szerint betűrendben másoltunk egymás 
után. Célszerű a tantárgyak kódja szerint keresni a dokumentumban. 
 
A cél, hogy minden kurzusukat és gyakorlatukat (beleértve a nem távoktatás esetén külső helyszínen – bölcsődében, 
óvodában, iskolában, cégeknél – zajló gyakorlatokat is) le tudjuk zárni jeggyel. Ha ez végképp nem lehetséges, akkor a 
következő tanévben lehetőséget biztosítunk az újbóli felvételre és teljesítésre. 
 
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 
Jó tanulást, sikeres vizsgaidőszakot kívánunk! 
 
Baja, 2020. április 15. 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.1 

Oktató neve:  Tagozat:2  

Tantárgy neve:  Tantárgy kódja3:  

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő4 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa5 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja6 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma7 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája8 

aláírásért9    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
1 Ennek az időintervallumnak az eleje maradjon 2020.04.20., a vége pedig legyen a vizsgaidőszak vége a tanév rendje szerint: 

Szak (és évfolyam) Szorgalmi időszak vége Vizsgaidőszak kezdete Vizsgaidőszak vége 

Tanító szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Tanító szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 

Óvodapedagógus szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Óvodapedagógus szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 



  

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Gazdálkodási és menedzsment szak nem végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

 
2 Tagozat: nappali vagy levelező 
3 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
4 A szorgalmi időszak hátralévő része megtervezhető órára/konzultációra lebontva (ebben az esetben az Időhöz a dátum írandó), de ha ez nem releváns, akkor nagyobb 
egységben is. Annyi sort használjanak fel, amennyi szükséges! 
5 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.) 
6 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 vagy az Office365 alkalmazásait (Teams, Outlock stb.) használják! Egyéb információs csatorna is alkalmazható, de ebben az 
esetben is szükséges a Neptun rendszerben vagy az Office365 valamely alkalmazásában a tájékoztatás. 
7 Távoktatásban teljesíthető írásbeli vagy szóbeli feladat legyen, pl. házi dolgozat, tervezet, online írott dolgozat, online szóbeli vizsga stb. 
8. Olyan számonkérési módszert és csatornát válasszanak, amit technikailag meg tudnak valósítani, ami etikus (pl. videócsetes szóbeli vizsgánál párhuzamosan legalább két 
hallgató és az oktató legyen vonalban) és a hallgatók részéről is teljesíthető. Dolgozatok íratására, videócsetes vizsgákra lehetőleg a Teamset használják! 
9 Határozzák meg, mire kap a hallgató aláírást! Ha már a szorgalmi időszakban kellett teljesítenie, akkor is utaljanak rá! 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Babity Mária Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Konfliktuskezelő tráning Tantárgy kódja: DIF403 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 

18.; majd 

halasztott 

ip.: május 

23. lett 

volna 

Konfliktuskezelő 

tréning 

Saját élményű tréning – nem 

váltható ki elméleti 

tananyaggal, sem online 

konzultációval. Kizárólag a 

járványügyi korlátozásokra 

tekintettel ebben az évben a 

kurzus egyéni olvasmány- 

illetve sajátélmény 

feldolgozással teljesíthető.  

 

E-mail, OneDrive-on 

megosztott 

dokumentum. 

 

Kidolgozott 

feladatok 

megküldése, online 

beszámoló (MS 

Teams) 

 

2020. május 15.  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért online kooperáció az oktatóval 
az oktató Internetes elérhetőségén 

keresztül 

2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

kurzus egyéni olvasmány- illetve sajátélmény 
feldolgozása 

Kidolgozott feladatok megküldése, online 
beszámoló (MS Teams 

2020. május 

15. 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana I. Tantárgy kódja: CS208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22. 
Ötfokúság a 

gyermekdalokban 

tankönyv, word, hangfájl OneDrive 

megosztott 

dokumentum  

videófájlok 

készítése, online 

bejelentkezés a 

Teamsbe a 

tanóra idején 

05. 10. 

04.29. 
Hatfokúság a 

gyermekdalokban 

tankönyv, word, hangfájl OneDrive 

megosztott 

dokumentum 

videófájlok 

készítése 
05. 10. 

05.06. 
A gyermekdalok 

hangkészlete 

tankönyv, word, hangfájl OneDrive 

megosztott 

dokumentum, 

Teams 

írásbeli feladat, 

videófájlok 

készítése, 

feltöltése a 

Teamsbe 

05.10. 

05.13. 
Számonkérés, 

értékelés 

tankönyv, word, hangfájl OneDrive 

megosztott 

dokumentum, 

Teams 

visszajelzés 05. 15. 



  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért nincs - - 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

az írásbeli feladatok elvégzése, 

videófájlok feltöltése  
Teams 05.10. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana I. Tantárgy kódja: CS208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

 

a konzultációk az 

előző szakaszban 

megtörténtek 

    

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért nincs - - 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

az írásbeli feladatok elvégzése, 

videófájlok feltöltése  
Teams  05.10. 

 
  



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana III. Tantárgy kódja: CS407N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.21. 

Zenehallgatás, 

szülőképzés. Dalok, 

mondókák tanulása. 

tankönyv, word, hangfájl 

tankönyv 

oldalszáma, word 

dokumentum, 

hangfájl 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

 

gyakorlás, 

tanulás 
vizsganap 

04.28. 

A hallásfejlesztés 

lehetőségei a 

bölcsődében. Dalok, 

mondókák tanulása. 

tankönyv oldalszáma, 
word dokumentum, 
hangfájl OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

tankönyv 
oldalszáma, word 
dokumentum, 
hangfájl 
OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

gyakorlás, 

tanulás 

vizsganap 



  

05.05. 

Az éneklés, zenélés 

tervezése. Dalok, 

mondókák tanulása. 

tankönyv oldalszáma, 
word dokumentum, 
hangfájl OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

tankönyv 
oldalszáma, word 
dokumentum, 
hangfájl 
OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

gyakorlás, 

tanulás 

vizsganap 

05.12. 
Az éneklés, zenélés 

tervezése. II.  

tankönyv oldalszáma, 
word dokumentum, 
hangfájl OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

tankönyv 
oldalszáma, word 
dokumentum, 
hangfájl 
OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

gyakorlás, 

tanulás 

vizsganap 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért az alábbi feladatok elvégzése Teams vizsganapig 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tevékenység tervezet készítése 

eszközökkel, videófájl beküldése a 

dalokról és a furulyázásról, online 

írásbeli vizsga módszertanból 

Teams 

vizsganapig, 

online vizsga 

a megbeszélt 

vizsganapon 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ének-zene és módszertana III.  Tantárgy kódja: CS407L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

a 

konzultáció 

az előző 

szakaszban 

lezajlott 

     

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért az alábbi feladatok elvégzése Teams vizsganapig 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tevékenység tervezet készítése 

eszközökkel, videófájl beküldése a 

dalokról és a furulyázásról, online 

írásbeli vizsga módszertanból 

Teams 

vizsganapig, 

online vizsga 

a megbeszélt 

vizsganapon 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene I. Tantárgy kódja: ÓK208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20. 

Hatfokúság a 

gyermekdalokban, 

hangkészletek. 

tankönyv, word, 

hangfájlok 

OneDrive 

megosztott 

dokumentum 

videófájlok 

készítése 
05. 08. 

04.27. 

Hangközök. A 

gyermekdalok 

hangterjedelme. 

Furulya C” 

tankönyv, word, 

hangfájlok 

OneDrive 

megosztott 

dokumentum 

online 

bejelentkezés a 

tanóra idején a 

Teamsbe 

videófájlok 

készítése 

05. 08. 

05.04. Gyermekdal elemzés. 
tankönyv, word, 

hangfájlok 

OneDrive 

megosztott 

dokumentum 

írásbeli 

feladatok, 

videófájlok 

feltöltése a 

Teamsbe 

05. 08. 

05.11. 
Számonkérés, 

értékelés 

tankönyv, word, hangfájl OneDrive 

megosztott 

dokumentum, 

Teams 

visszajelzés 05. 15. 



  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért a számonkérési feladatok beküldése Teams 05.08. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

az írásbeli feladatok elvégzése, 

videófájlok feltöltése  
Teams 05.08. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ének-zene I. Tantárgy kódja: ÓK208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.24. (4 

óra konz.) 

Dalok, mondókák 

tanulása, furulyajáték. 

Zenei ismeretek: C, 

G, F, D dó a 

vonalrendszerben. 

Hangkészletek, 

hangközök a 

gyermekdalokban. A 

gyermekdalok 

hangterjedelme, 

formája. Gyermekdal 

elemzés. Furulya: C” 

fogásmódja 

tankönyv, word, 

hangfájlok 

OneDrive 

megosztott 

dokumentum 

írásbeli 

feladatok, 

videófájlok 

feltöltése a 

Teamsbe 

június 10. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
az alábbi számonkérési feladatok 

beküldése 
Teams június 10. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

írásbeli feladatok, videófájlok 

elkészítése 
Teams június 10. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene III és módszertana Tantárgy kódja: ÓK407N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22. 

A líd és a mixolíd 

hangsor. Népdalok 

tanulása. 

A belső hallás 

fejlesztése. A zenei 

formaérzék 

fejlesztése. 

tankönyv, hangfájl, 

word, ppt., videó 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

 

gyakorlás, 

tanulás 
vizsganap 

04.29. 

A lokriszi hangsor. A 

népdalelemzés 

szempontjai. A zenei 

alkotókészség 

fejlesztése.  

tankönyv, hangfájl, 

word, ppt., videó 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

 

gyakorlás, 

tanulás 
vizsganap 

05.06. 

Ősi és új stílusú 

népdalok elemzése. 

Zenehallgatásra 

nevelés. 

tankönyv, hangfájl, 

word, ppt., videó 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

 

gyakorlás, 

tanulás 
vizsganap 



  

05.13. 
A zenei nevelés 

tervezése. 

tankönyv, hangfájl, 

word, ppt., videó 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

 

gyakorlás, 

tanulás 
vizsganap 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért az alábbi feladatok elvégzése Teams vizsganapig 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

foglalkozás tervezet készítése 

eszközökkel, videófájl beküldése a 

dalokról és a furulyázásról, online 

írásbeli vizsga a zenei ismeretekből és 

módszertanból 

Teams 

vizsganapig, 

online vizsga 

a megbeszélt 

vizsganapon 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene felzárkóztató Tantárgy kódja: SF978 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20. 

sikertelen vizsgák 

dalanyagának 

gyakorlása 

hangfájl, kottaképen 

korrekció, elemzés 

wordben 

OneDriveon 

megosztott 

dokumentum  

kapcsolattartás 

az oktatóval, 

hangfájlok 

beküldése 

04.27. 

04.27. 

sikertelen vizsgák 

dalanyagának 

gyakorlása 

hangfájl, kottaképen 

korrekció, elemzés 

wordben 

OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

kapcsolattartás 

az oktatóval, 

hangfájlok 

beküldése 

05.04. 

05.04. 

sikertelen vizsgák 

dalanyagának 

gyakorlása 

hangfájl, kottaképen 

korrekció, elemzés 

wordben 

OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

kapcsolattartás 

az oktatóval, 

hangfájlok 

beküldése 

05.11. 

05.11. 

sikertelen vizsgák 

dalanyagának 

gyakorlása 

hangfájl, kottaképen 

korrekció, elemzés 

wordben 

OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

kapcsolattartás 

az oktatóval, 

hangfájlok 

beküldése 

05.15. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért folyamatos kapcsolattartás az oktatóval 
hangfájlok beküldése, o365 valamely 

felületén 
05.15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

csak aláírás van -  

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Zenei képességfejlesztés Tantárgy kódja: SF995; SF1037  

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20. 

Aktuális dalanyag 
gyakorlása  

hangfájl  OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

a gyakorlásról 

hangfájl küldése 

emailben vagy a 

Teamsbe 

04.27. 

04.27. 

Aktuális dalanyag 
gyakorlása  

hangfájl  OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

a gyakorlásról 

hangfájl küldése 

emailben vagy a 

Teamsbe 

05.04. 

05.04. 

Aktuális dalanyag 
gyakorlása  

hangfájl  OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

a gyakorlásról 

hangfájl küldése 

emailben vagy a 

Teamsbe 

05. 08. 

05.11. 

Aktuális dalanyag 
gyakorlása  

hangfájl  OneDriveon 
megosztott 
dokumentum  

- - 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája1 

aláírásért a jegyért elkészített feladat beküldése 
emailben az oktatónak, vagy a Teamsbe 

feltöltve 
05.08. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

hangfájlok a gyakorlásról 
emailben az oktatónak, vagy a Teamsbe 

feltöltve 
05:08. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Kreatív zenei műhely Tantárgy kódja: 

SF922L, SF990L, SF991L, SF925L, 

SF992L  

 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

az előző 

szakaszban 

lezajlott 

     

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért az alábbi feladat visszaküldése emailben az oktatónak küldeni 05.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

e-learning tananyaghoz kapcsolódó már 

kiküldött feladat elkészítése, 

visszaküldése 

emailben az oktatónak küldeni 05.20. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakacsi Zita Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Zenei képességfejlesztés Tantárgy kódja: 
SF994L, SF995L, SF996L, SF997L  

 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

az előző 

szakaszban 

lezajlott 

     

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért a jegyért elkészített feladat beküldése 
emailben az oktatónak, vagy a Teamsbe 

feltöltve 
05.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

hangfájlok a gyakorlásról 
emailben az oktatónak, vagy a Teamsbe 

feltöltve 
05.20. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ismeretek a nyelvről II. Tantárgy kódja TAK203LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

Már nem lesz konzultáció 

Kapcsolattartás a hallgatókkal: Teams 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért -- -- -- 

vizsgajegyért 

Adamikné Jászó Anna szerkesztette A 

magyar nyelv könyve 321-554. oldalig 

terjedő része (Mondattan, Jelentéstan, 

Szövegtan). A Hangay Zoltán által 

szerkesztett Magyar nyelvi gyakorlatok 

ide vonatkozó feladatai. 

A Teamsen egyeztetett időpontban 

szóbeli vizsga Teams videócseten, a 

vonalban egyszerre két hallgatóval, hogy 

etikus legyen. 

-- 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I. Tantárgy kódja: TAK204N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20

. 

Első osztályos füzet teleírásának 

és a tervezet elkészítésének 

megbeszélése. A tervezet 

írásáról még a távoktatás előtt 

beszéltünk, azt csak pontosítani 

szeretném. 

A teleírandó első osztályos 

füzetre vonatkozó összes 

információt megbeszéljük. 

A dőlt betűs írástanításról 

szeretnék egy ppt-t mutatni. 

Teams videócsetes óra lesz. 

A Teams videócsetes 

órán a részvétel ajánlott, 

de nem kötelező (hiszen 

tanóráról is lehet 

hiányozni, de a 

hallgatónak tudnia kell 

arról, ami ott elhangzott.) 

-- 

04.27

. 

Első osztályos vonalas füzet teleírása (14-32): 

- ceruzával (HB) kell írni, 

- radír nem használható, 

- betűelemekkel kezdje, 

- írott kisbetűkkel folytassa – mind legyen benne, 

- írott kisbetűk kapcsolása, rövid szavak következzenek. 

- Az írott nagybetűk is mind legyenek benne, 

- az írott nagybetűk kapcsolása (írott kisbetűkhöz), keresztnevek, 

- rövid mondatok, mondókák. 

- Írja le egyszer a nyomtatott kis és nagy ábécét. 

- Díszítősorok lehetnek az oldalak alján. 

- Az utolsó oldalt hagyja üresen. 

Teleírni a füzetet és 

postára adni a következő 

címre: Eötvös József 

Főiskola 

Bakonyiné dr. Kovács 

Bea részére 

6500 Baja, Szegedi út 2. 

 

Akinek könnyebb, a B 

épület portáján is 

leadhatja a fenti módon 

megcímezve egy 

2020. május 22. legyen a 

legkésőbbi postai 

bélyegző, illetve a portán 

legkésőbb 2020. május 

28-án adják le! 

2020. május 29-én fogok 

bemenni értük a 

főiskolára. 



  

borítékban. 

Tájékozódjanak! Jelenleg 

csak délelőtt van 

portaszolgálat. 

05.04

. 

Az íráskészség fejlesztése – 

Szabados Dóra referátuma 
ppt 

Szabados Dóra 

már feltöltötte 

a Teamsbe 

-- -- 

05.11

. 

Tervezet elkészítése 

- mindegy, hogy milyen program, tankönyvcsalád, de olvasás- vagy 

írástanítás köréből legyen az óra, 

- mindenképpen első osztályos legyen. 

- Az EJF honlapján van egy minta (FIGYELEM!! A minta 

szövegfeldolgozás tárgyköréből készített!!): a Hallgatóknak fülön a 

Letölthető dokumentumok Pedagógusképző Intézet/Szakmai 

gyakorlat/Tanító szak a_2019_ szeptemberben kezdőknek/Óratervezet-

minták mappában a magyar_nyelv_es_irodalom.docx 

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-

hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-

4608-4D15-9BE6-

9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=d

efault&mobileredirect=true 

A Teams Feladatok 

menüpontjában 

elkészítek majd egy, a 

tervezet megírására 

vonatkozó utasítást, és 

oda kell feltölteni! 

Kérem, hogy más 

csatornán (pl. e-mailben, 

a Teams Bejegyzések 

vagy Fájlok 

menüpontjánál) ne 

küldjék! 

2020.05.22. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának 

módja, csatornája 

aláírásért 

A tematika szerint: 

− egy referátum tartása/elkészítése, 

− egy első osztályos füzet teleírása, 

− egy tervezet beadása. 

Az első osztályos írásfüzetet a 

fent leírt módon postán 

küldhetik, illetve a B épület 

portáján leadhatják. 

A tervezetet a fent leírt helyre 

kell a Teamsbe feltölteni.  

Füzet postára adásának 

határideje: 2020.05.22., 

vagy 

portán való leadásának 

határideje: 2020.05.28. 

A tervezet feltöltésének 

határideje: 2020.05.22. 

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true


  

vizsgajegyért 
A tematika szerint: a Kernya Róza által szerkesztett 

jegyzet 3-138. oldalig terjedő része. 

A Teamsen egyeztetett 

időpontban szóbeli vizsga 

Teams videócseten, a vonalban 

egyszerre két hallgatóval, hogy 

etikus legyen. 

-- 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tantárgy-pedagógia I. Tantárgy kódja: TAK204L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag A 

hallgat

ó 

teendő

je 

Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezé

sre 

állásának 

típusa 

rendelkezésre bocsájtásának módja 

Már nem lesz konzultáció 

Kapcsolattartás a hallgatókkal: Teams 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának 

módja, csatornája 

aláírásért 

A tematika szerint: 

− egy első osztályos füzet teleírása, 

− egy tervezet beadása. 

 

Első osztályos vonalas füzet teleírása (14-32): 

- ceruzával (HB) kell írni, 

- radír nem használható, 

- betűelemekkel kezdje, 

- írott kisbetűkkel folytassa – mind legyen benne, 

- írott kisbetűk kapcsolása, rövid szavak következzenek. 

- Az írott nagybetűk is mind legyenek benne, 

- az írott nagybetűk kapcsolása (írott kisbetűkhöz), 

keresztnevek, 

- rövid mondatok, mondókák. 

- Írja le egyszer a nyomtatott kis és nagy ábécét. 

A teleírt füzetet két módon 

adhatják be: 

1. Postára adható a 

következő címre: Eötvös 

József Főiskola 

Bakonyiné dr. Kovács 

Bea részére 

6500 Baja, Szegedi út 2. 

2. A B épület portáján is 

leadható a fenti módon 

megcímezve egy 

borítékban. 

Tájékozódjanak! Jelenleg 

csak délelőtt van 

portaszolgálat. 

Füzet postára adásának 

határideje: 2020.05.22., 

vagy 

portán való leadásának 

határideje: 2020.05.28. 

2020. május 29-én fogok 

bemenni értük a 

főiskolára. 

A tervezet feltöltésének 

határideje: 2020.05.22. 



  

- Díszítősorok lehetnek az oldalak alján. 

- Az utolsó oldalt hagyja üresen. 

 

Tervezet elkészítése 

- mindegy, hogy milyen program, tankönyvcsalád, de 

olvasás- vagy írástanítás köréből legyen az óra, 

- mindenképpen első osztályos legyen. 

- Az EJF honlapján van egy minta (FIGYELEM!! A minta 

szövegfeldolgozás tárgyköréből készített!!): a 

Hallgatóknak fülön a Letölthető dokumentumok 

Pedagógusképző Intézet/Szakmai gyakorlat/Tanító szak 

a_2019_ szeptemberben kezdőknek/Óratervezet-minták 

mappában a magyar_nyelv_es_irodalom.docx 

https://ejfhu-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-

hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%

7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-

9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.d

ocx&action=default&mobileredirect=true 

 

A tervezet beadásának módja: a 

Teams Feladatok 

menüpontjában elkészítek majd 

egy, a tervezet megírására 

vonatkozó utasítást, és oda kell 

feltölteni! Kérem, hogy más 

csatornán (pl. e-mailben, a 

Teams Bejegyzések vagy Fájlok 

menüpontjánál) ne küldjék! 

vizsgajegy

ért 

A tematika szerint: a Kernya Róza által szerkesztett jegyzet 3-

138. oldalig terjedő része. 

A Teamsen egyeztetett 

időpontban szóbeli vizsga 

Teams videócseten, a vonalban 

egyszerre két hallgatóval, hogy 

etikus legyen. 

-- 

  

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true


  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató 

neve: 
Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy 

neve: 
Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAK303LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

Már nem lesz konzultáció 

Kapcsolattartás a hallgatókkal: Teams 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A tematika szerint egy tervezet beadása: 

szövegfeldolgozó tervezet legyen, mindegy milyen 

tankönyvcsalád szerint, de 2-4. évfolyamra készüljön. 

Az óra elején legyen egy hangsúlyos, kb. 10-15 perces 

beszédművelő, beszédfejlesztő rész. 

Az EJF honlapján van egy tervezetminta: a 

Hallgatóknak fülön a Letölthető dokumentumok 

Pedagógusképző Intézet/Szakmai gyakorlat/Tanító szak 

a_2019_ szeptemberben kezdőknek/Óratervezet-minták 

mappában a magyar_nyelv_es_irodalom.docx 

https://ejfhu-

my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-

hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=

%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-

A tervezet beadásának módja: a Teams 

Feladatok menüpontjában elkészítek 

majd egy, a tervezet megírására 

vonatkozó utasítást, és oda kell 

feltölteni! Kérem, hogy más csatornán 

(pl. e-mailben, a Teams Bejegyzések 

vagy Fájlok menüpontjánál) ne 

küldjék! 

A tervezet feltöltésének 

határideje: 2020.05.22. 

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true


  

9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom

.docx&action=default&mobileredirect=true 

félévközi 

jegyért 

A tematika szerint: a Kernya Róza által szerkesztett 

jegyzet 139-250. oldalig terjedő része. 

A Teamsen egyeztetett időpontban 

szóbeli vizsga Teams videócseten, a 

vonalban egyszerre két hallgatóval, 

hogy etikus legyen. 

-- 

  

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-9BE6-9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobileredirect=true
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Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja: TAK405N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa 

rendelkezésr

e 

bocsájtásána

k módja 

04.22. 

Teams videócsetes óra lesz: tervezet írásának 

megbeszélése. 

A helyesírás-tanítás célja, feladata és 

követelményrendszere. A helyesírás-tanítás 

módszertani elvei 

Jegyzet: Kernya Róza (szerk.): 

Az anyanyelvi nevelés 

módszerei. Általános iskola 1-4. 

osztály. Kaposvári Egyetem 

CSVMPFK Kiadója, Kaposvár, 

2001. 251-381. 

A félév első 

óráját 

követően 

pdf-ben e-

mailben 

elküldtem a 

hallgatóknak

. Teams-be 

pdf-ben 

feltöltöttem. 

Egy 

referátum 

elkészítése 

és feltöltése 

a Teamsbe 

– 

mindenkine

k az a 

témája, amit 

a félév 

elején 

vállalt, ami 

a Teamsbe 

feltöltött 

tematikában 

olvasható 

is. 

A 

jegyzetből a 

tananyag 

megtanulás

a. 

A szóbeli 

vizsgára 

tudni kell 

a 

tananyago

t. 

04.29. 
Új helyesírási ismeret tanítása. A helyesírási 

készségfejlesztés gyakorlattípusai. 

05.06. A helyesírás ellenőrzése és értékelése. 

05.13. 

A nyelvtanórák tervezése és vezetése 

Az ismeretnyújtás klasszikus menetétől eltérő 

nyelvtantanítási változatok. 

05.20. A nyelvtantanítási programok. 



  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, 

beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

Egy referátum elkészítése 

Két tervezet beadása: 

- egy a fogalmazástanítás köréből – mindegy melyik tankönyvcsalád alapján, de 3. 

vagy 4. évfolyamra készüljön; 

- egy a nyelvtan/helyesírás-tanítás köréből – mindegy melyik tankönyvcsalád 

alapján, de 2. vagy 3. vagy 4. évfolyamra készüljön. 

Az EJF honlapján van egy tervezetminta (FIGYELEM!! A minta szövegfeldolgozás 

tárgyköréből készített!!): a Hallgatóknak fülön a Letölthető dokumentumok 

Pedagógusképző Intézet/Szakmai gyakorlat/Tanító szak a_2019_ szeptemberben 

kezdőknek/Óratervezet-minták mappában a magyar_nyelv_es_irodalom.docx 

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-

hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-4D15-

9BE6-

9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&mobilere

direct=true 

A referátumaikat 

vagy megtartották a 

félév elején még a 

távoktatás előtt, vagy 

a távoktatás idején fel 

kell tölteniük a 

Teams Fájlok 

menüpontjának 

Referátumok 

mappájába. 

A Teams Feladatok 

menüpontjában 

elkészítek majd két, a 

tervezetek megírására 

vonatkozó utasítást, 

és oda kell feltölteni! 

Kérem, hogy más 

csatornán (pl. e-

mailben, a Teams 

Bejegyzések vagy 

Fájlok 

menüpontjánál) ne 

küldjék! 

A 

referátumok 

feltöltésének 

határideje: 

2020.05.06. 

A tervezetek 

feltöltésének 

határideje: 

2020.05.22. 

félévközi 

jegyért 
A tematika szerint: a Kernya Róza által szerkesztett jegyzet 251-381. oldalig terjedő 

része. 

A Teamsen 

egyeztetett 

időpontban szóbeli 

vizsga Teams 

-- 
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videócseten, a 

vonalban egyszerre 

két hallgatóval, hogy 

etikus legyen. 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja: TAK405L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05.16. 

szomba

t 

Fogalmazástanítás. Nyelvtan- és 

helyesírás-tanítás 

Jegyzet: Kernya Róza 

(szerk.): Az anyanyelvi 

nevelés módszerei. 

Általános iskola 1-4. 

osztály. Kaposvári 

Egyetem CSVMPFK 

Kiadója, Kaposvár, 2001. 

251-381. 

Korábbi 

félévekben ebből a 

jegyzetből tanultak 

a hallgatók, könyv 

formában is 

megvan nekik. 

Teams-be pdf-ben 

feltöltöttem. 

Megtanulni. Vizsgára. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának 

módja, csatornája 

aláírásért 

Két tervezet beadása: 

- egy a fogalmazástanítás köréből – mindegy melyik tankönyvcsalád 

alapján, de 3. vagy 4. évfolyamra készüljön; 

- egy a nyelvtan/helyesírás-tanítás köréből – mindegy melyik 

tankönyvcsalád alapján, de 2. vagy 3. vagy 4. évfolyamra készüljön. 

Az EJF honlapján van egy tervezetminta (FIGYELEM!! A minta 

szövegfeldolgozás tárgyköréből készített!!): a Hallgatóknak fülön a Letölthető 

dokumentumok Pedagógusképző Intézet/Szakmai gyakorlat/Tanító szak a_2019_ 

A Teams Feladatok 

menüpontjában elkészítek 

majd két, a tervezetek 

megírására vonatkozó 

utasítást, és oda kell 

feltölteni! Kérem, hogy más 

csatornán (pl. e-mailben, a 

Teams Bejegyzések vagy 

A tervezetek 

feltöltésének 

határideje: 

2020.05.30. 



  

szeptemberben kezdőknek/Óratervezet-minták mappában a 

magyar_nyelv_es_irodalom.docx 

https://ejfhu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/dokumentumok-

hallgatoknak_ejf_hu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B012C0C08-4608-

4D15-9BE6-

9863D5440FC7%7D&file=magyar_nyelv_es_irodalom.docx&action=default&m

obileredirect=true 

Fájlok menüpontjánál) ne 

küldjék! 

félévközi 

jegyért 

A tematika szerint: a Kernya Róza által szerkesztett jegyzet 251-381. oldalig 

terjedő része. 

A Teamsen egyeztetett 

időpontban szóbeli vizsga 

Teams videócseten, a 

vonalban egyszerre két 

hallgatóval, hogy etikus 

legyen. 

-- 
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Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.05.22. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja: TAK504LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

Már nem lesz konzultáció 

Kapcsolattartás a hallgatókkal: Teams 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért 

Egy RJR modell szerint készített, RWCT 

technikát is alkalmazó tervezet beadása 

(bármilyen tankönyvcsalád szerint, bármelyik 

alsós évfolyamra, bármilyen tananyagból 

készülhet). 

A tervezet beadásának módja: a Teams 

Feladatok menüpontjában elkészítek majd egy, 

a tervezet megírására vonatkozó utasítást, és 

oda kell feltölteni! Kérem, hogy más csatornán 

(pl. e-mailben, a Teams Bejegyzések vagy 

Fájlok menüpontjánál) ne küldjék! 

A szorgalmi 

időszak vége: 

2020.04.24. 

vizsgajegyért 
Kollokvium a záróvizsga tételeiből, mely 

tételeket a tematikában megadtam. 

A Teamsen egyeztetett időpontban szóbeli 

vizsga Teams videócseten, a vonalban 

egyszerre két hallgatóval, hogy etikus legyen. 

-- 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Bakonyiné dr. Kovács Bea Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Csoportos pedagógiai gyakorlat III. Tantárgy kódja: TAK509LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

Kapcsolattartás a Teamsben 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért 

Két tanóra megtekintése a Teamsbe feltöltött 

videókról. Megfigyelési szempontokat a Nagy 

Lászlóné-féle jegyzet 9-11. oldalán találnak, 

amit feltöltöttem a Teams Fájlok 

menüpontjának Jegyzet mappájába. 

-- 2020.05.18. 

félévközi jegyért 

A félévközi jegyüket írásban beadott 1,5-2,5 

oldalas óraelemzésre, reflexióra kapják, 

melyben a látott két bemutató óra közül 

mindkettőről az ajánlott irodalmak segítségével 

fejtsék ki véleményüket. A dolgozatuknak 

legyen fedlapja és irodalomjegyzéke! 

Figyelem! A tematikában az szerepel, hogy 

csak az egyikről kell írniuk. Mivel biztos 

szeretnék abban lenni, hogy mindkettőt 

megnézik, ezért kérem, hogy mindkettőről 

írjanak! Nem kell két külön reflexiót 

készíteniük, lehet egyben, és a terjedelmet sem 

emelem, elég a 1,5-2,5 oldal. 

A Teams Feladatok menüpontjában elkészítek 

majd egy, a reflexió megírására vonatkozó 

utasítást, és oda kell feltölteni! Kérem, hogy 

más csatornán (pl. e-mailben, a Teams 

Bejegyzések vagy Fájlok menüpontjánál) ne 

küldjék! 

2020.06.19. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Óvodapedagógia Tantárgy kódja: ÓK202N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.23 
Az óvodai nevelés fő 

feladatai 

Óvodapedagógia I. 

Jegyzet 
pdf, 107-184 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

04.30 

04.30 

A családi nevelés és 

az óvodai nevelés 

kapcsolatai 

Óvodapedagógia I. 

Jegyzet 
pdf. 185-213 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.07 

05.07 
Az óvodai nevelés 

tervezése 

Óvodapedagógia I. 

Jegyzet 
pdf. 213-223 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.14 

05.14 ÓNOAP alapprogram pdf. vázlatkészítés 05.18 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért feldolgozott témák bemutatása e-mail 05.14 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online, írott dolgozat e-mail 05.28;06.11. 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Óvodapedagógia Tantárgy kódja: ÓK202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.02-

05.15 

Óvodapedagógia I. II. 

anyaga 

Óvodapedagógia I. II. 

jegyzet 
pdf. 

A két jegyzet 

anyagának 

feldolgozása 

05.18 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért témák feldolgozása e-mail 05.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat e.mail 05.28;06.11 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Neveléstörténet és alternatív pedagógia Tantárgy kódja: ÓK403N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22 

Herbart lélektani 

alapozású 

pedagógiája 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

04.29 

04.29 

A XIX. sz. első 

felének magyar 

neveléstörténete. 

1.,2.,3. és 5. pontja 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.06 

05.06 

Magyar 

neveléstörténet 1867-

1945. 1.-2. pontja 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet, Eötvös tanulmány 
pdf, e-mail 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.13. 

05.13 

Iskolaügy és 

pedagógia 

Magyarországon 

1919-1945. 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.18 



  

Kultúrpol….1.pont és 

cserkészet. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért feldolgozott témák bemutatása e-mail 05.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házidolgozat, alternatív progr. 

összehasonlítás + online írott dolgozat 
e-mail 

05.21 

és06.11 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Neveléstörténet és alternatív pedagógia Tantárgy kódja: Tak404N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22 

Herbart lélektani 

alapozású 

pedagógiája 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

04.29 

04.29 

A XIX. sz. első 

felének magyar 

neveléstörténete. 

1.,2.,3. és 5. pontja 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.06 

05.06 

Magyar 

neveléstörténet 1867-

1945. 1.-2. pontja 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet, Eötvös tanulmány 
pdf, e-mail 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.13. 

05.13 

Iskolaügy és 

pedagógia 

Magyarországon 

1919-1945. 

Pukánszky:Neveléstörténet 

jegyzet 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.18 



  

Kultúrpol….1.pont és 

cserkészet. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért feldolgozott témák bemutatása e-mail 05.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házidolgozat, alternatív progr. 

összehasonlítás + online írott dolgozat 
e-mail 

05.21 

és06.11 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Didaktika és tanulássegítés Tantárgy kódja: TAK404N  

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22 Az oktatási folyamat 
Falus Iván jegyzet 8. 

fejezet 221-271 
pdf. 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

04.29 

04.29 
Az oktatás 

munkaformái 

Falus Iván jegyzet 12. 

fejezet 368-392. 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.06 

05.06 
Az oktatási 

módszerek 

Falus Iván jegyzet 9. 

fejezet 271- 
pdf 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.13. 

05.13 

A tanulásszervezés 

differenciális 

…összefüggései 

Báthory jegyzet 73-114 pdf. 

Téma 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.18 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért feldolgozott témák bemutatása e-mail 05.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat e-mail 05.21;06.18 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Bayerle Alajos Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Didaktika és tanulássegítés Tantárgy kódja: TAK404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.08-

05.16 

Didaktika és 

tanulássegítés 

tananyaga (04.08-án 

Neptunban küldött 

anyag) 

1. / A tanulás tanítása 

Répásiné Vadon Katalin 2016. 

2./ Báthory Zoltán: Tanulók 
iskolák- különbségek. Okker 
Kiadó Bp, 1997. 

II. fejezet 27-73 

III. fejezet 73-119 

V. fejezet 157-177 

VI. fejezet 177-193 

3./ Falus Iván: Didaktika 
Nemezeti Tankönyvkiadó Rt. 

2003. 

9.fejezet 180-202 

10. fejezet 202-249 

pdf 

Témák 

feldolgozása, 

vázlat, 

jegyzetkészítés 

05.18 



  

12. fejezet 272-291 

13. fejezet 291-312 

14. fejezet 312-334 

15. fejezet 334-360 

18.fejezet 407-424. 

Köznevelés törvény. Nat, 

kerettanterv 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért jegyzetkészítés, témák kidolgozása e-mail 05.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat e-mail 05.21;06.18 

 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Bohner-Beke Aliz Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Testnevelés II. Tantárgy kódja: ÓK209N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 20. Tornaszerek  tankönyv, ppt, word Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

04. 27. Tornapad gyakorlatok online tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

05. 04. Zsámoly gyakorlatok online tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

05. 11. Bordásfal gyakorlatok online tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet tornaszerrel Microsoft Teams - Fájlok 05. 18. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Bohner-Beke Aliz Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Testnevelés IV. Tantárgy kódj: ÓK408N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

  

04. 20. Atlétika mozgásanyaga tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

04. 27. Torna mozgásanyaga tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

05. 04. Labdajátékok tankönyv Microsoft Teams házi feladat 1 hét 

05. 11. A félév zárása tankönyv Microsoft Teams tervezet  1 hét 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet Microsoft Teams - Fájlok 05. 18. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Bohner-Beke Aliz Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Testnevelés IV. Tantárgy kódja: ÓK408L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

  

04. 24. 

A mozgásfejlesztés 

területei 

Labdajátékok 

tankönyv 

Microsoft Teams 

házi feladat 

1 hét 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet Microsoft Teams - Fájlok 05. 18. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Bohner-Beke Aliz Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Gimnasztika Tantárgy kódja: TAV407N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 21. bordásfal gyakorlatok tankönyv, ppt, word Microsoft Teams  1 hét 

04. 28. gyakorlatfűzér videó Microsoft Teams  1 hét 

05. 05. tervezet tornaszerrel tankönyv, word Microsoft Teams  1 hét 

05. 12. félév zárása - Microsoft Teams tervezet feltöltés - 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet Microsoft Teams - Fájlok 05. 12. 

  



  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II.  

Tantárgy kódja: CS206N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

5. hét A verses mese a mai 
gyermekirodalomban. Zalán Tibor: 
Királylányok könyve. Cerkabella, 
Szentendre, 2012. Uő: Királylányok 
második könyve. Cerkabella, 
Szentendre, 2017. Uő: Háry a 
rettentő magyar vitéz. Pagony, 
2017.  Uő: A rettentő görög vitéz. 
Pozsonyi Pagony, 2011. 

ppt és word dokumentum és e-
learning tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

6. hét A gyermekkönyvek és a 
rövidtörténet, mesék kicsiknek és 
nagyobbaknak. Darvasi László: 
Pálcika, ha elindul (Magvető, Bp., 
2012.), A háromemeletes mesekönyv 
(Magvető, Bp., 2013.) 
 

ppt word dokumentum és e-
learning tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

7. hét A hagyományos gyermekköltészet 
újabb változata: Oravecz Imre, 
Tandori Dezső. (Pl. Oravecz Imre: 
Máshogy mindenki más. Magvető, 
Bp., 2016. Tandori Dezső: Medvék 
minden mennyiségben. Pozsonyi 
Pagony, 2010.) 

ppt dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

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


  

8. hét A hagyományos gyermekköltészet 
újabb változata: Kovács András 
Ferenc: Egerek könyve - Nagycsaládi 
egerészeti verseskönyv. Magvető, 
Bp., 2015. Lackfi János: Élni hogy 
kell? Kisjuli-versek. Pozsonyi Pagony, 
2016. 

pdf dokumentum és e-learning 
tananyag 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor? félév végén 

milyen módon? e-mailben az oktatónak küldve 
 
  

https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_andras_ferenc_133926.html
https://www.libri.hu/szerzok/kovacs_andras_ferenc_133926.html


  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.16. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja: CS401L  

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 

Május 15. 12:30-tól, 4 óra 

 

A tudományos szövegek formai és 
tartalmi követelményei: 
– az értekezés megjelenése (borító, 
tartalomjegyzék stb.) 
– szerkesztési paraméterek, 
formázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A tudományos értekezés kiegészítő 
részei: 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 

A tudományos dolgozat 
témaválasztása, a címadás: 
– a források felkutatása és 
használata, a könyvtári nyomozás  
– jegyzetelés, vázlatkészítés, 
cédulázás. 

  

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor? távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 

milyen módon? írásban 



  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja: ÓK405N, CS401N, TAK603N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

5. hét A tudományos értekezés hivatkozási 
rendje: (gyakorlás) 
– lábjegyzet és szövegbelső 
hivatkozás apparátus 
– irodalomjegyzék 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

6. hét A tudományos szövegek formai és 
tartalmi követelményei 
– az értekezés megjelenése (borító, 
tartalomjegyzék stb.) 
– szerkesztési paraméterek, formázás 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

7. hét A tudományos dolgozat 
témaválasztása, a címadás: 
– a források felkutatása és használata, 
a könyvtári nyomozás  
– jegyzetelés, vázlatkészítés, 
cédulázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

8. hét A tudományos értekezés kiegészítő 
részei: 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor? távoktatás ideje alatt 



  

milyen módon? e-mailben az oktatónak küldve 
  



  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.16. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja: ÓK405L  

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 

Március 20-i pótlása 12:30-tól  

4 óra 

 

A tudományos szövegek formai és 
tartalmi követelményei: 
– az értekezés megjelenése (borító, 
tartalomjegyzék stb.) 
– szerkesztési paraméterek, 
formázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A tudományos értekezés kiegészítő 
részei: 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 

A tudományos dolgozat 
témaválasztása, a címadás: 
– a források felkutatása és 
használata, a könyvtári nyomozás  
– jegyzetelés, vázlatkészítés, 
cédulázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
  

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor? távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 



  

milyen módon? írásban 
 
  



  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Nappali tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve: Pedagógiai kommunikáció  

Tantárgy kódja: TAK406N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

5. hét A TANÍTÁS-TANULÁS 

FOLYAMATÁBAN 

ALKALMAZOTT 

KOMMUNIKÁCIÓS MÓDOK 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

6. hét KOMMUNIKÁCIÓS GÁTAK ÉS 

EZEK FELOLDÁSA A 

PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

7. hét KONFLIKTUSHELYZETEK AZ 

ISKOLÁBAN 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

8. hét KONFLIKTUSKEZELÉSI 

STRATÉGIÁK 
ppt dokumentum és kötelező 

irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor? távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 

milyen módon? írásban 
 
  

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html


  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.16. 

Tantárgy neve: Pedagógiai kommunikáció  

Tantárgy kódja: TAK406L  

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 

Május 8. 14 órától, 4 óra 

 

A TANÍTÁS-TANULÁS 

FOLYAMATÁBAN 

ALKALMAZOTT 

KOMMUNIKÁCIÓS MÓDOK 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 KOMMUNIKÁCIÓS GÁTAK ÉS 

EZEK FELOLDÁSA A 

PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 
KONFLIKTUSHELYZETEK AZ 

ISKOLÁBAN 
ppt dokumentum és kötelező 

irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 KONFLIKTUSKEZELÉSI 

STRATÉGIÁK 
ppt dokumentum és kötelező 

irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor? távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 

milyen módon? írásban 
  

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/6a_tantstanuls_folyamatban_alkalmazott_kommunikcis_mdok.html


  

Távoktatás terve: Dr. Bordás Sándor Levelező tagozat 

2020.04.20. – 2020.05.16. 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan és pedagógiai kutatások  

Tantárgy kódja: TAK603L  

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 

Április 25. 9:30-tól, 4 óra 

 

A tudományos szövegek formai és 
tartalmi követelményei: 
– az értekezés megjelenése (borító, 
tartalomjegyzék stb.) 
– szerkesztési paraméterek, 
formázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 A tudományos értekezés kiegészítő 
részei: 
– mellékletek és hivatkozási rendjük 
– irodalomjegyzék 
– dokumentáció 
– melléklet, ábrák stb. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

 

 

A tudományos dolgozat 
témaválasztása, a címadás: 
– a források felkutatása és 
használata, a könyvtári nyomozás  
– jegyzetelés, vázlatkészítés, 
cédulázás. 

ppt dokumentum és kötelező 
irodalom pdf-ben 

e-mailben küldöm csatolmányként 
vagy a OneDriveon megosztott 

dokumentumként 

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor? távoktatás ideje alatt e-mailben az oktatónak küldve 

milyen módon? írásban 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok I. Tantárgy kódja: CS215N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 21. 

Az autizmus. 

 

tankönyv, jegyzet, 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, 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. április 28. 



  

2000. (ISBN: 963 7155 
28 7), valamint e-
mailben küldök 
csatolmányként további 
kapcsolódó 
segédanyagot 

2020. 

április 28. 

A bölcsőde, ahol 

megvalósul az 

esélyegyenlőség. - 

Nemzetközi kitekintés. - 

Európai helyzetkép. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 05. 

2020. 

május 05. 

Magyarország első 

lépései az 

esélyegyenlőség felé. - 

A Bölcsődei Nevelés-

gondozás Országos 

Alapprogramja - 

Fejlesztési feladatok, 

fejlesztési tervek.  

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

A Bölcsődei Nevelés-

gondozás Országos 

Alapprogramja, 

valamint az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 12. 

2020. 

május 12. 

A speciális nevelés 

megvalósításához 

szükséges feltételek: - 

Fenntartói szándék, 

alapító okirat -Tárgyi 

feltételek: az épület, a 

berendezés komfortja, a 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 21. 



  

fejlesztő eszközök 

célszerűsége. Az 

bölcsődei és 

csoportkörnyezet 

megváltoztatása.  

Differenciáló pedagógia 

az inklúzió segítésére. - 

Prognózis – a 

rehabilitáció esélyei. 

Differenciált nevelés-

fejlesztés lehetőségei  

 

formátumú- 

dokumentumok) 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

elméleti ismeretekből történő számadás  online írott dolgozat formájában   
2020. május 

21. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja CS413N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 20. 

Az integrált oktatás, 

nevelés szervezeti 

lehetőségei. A 

funkcionális integráció 

keretében megvalósuló 

teljes és részleges 

integráció. 

 

 

tankönyv, 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:  24-
27.;31.; 37-40. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. április 27. 

2020. 

április 27. 

Foglalkozásszervezési 

szempontok. Egyéni 

fejlesztés. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

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

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 04. 



  

vonatkozó fejezete:  40-
44.; 46-53.; 55-60. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

2020. 

május 04. 

Projektmunka. A 

projektoktatás 

lehetőségei. A segítő 

szakemberekkel, 

családokkal, más 

intézményekkel való 

együttműködéshez 

szükséges képességek 

kialakítása, készségek 

fejlesztése. 

 

tankönyv, 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 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 11. 

2020. 

május 11. 

Az integrált nevelésben 

részt vevő pedagógusok 

mentálhigiénéje. 

Önismeret, 

együttműködési 

készség, személyi 

felelősség, empátia, 

tolerancia az integrálás 

gyakorlatában. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 15. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban és 

egyénileg jelölt időpontokban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. május 

15. 

 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja: ÓV207N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 20. 

Az integrált oktatás, 

nevelés szervezeti 

lehetőségei. A 

funkcionális integráció 

keretében megvalósuló 

teljes és részleges 

integráció. 

 

 

tankönyv, 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:  24-
27.;31.; 37-40. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. április 27. 

2020. 

április 27. 

Foglalkozásszervezési 

szempontok. Egyéni 

fejlesztés. Tanulási 

technikák. 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

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

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 04. 



  

 szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:  40-
44.; 46-53.; 55-60. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

2020. 

május 04. 

Projektmunka. A 

projektoktatás 

lehetőségei. A segítő 

szakemberekkel, 

családokkal, más 

intézményekkel való 

együttműködéshez 

szükséges képességek 

kialakítása, készségek 

fejlesztése. 

 

tankönyv, 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 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 11. 

2020. 

május 11. 

Az integrált nevelésben 

részt vevő pedagógusok 

mentálhigiénéje. 

Önismeret, 

együttműködési 

készség, személyi 

felelősség, empátia, 

tolerancia az integrálás 

gyakorlatában. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 15. 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban és 

egyénileg jelölt időpontokban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. május 

15. 

 
  



  

Távoktatás terve Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Nappali tagozat 

2020.03.23. – 2020.04.18. 

Tantárgy neve: Pedagógiai diagnosztika  

Tantárgy kódja: ÓV411N   

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

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. 

Discalculia előjeleinek 

felismerése, vizsgálati 

lehetőségek. 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

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

 valamint e-mailben küldök 
csatolmányként további kapcsolódó 

segédanyagot 

3. hét Pedagógiai vélemény 
összeállításának szempontjai: 
emocionális, kognitív, szociális 

jegyzet, elektronikus formátumú 
dokumentum 

         e-mailben küldök 
csatolmányként kapcsolódó 
segédanyagot, valamint a hallgatók 
számára korábban kiadott 



  

tényezők figyelembevételével 
komplex kép megformálása. 

Pedagógiai vélemény megadott 

szempontok mentén történő 

áttekintése. 

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? igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 

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

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

írásbeli beadandó dolgozat; *adott szempontok által 

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 második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja: TAV208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 20. 

Az integrált oktatás, 

nevelés szervezeti 

lehetőségei. A 

funkcionális integráció 

keretében megvalósuló 

teljes és részleges 

integráció. 

 

 

tankönyv, 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:  24-
27.;31.; 37-40. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. április 27. 

2020. 

április 27. 

Foglalkozásszervezési 

szempontok. Egyéni 

fejlesztés. Tanulási 

technikák. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

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

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 04. 



  

szakmai anyag 
vonatkozó fejezete:  40-
44.; 46-53.; 55-60. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

2020. 

május 04. 

Projektmunka. A 

projektoktatás 

lehetőségei. A segítő 

szakemberekkel, 

családokkal, más 

intézményekkel való 

együttműködéshez 

szükséges képességek 

kialakítása, készségek 

fejlesztése. 

 

tankönyv, 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 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 11. 

2020. 

május 11. 

Az integrált nevelésben 

részt vevő pedagógusok 

mentálhigiénéje. 

Önismeret, 

együttműködési 

készség, személyi 

felelősség, empátia, 

tolerancia az integrálás 

gyakorlatában. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 15. 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban és 

egyénileg jelölt időpontokban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. május 

15. 

 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Pedagógiai diagnosztika Tantárgy kódja: TAV425N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 22. 

Fejlesztési lehetőségek. Az 
egyéni fejlesztési terv 
összeállításának 
kritériumai. 

Egyéni fejlesztési terv 

készítése. 

 

tankönyv, 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: 46-
47. p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. április 29. 

2020. 

április 29. 

A gyermekről kialakított 
pedagógiai kép, vélemény 
és az értékelés 
összefüggései. 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

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

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 06. 



  

Kapcsolattartás a 

szülőkkel és a segítő 

szakemberekkel. 

szakmai anyag 
vonatkozó fejezete: 54-
55.; 61-62.  p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

2020. 

május 06. 

Más intézményekkel, 
hivatalokkal való 
kapcsolattartás 
lehetőségei. 

 

tankönyv, jegyzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő segédanyag 

(megosztott – 

elektronikus 

formátumú- 

dokumentumok) 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 13. 

2020. 

május 13. 

A különböző szakterületek 
szakértőinek 
együttműködési 
lehetőségei. 

 

tankönyv, 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 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 15. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

*diagnosztika több szempontú 

értelmezése (beadandó dolgozat) 

*adott szempontok által vezetve 

anamnézishez információgyűjtés 

(beadandó dolgozat); *pedagógiai 

vélemény adott szempontok szem előtt 

tartásával történő áttekintése (beadandó 

dolgozat);  *a célcsoportba tartozó 

gyermekek - Goodenough, Frostig-

Inizan vizsgálatából származó– 

vizsgálati anyagok feladatlapjainak 

feldolgozása 

b.)  a hallgatókkal egyeztetett témákban 

írásbeli tervezés  

beadandó dolgozatok, a tervezet, valamint 

a  feldolgozott vizsgálati anyagok – a 

hallgatókkal egyeztetett ütemezés szerint 

történő- online beadása Interneten 

keresztül (e-mail-ben csatolt file) 

2020. május 

15. 

  



  

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Játékpedagógia és módszertana I. Tantárgy kódja: CS202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 25. 

Játékfajták: 

- Gyakorló játék  

- Konstruáló 

(alkotó) játék 

- Szerepjáték 

- Szabályjáték 

Népi játékok 

 

 

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) (65-
97.; 99-115.  p), 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

önálló 

tananyagfeldolgozás 

az oktató 

instrukcióit követve 

2020. május 28. 



  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

gyakorlati vonatkozású teljesítés: régi 

játékeszköz-gyűjtés, valamint saját 

készítésű játékeszköz bemutatása, 

továbbá írásbeli dolgozat beadása 

’átmeneti tárgy’ témában 

a gyűjtőmunka, valamint a saját készítésű 

játékeszköz vonatkozásában fotó és rövid 

írásos jellemzés, ’átmeneti tárgy’ témában 

írásbeli dolgozat beadása e-mail-ben  az 

oktató címére 

2020. április 

25. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

elméleti ismeretekből történő számadás  online írott dolgozat formájában   
2020. május 

28. 

 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Integrált nevelést igénylő csoportok I. Tantárgy kódja: CS215L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

A 

konzultációk 

megtartásra 

kerültek 

2020. 

február 7-én 

és március 

6-án 

     

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

elméleti ismeretekből történő számadás  online írott dolgozat formájában   
2020. május 

21. 



  

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: levelező 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja CS413L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 24. 

Projektmunka 

 

tankönyv, 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 fejezetei 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

projektmunka -

önálló 

tananyagfeldolgozás; 

 a hallgatókkal az 

előző konzultáció 

alkalmával (2020. 

február 22.) 

előzetesen 

egyeztetett témákban 

prezentáció készítése 

2020. április 

24. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
önálló tananyagfeldolgozás; 

projektmunkában kooperatív részvétel  
prezentáció elkészítése 

2020. április 

24. 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. április 

24. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: levelező 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja: ÓV207L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 24. 

Projektmunka 

 

tankönyv, 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 fejezetei 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

projektmunka -

önálló 

tananyagfeldolgozás; 

 a hallgatókkal az 

előző konzultáció 

alkalmával (2020. 

február 22.) 

előzetesen 

egyeztetett témákban 

prezentáció készítése 

2020. április 

24. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
önálló tananyagfeldolgozás; 

projektmunkában kooperatív részvétel  
prezentáció elkészítése 

2020. április 

24. 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. április 

24. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Tagozat: levelező 

Tantárgy 

neve: 
Integrált nevelést igénylő csoportok II. Tantárgy kódja: TAV208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 24. 

Projektmunka 

 

tankönyv, 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 fejezetei 
valamint e-mailben 
küldök csatolmányként 
további kapcsolódó 
segédanyagot 

projektmunka -

önálló 

tananyagfeldolgozás; 

 a hallgatókkal az 

előző konzultáció 

alkalmával (2020. 

február 22.) 

előzetesen 

egyeztetett témákban 

prezentáció készítése 

2020. április 

24. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
önálló tananyagfeldolgozás; 

projektmunkában kooperatív részvétel  
prezentáció elkészítése 

2020. április 

24. 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

a hallgatókkal egyeztetett témákban 

prezentáció készítése  

a hallgatói prezentációk a jelölt határidőre 

online történő beadása Interneten keresztül 

(e-mail-ben csatolt file) 

2020. április 

24. 

 
 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Koragyermekkorai fejlődéslélektan Tantárgy kódja: CS204N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő1 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 
Társas fejlődés 
kisgyermekkorban Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 

kiselőadások 

feltöltése 
2020.04.22-23. 

6. hét 
Nemi identitás, 
önszabályozás, érzelmi 
fejlődés 

Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 
kiselőadások 

feltöltése 
2020.04.29-30. 

7. hét 
A bölcsődei beilleszkedés 
elősegítése Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 

kiselőadások 

feltöltése 
2020.05.06-7. 

8. hét írásbeli számonkérés - - - 2020.05.14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy, online vizsga írásbeli, Teams 2020.05.14. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Koragyermekkori fejlődéslélektan Tantárgy kódja: CS204L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja1 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, online vizsga írásbeli, Teams 

2020.05.27. 

2020.06.10. 

2020.06.17. 

2020.06.24. 
 
 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Játékpszichológia Tantárgy kódja: CS214N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 
Játékdiagnosztika, 
játékterápia Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel megtanulni 2020.04.22. 

6. hét 
Az élmények feldolgozása 
játék során  Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel megtanulni 2020.04.29. 

7. hét 
Társas kapcsolatok és a 
játék Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel megtanulni 2020.05.06. 

8. hét szóbeli számonkérés - - - 2020.05.13. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy, online vizsga írásbeli, Teams 2020.05.13. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Játékpszichológia Tantárgy kódja: CS214L, CS103L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, online vizsga írásbeli, Teams 

2020.05.27. 

2020.06.10. 

2020.06.17. 

2020.06.24. 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Pszichológia II. Fejlődéspszichológia Tantárgy kódja: TAK201N, ÓK201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 

Átmenet az óvodából az 
iskolába. Iskolaérettség. 
Iskolaérettség vizsgálat: 
szimuláció. 

Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 
kiselőadások 

feltöltése 
2020.04.23. 

6. hét 
A kisiskoláskor pszichológiai 
jellemzői.  

Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 
kiselőadások 

feltöltése 
2020.04.30. 

7. hét 
Pszichológiai 
rendellenességek 
gyermekkorban 

Tananyag: ppt Teamsre töltöm fel 
kiselőadások 

feltöltése 
2020.05.07. 

8. hét írásbeli számonkérés - - - 2020.05.14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy, online vizsga írásbeli, Teams 2020.05.14. 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Pszichológia II. Fejlődéspszichológia Tantárgy kódja1: TAK201L, OKL219, ÓK201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, online vizsga írásbeli, Teams 

2020.05.27. 

2020.06.10. 

2020.06.17. 

2020.06.24. 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: 
Pedagógiai pszichológia és pszichológiai 

gyakorlat 
Tantárgy kódja: TAK403N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 
beadandókkal kapcsolatos 
tudnivalók, teendők 
átbeszélése 

 
Teams-en online 

óra 

kérdések 

megfogalmazása, 

Teams-es online 

órán való részvétel 

2020.04.23. 

6. hét 

Módszerek a tanulók 
személyiségének 
megismerésére, 
fejlesztésére. 

ppt 
Teamsre töltöm 

fel 

kiselőadások 

feltöltése 
2020.04.30. 

7. hét beadandók értékelése Teams feladat Teams feladat 
Szociomertia 

kérdőív beadandó 
2020.05.07. 

8. hét beadandók értékelése Teams feladat Teams feladat 
Tanítási gyakorlat 
pedagógiai/pszichológiai 
elemzése beadandó  

2020.05.14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy, beadnadó feladatok Teams 2020.05.14. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: 
Pszichológia VI. Pedagógiai pszichológia és 

pszichológiai gyakorlat Tantárgy kódja: TAK403L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

8. hét 
Gyakorlati rész: Hallgatók 
kiselőadásainak, 
beadandóinak feltöltése 

ppt/word Teams 

kiselőadások, 

beadandók 

feltöltése 

2020.05.15. 

12:00-16:00 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, beadandó feladat Teams 2020.05.15. 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Géczy Dorottya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Differenciáló pedagógia és pszichológia Tantárgy kódja: TAK403LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja1 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, beadandó feladat Teams 2020.05.15. 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Győrfi Tamás Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Informatika II. Tantárgy kódja: TAK602N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

04. 21. 

Képszerkesztés: Paint, 

fényképek alkalmazás, 

BeFunky, GifMaker 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

04. 28. 
Video szerkesztés: 

fényképek alkalmazás 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

05. 05. Feladatmegoldás 
Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

05. 12.  
Félév végi összefoglalás, 

értékelés 
  

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért 
Online konzultációkon való részvétel, feladatok 

határidőre való feltöltése 
Teams program  

jegyért Feladatmegoldás Teams program  



  

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Győrfi Tamás Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Prezentációs technikák Tantárgy kódja: SF988 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

04. 21. 
Feladatmegoldás, 

gyakorlás 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

04. 28. 
Hallgatói online 

kiselőadások 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

05. 05. 
Hallgatói online 

kiselőadások 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

05. 12.  
Félév végi összefoglalás, 

értékelés 
  

Online 

konzultációkon való 

részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért 
Online konzultációkon való részvétel, feladatok 

határidőre való feltöltése 
Teams program  

jegyért 

(félévközi jegyért 
Feladatmegoldás Teams program  



  

vagy vizsgajegyért) 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Hérány Ferenc Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája Tantárgy kódja: CS201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módj 

2020. 04. 

16. 

A gyermekek 

napközbeni 

ellátásának alakulása 

SZEMELVÉNYEK A 

KISGYERMEKNEVELÉS 

KÖRÉBŐL 1. 

 

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 04. 

23. 

Pedagógiai 

szemléletmód a 

bölcsődei 

nevelésben-

gondozásban. 

SZEMELVÉNYEK A 

KISGYERMEKNEVELÉS 

KÖRÉBŐL 1. 
. 

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 04. 

30. 

Korai intervenció: 

sajátos nevelési 

igényű gyermekek a 

bölcsődében 

SZEMELVÉNYEK A 

KISGYERMEKNEVELÉS 

KÖRÉBŐL 1. 

 

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 05. 

07. 

Korai intervenció: 

 

SZEMELVÉNYEK A 

KISGYERMEKNEVELÉS 

KÖRÉBŐL 1. 

E-mailben 

csatolmányban 

Vázlatok 

készítése a 
2020. 05. 15. 



  

SZEMELVÉNYEK A 

KISGYERMEKNEVELÉS 

KÖRÉBŐL 1. 

 

küldött 

könyvrészlet 

megbeszéltek 

szerint. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A közreadott teendők elvégzése Vázlatok beküldése 2020. 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A közreadott tételek Videócsetes szóbeli vizsga 2020. 06. 26. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Hérány Ferenc Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája Tantárgy kódja: CS201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

16. 

Reform- és alternatív 

pedagógiai 

irányzatok 

Közreadott diák, 

könyvrészletek 

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet, diák 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 04. 

23. 
Montessori, Waldorf 

Közreadott diák, 

könyvrészletek, filmek. 

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 04. 

30. 

Freinet, Dalton, 

Jenaplan 

Közreadott diák, 

könyvrészletek  

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

2020. 05. 

07. 

Summerhill, 

keresztény 

személyiségközpontú 

irányzatok 

Közreadott diák, 

könyvrészletek, filmek  

E-mailben 

csatolmányban 

küldött 

könyvrészlet 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 



  

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A közreadott teendők elvégzése Vázlatok beküldése 2020. 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A közreadott tételek Videócsetes szóbeli vizsga 2020. 06. 26. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Hérány Ferenc Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája Tantárgy kódja: CS201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 05. 

15. 

A kisgyermeknevelést 

támogató korszerű 

szakirodalom 

ismerete 

Az anyaság története 

 

Könyvrészletek10 

könyvből 

DR. Rappcsányi Jakab: 

Az anyaság története 

 

E-mailben küldöm 

csatolmányként a 

szükséges 

könyvrészleteket 

és a megnyitható 

linkeket. 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

2020. 05. 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A közreadott teendők elvégzése Vázlatok beküldése 2020. 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A közreadott tételek Videócsetes szóbeli vizsga 2020. 06. 26. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Hérány Ferenc Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Csecsemő és kisgyermekkor pedagógiája Tantárgy kódja: CS201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 05. 

15. 

A kisgyermeknevelést 

támogató korszerű 

szakirodalom 

ismerete 

Az anyaság története 

 

Könyvrészletek10 

könyvből 

DR. Rappcsányi Jakab: 

Az anyaság története 

 

E-mailben küldöm 

csatolmányként a 

szükséges 

könyvrészleteket 

és a megnyitható 

linkeket. 

Vázlatok 

készítése a 

megbeszéltek 

szerint. 

 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A közreadott teendők elvégzése Vázlatok beküldése 2020. 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A közreadott tételek Videócsetes szóbeli vizsga 2020. 06. 26. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Horváth Réka Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: A játék pedagógiája és módszertana II. Tantárgy kódja: ÓK203N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.21. 
Konfliktuskezelés 

(kommunikáció) 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

04.28. 
Játék-kompetencia,  

a játék feltételei 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

05.05. 
Óvodai fejlesztő 

játékok 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

05.12. Összefoglalás 
PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

társasjáték tervezése vagy beadandó 

dolgozat írása 
e-mail: horvath.reka@ejf.hu június 5. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Horváth Réka Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: A játék pedagógiája és módszertana II. Tantárgy kódja: ÓK203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05.16. 

- Játéktípusok: 

gyakorlójáték, 

szerepjáték, bábjáték, 

szabályjáték 

- Játék-kompetencia, 

a játék feltételei  

- A mese szerepe a 

gyermek 

személyiségfejlődésében 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

társasjáték tervezése vagy beadandó 

dolgozat írása 
e-mail: horvath.reka@ejf.hu június 5. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Horváth Réka Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Az integrált nevelés elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja: ÓV208N, TAV426N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.21. 

- P. Bourdieu: 

tőkeelmélet 

- B. Bernstein:  

nyelvi kódok 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

04.28. Egészségnevelés 
PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

05.05. 
Kiégés (burnout), 

munkahelyi stressz 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

05.12. Összefoglalás 
PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat írása e-mail: horvath.reka@ejf.hu június 5. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Horváth Réka Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Az integrált nevelés elmélete és gyakorlata Tantárgy kódja: ÓV208L, TAV426L, CS415L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.24. 

- Képességek, 

készségek 

- Az inklúzió 

fogalma, kooperatív 

tanulásszervezés 

- P. Bourdieu: 

tőkeelmélet 

B. Bernstein:  

nyelvi kódok 

- Konfliktuskezelés 

(kommunikáció) 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

05.16. 

- Tehetséggondozás 

- Figyelemzavar, 

hiperaktivitás 

- Kiégés (burnout), 

munkahelyi stressz 

PPT, feladatlapok, 

videók, szakirodalom 
Neptun, e-mail 

a küldött 

anyagok 

megtekintése és 

feldolgozása 

- 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat írása e-mail: horvath.reka@ejf.hu június 5. 

 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Huszár Samu Nóra Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Ismeretek a nyelvről II.  Tantárgy kódja: TAK203N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

április 7. 
Szintagmatan - 

gyakorlófeladatok 
word dokumentum Teams-en keresztül 

A feladat 

elkészítése és 

visszaküldése. 

április 17-e, 

16:00 óra 

április 21. 

Egyszerű és összetett 

mondatok felépítése 

és szerkezete 

a hallgatók által használt, 

hozzáférhető 

elektronikus formájú 

tananyag  

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése, 

majd 

visszaküldése,  

április 28-a, 

16:00 óra 

április 28. 

Mondatelemzési 

gyakorlatok az 

egyszerű és az 

összetett mondatoknál 

a hallgatók által használt, 

hozzáférhető 

elektronikus formájú 

tananyag és feladatlap 

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése 

és a feladatlap 

visszaküldése.  

május 5-e, 16:00 

óra 

május 5. 

 

Szövegtani 

alapismeretek 

a hallgatók által használt, 

hozzáférhető 

elektronikus formájú 

tananyag és feladatlap 

Teams-en keresztül 
Visszaküldés e-

mailben. 

Május 12-e, 

16:00 óra 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 
  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A félév során, a szorgalmi időszakban 

elküldött feladatok hiánytalan 

elkészítése és visszaküldése. 

Oktatói e-mail felületre. Május 12. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Előre elkészített feladatlap elkészítése 

időkorlát mellett. 
Teams felületére.. 

    Május 18. 

10:00-12:00-

ig. 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Huszár Samu Nóra Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Ismeretek a nyelvről II.  Tantárgy kódja: TAK203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

Ápri-lis 

24. 

Szintagmatan – 

gyakorló-feladatok 
word dokumentum Teams-en keresztül 

A feladat 

elkészítése és 

visszaküldése. 

május 5-e, 16:00 

óra 

Ápri-lis 

24. 

Egyszerű és összetett 

mondatok felépítése 

és szerkezete 

a hallgatók által használt, 

hozzáférhető 

elektronikus formájú 

tananyag  

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése, 

majd 

visszaküldése,  

május 5-e, 16:00 

óra 

 

Mondatelemzési 

gyakorlatok az 

egyszerű és az 

összetett mondatoknál 

a hallgatók által használt, 

hozzáférhető 

elektronikus formájú 

tananyag és feladatlap 

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése 

és a feladatlap 

visszaküldése.  

május 5-e, 16:00 

óra 

má-jus 5. 

 

Szövegtani 

alapismeretek 

a hallgatók által használt, 

hozzáfér-hető elektroni-

kus formájú tananyag és 

feladatlap 

Teams-en keresztül 
Visszaküldés e-

mailben. 

Május 12-e, 

16:00 óra 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A félév során, a szorgalmi időszakban 

elküldött feladatok hiánytalan 

elkészítése és visszaküldése. 

Oktatói e-mail felületre. Május 12. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Előre elkészített feladatlap elkészítése 

időkorlát mellett. 
Teams felületére.. 

    Május 22. 

10:00-12:00-

ig. 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Huszár-Samu Nóra Tagozat: Nappali 

Tantárgy 

neve: 
Szövegértés fejlesztésének gyakorlata Tantárgy kódja: TAV401N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20. 
Digitális tananyagok – 

digitális szövegértelmezés 
online segédanyag Teams-en keresztül 

Recenzió készítése 

és visszaküldése 

04.27. 

16:00 óra 

04.27. 
A szövegértés tesztek 

összeállításának kérdései 
online segédanyag Teams-en keresztül 

Vázlat készítése és 

visszaküldése 

05. 04.  

16:00 

05.04. 
Szövegértés tesztek 

kritikus elemzése 
online segédanyag Teams-en keresztül 

Az elemzés 

visszaküldése 

05.12. 

16:00 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
A kiadott feladatok elkészítése és 

visszaküldése 
Teams-en keresztül 05.12. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Önállóan összeállított szövegértési 

feladatlap elküldése 
Teams-en keresztül 05.20. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Huszár Samu Nóra Tagozat: Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Iskola-dramaturgia Tantárgy kódja: SF201L, SF980L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

ápri-lis 

24. 

Online tananyagok és 

drámapedagó-giai 

segédanyagok 

áttekintése és kritikai 

elemzése 

BOOKr suli honlapja és 

az OPKM interaktív 

feladat-bankja 

Teams-en keresztül 

A tananyagról 

recenzió 

készítése és 

visszaküldése e-

mailben 

Május 5. 

16:00 óra 

Má-jus 8. 

A szociális 

kompetencia 

drámapedagó-giai 

fejlesztése – Önálló 

fejlesztési terv 

kialakítása 

Anyanyelv-pedagógián 

fellelhető online 

tanulmány 

Teams-en keresztül 

Vázlat, ppt 

készítése, majd 

visszakül-dése. 

Május 15. 16:00 

óra 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A félév során, a szorgalmi időszakban 

elküldött feladatok hiánytalan 

elkészítése és visszaküldése. 

Oktatói e-mail felületre. Május 15. 



  

 
  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A javított verziójának visszaküldése Oktatói e-mail felületre.     Május 25. 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Huszár Samu Nóra Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Szakirodalmi szövegek értelmezése Tantárgy kódja: SF1034 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

Ápri-lis 

22. 

A beszédfejlesztés 

lehetőségei című e-

learning feldolgozása 

E-learning Teams-en keresztül 

Vázlat készítése a 

füzetbe, majd az 

erről készült 

fénykép visszakül-

dése. 

Április 29. 

16:00 óra 

Ápri-lis 

21. 

Egyéni/Szaba-don 

választott szakirodalmi 

szövegek a tanult 

stratégiákkal történő 

elemzése 

Pdf, online felület 

az Anyanyelv-

pedagógia 

honlapján. 

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése a 

füzetbe, majd az 

erről készült 

fénykép visszakül-

dése. 

április 28-a, 

16:00 óra 

Ápri-lis 

28. 

Egyéni/Szaba-don 

választott szakirodalmi 

szövegek a tanult 

stratégiákkal történő 

elemzése 

pdf, online felület 

az Anyanyelv-

pedagógia 

honlapján. 

Teams-en keresztül 

Vázlat készítése a 

füzetbe, majd az 

erről készült 

fénykép visszakül-

dése. 

Május 5-e, 

16:00 óra 

Má-jus  

6 .  

Tudományos poszter 

készítése az egyik olvasott 

szakirodalom alapján   

Bármely eddig 

használt felület 
Teams-en keresztül 

Az erről készült 

fénykép, paint 

Május 15-e, 

16:00 óra 



  

formá-tum 

visszakül-dése,  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A félév során, a szorgalmi időszakban 

elküldött feladatok hiánytalan 

elkészítése és visszaküldése. 

Teams-en keresztül. Május 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A beadandó feladat elkészítése és 

visszaküldése május 28-án 10:00-tól 

12:00-ig. 

Teams-en keresztül. 
    Május 15, 

16:00 óra 

  



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Járai József Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Matematika I. Tantárgy kódja: ÓK207N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 
04.16. 14:00 Logikai következtetések word, pdf, link  Teams, Facebook   

04.23. 14:00 Relációk word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

05.30.. 14:00 Függvények word, pdf, link  Teams, Facebook   

05.07. 14:00 Sorozatok word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

05.14. 14:00 Összefoglalás word, pdf, link  Teams, Facebook   

      

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 2 teszt Teams 05.15 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott tétel és minimumjegyzék Teams értekezlet, videóchat  



  

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Járai József Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Matematika II. Tantárgy kódja: TAK205L TAK105L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 
04.25. 12:00 Relációk, függvények word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt 05.03 24:00 

05.09. 16:00 
Fakultatív: kérdésekre 

válaszok 
word, pdf, link  Teams, Facebook   

      

      

      

      

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 1 teszt Teams 05.15 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott tétel és minimumjegyzék Teams értekezlet, videóchat  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Járai József Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Matematika II. Tantárgy kódja: TAK205N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.15. 14:00 
gyak. egyenletek, 

egyenlőtlenségek, … 
word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

04.20. 8:00 
gyak feladatok egyenl., 

egyenlőtl., .. 
word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

04.22. 14:00 ea: kombinatorika word, pdf, link  Teams, Facebook   

04.27. 8:00 gyak: feladatok kombinat word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

04.29. 14:00 
ea: eseményalgebra, 

valószínűség 
word, pdf, link  Teams, Facebook   

05.04. 8.00 
gyak: feladatok eseményekkel, 

valószínűségre 
word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt másnap 18:00 

05.06. 14:00 ea: Staisztika  word, pdf, link  Teams, Facebook   

05.11. 8:00 ea: geometria word, pdf, link  Teams, Facebook   

05.13. 14:00 ea: topológia word, pdf, link  Teams, Facebook   

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 2 teszt Teams 05.15 

jegyért 

(félévközi jegyért 
Kiadott tétel és minimumjegyzék Teams értekezlet, videóchat  



  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Járai József Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Matematika II. Tantárgy kódja: TAK205L TAK105L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.25. 8:00 
Valószínűség, Statisztika, 

Geometria 
word, pdf, link  Teams, Facebook feladat, teszt 05.03 24:00 

05.09. 14:00 
Fakultatív: kérdésekre 

válaszok 
word, pdf, link  Teams, Facebook   

      

      

      

      

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 1 teszt Teams 05.15 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott tétel és minimumjegyzék Teams értekezlet, videóchat  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária  Tagozat: nappali  

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertan 2.  Tantárgy kódja: CS206N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 23.  

Képeskönyvek 

szerepe a kisgyermek 

képességeinek 

fejlődésében 

ppt Teams, email   

04.30.  
Szemléltető eszközök, 

tervezés, áttekintés  
word Teams, email   

05. 07.  
Tervezetek, eszközök  

áttekintése  
word Teams, email   

05. 14.  Félév zárása   Teams, email    

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornáj 

aláírásért Követi a kurzust, kapcsolatot tart   
2020. május 

15.  



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10os mesegyűjteményt készít, 

feldolgozással, foglakozástervezettel ás 

szemléltető eszközzel, azt bemutatja 

Teams, email 
2020. június 

20.  

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária  Tagozat: levelező  

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertan (4 óra)  Tantárgy kódja: CS206L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

25.  

A mesék szerepe a 

gyermeki képességek 

fejlődésének 

segítésében.  Mesék a 

bölcsődés korosztály 

számára.  

Irodalmi 

élményszerzés 

tervezése a 

bölcsődében.   

mese és könyvajánlás 

kicsiknek.  

ppt, word Teams, email  

saját 

mesegyűjteményt  

és 

foglalkozástervet 

készít  

10 db mai mese  

2020. június 20.  

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért 
részt vesz a konzultáción, követi a 

kurzus feladatait, eseményeit 
2020. május 15.   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10-os mesegyűjteményt 

foglalkozástervet készít  
2020. június 20.   

  



  

 

 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária Tagozat: nappali  

Tantárgy neve: 
Kommunikációs készségfejlesztés és 

drámajáték 2.  
Tantárgy kódja: ÓK204N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.22. 
Anyanyelvi játékok 

típusai és tervezésük 

word, Katona Krisztina: 

Mindenben anyanyelv, 

Raabe 2018.   

Teams, email 
Játéktervezetet 

készít  
 

04. 29.  

Beszédhallás és 

beszédértés  

fejlesztése 

Difer: A beszédhallás 

fejlesztése 4-8 éves 

életkorban. Mozaik 

Szeged, 2006.  

Teams, email 
Konzultációt 

követi  
 

05. 06.  

Kommunikációs 

képességfejlesztés az 

óvodában  

Word, Balogh 

Zsuzsanna: Anyanyelvi  

kommunikációs 

képességfejlesztés  

Teams, email   
Konzultációt 

követi  
 

05. 13.  
Játékgyűjtemények 

bemutatása  
 Teams, email 

Feltölti a 

játékgyűjteményét  
05. 22-ig  

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

feladatok követése, önálló feldolgozása 
Teams, email 

2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Anyanyelvi játékgyűjtemény készítése  Teams vagy email  
2020. május 

22.  

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária Tagozat: levelező  

Tantárgy neve: 
Kommunikációs készségfejlesztés és 

drámajáték  
Tantárgy kódja: ÓK204L, OKL204 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, feladatok 

követése, önálló feldolgozása 
Teams vagy emailfiók  

2020. május 

22.   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Játékgyűjtemény készítése és feltöltése kanizsai.maria@ejf.hu emailcímre  
2020. május 

22.  

 
  

mailto:kanizsai.maria@ejf.hu


  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária  Tagozat: nappali  

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertana II Tantárgy kódja: ÓK205N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 22.  

Az irodalmi 

foglalkozás tervezése 

Ötletbörzék 

áttekintése  

ppt, word doc.   Teams 

Feltölti a Teams be 

az elkészített saját 

munkákat, 

ötletbörzéjet  

2020. 04. 21.  

04. 29.  
A foglalkozástervezet 

készítése   
ppt, word doc.  Teams 

foglalkozástervezet 

 feltöltése  
2020. 04. 28.  

05. 06.  

Szemléltetés, 

bábozás az óvodában,  

játéktervek 

bemutatása  

word, ppt Teams 

saját tervek, 

eszközök 

bemutatása  

feltöltése  

2020. 05. 05.  

05. 13.  

Olvasónaplók 

áttekintése, 

módszertani témák 

áttekintése.   

word Teams 

hallgatók feltöltik 

az elkészített 

munkákat  

2020. 05. 12.  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért 
konzultációkon való részvétel, 

részmunkák elkészítése, küldése 
Teams, emailre  2020. 05. 22. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Tervezetek, írásbeli munkák  

bemutatása, bábozás. Módszertani téma 

írásbeli kidolgozása és beadása.    

Teams, kanizsai.maria@ejf.hu  
2020. 6. 20-

ig.  

  

mailto:kanizsai.maria@ejf.hu


  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária Tagozat: levelező  

Tantárgy neve: Gyermekirodalom és módszertan II.  Tantárgy kódja: ÓK205L OKL216 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, tananyag 

önálló követése 
Teams, email 

2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Írásbeli feladatok elkésztése, beadása és 

bemutatása 
Teams, kanizsai.maria@ejf. hu  

2020. június 

20.  

  

mailto:kanizsai.maria@ejf


  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kanizsai Mária  Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Olvasni jó -olvasáskultúra gyermekkorban Tantárgy kódja: SF1022 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05. 15.  

 

Érzelmi intelligencia 

fejlesztése és hallgatói 

témák, prezentációk  

megbeszélése  

Ppt 
Teams vagy 

emailen 

kapcsolatba lép, 

ismerteti, 

bemutatja a 

kiválasztott 

témát  

2020. 05. 22. 

05. 16.  
Hallgatói témák 

megbeszélése  
konzultáció vagy emailes  Teams vagy email 

ismerteti 

kiválasztott 

témát 

2020. 05. 22.  

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért saját témafeldolgozás ismertetése  Teams vagy emailen  2020. 05. 22.  

jegyért 

(félévközi jegyért 
saját prezentáció bemutatása  Teams vagy email 2020. 06. 20.  



  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató 

neve: 
Dr. Kanizsai Mária  Tagozat: levelező  

Tantár

gy 

neve: 

Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata – Cigány nemzetiségi mentorpedagógus 

szakirány  

Tantárgy 

kódja: 
CMP 208 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 

Határid

ő 
megnevezése

/címe 
rendelkezésre állásának típusa 

rendelkez

ésre 

bocsájtásá

nak módja 

202

0. 

05. 

09.  

A 

kétnyelvűség 

fogalma, 

fajtái. egyéni 

és társadalmi 

megnyilvánul

ásai 

Magyarorszá

gon.  

file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-

%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/3_PDFs

am_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf 

 

file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-

%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/tp-

2015-1_2-26-Szilagyi-tanulmany.pdf 

 

 

 

pdf  

konzultáció 

önálló 

anyagfeldo

lgozás  

2020. 

05. 20. 

      

      

      

file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/3_PDFsam_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf
file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/3_PDFsam_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf
file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/3_PDFsam_TAMOP_BTK_BMK_2.pdf
file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/tp-2015-1_2-26-Szilagyi-tanulmany.pdf
file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/tp-2015-1_2-26-Szilagyi-tanulmany.pdf
file:///C:/Users/DrKanizsaiMária/OneDrive%20-%20Eötvös%20József%20Főiskola/KÉTNYELVŰSÉG/tp-2015-1_2-26-Szilagyi-tanulmany.pdf


  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határi

deje tartalma 

teljesítésének, 

beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért konzultáción való részvétel, önálló anyagfeldolgozás  
2020. 

05.20. 

jegyért 

(félévközi 

jegyért 

vagy 

vizsgajegy

ért) 

Saját jegyzet, írásbeli beszámoló készítése a szakirodalom alapján, 

valamint a kétnyelvűség megnyilvánulásainak összegzése saját 

tapasztalatok alapján.  

írásban, emailen  

2020. 

június 

15.  

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve  

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve:  Dr. Károly Éva  Tagozat: nappali  

Tantárgy neve:  Gyermek-egészségügyi ismeretek  Tantárgy kódjaiii:  CS405N  

A szorgalmi időszak terve  

  

Idő 

A tananyag  
A hallgató 

teendője  
Határidő  

megnevezése/címe  
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

04.22.  

Bántalmazott gyermek 

szindróma. 

Mozgásrendszer 

betegségei, kezelésük.  

tankönyv - Boda Márta-

Sulyok Endre: 

Gyermekgyógyászat. 

Medicina, Budapest, 

2004.  

ppt  

emailben már 

korábban kiküldve a 

teljes anyag ppt-je  

-  -  

04.29.  

Gyermekkori 

mérgezések, 

kezelésük.  

tankönyv - Boda Márta-

Sulyok Endre: 

Gyermekgyógyászat. 

Medicina, Budapest, 

2004.  

ppt  

emailben már 

korábban kiküldve a 

teljes anyag ppt-je  

-  -  

05.06.  

Belső elválasztású 

mirigyek betegségei, 

cukorbetegség. 

Vérképző rendszer 

betegségei, kezelésük  

tankönyv - Boda Márta-

Sulyok Endre: 

Gyermekgyógyászat. 

Medicina, Budapest, 

2004.  

emailben már 

korábban kiküldve a 

teljes anyag ppt-je  

-  -  



  

ppt  

05.13.  

Leggyakoribb, azonnali 

beavatkozást igénylő 

állapotok és elhárításuk 

módjai.  

tankönyv - Boda Márta-

Sulyok Endre: 

Gyermekgyógyászat. 

Medicina, Budapest, 

2004.  

ppt  

emailben már 

korábban kiküldve a 

teljes anyag ppt-je  

-  -  

A vizsgaidőszak terve  

  

A feladat  

Határideje  
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért -  -  -  

jegyért  

(félévközi jegyért  

vagy vizsgajegyért)  

online vizsgadolgozat emailben beküldve 

adott időben és időtartamban  
email  vizsganapon  

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Károly Éva Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Gyermek-egészségügyi ismeretek Tantárgy kódja: CS405L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.24.  

(4 óra 

konz.) 

Bőrbetegségek, 

kezelésük. Klasszikus 

gyermekkori fertőző 

betegségek, ellenük 

való védekezés. 

Idegrendszer 

betegségei, kezelésük. 

Szív, érrendszer 

betegségei, kezelésük. 

Immunrendszer 

betegségei. 

Bántalmazott 

gyermek szindróma. 

Mozgásrendszer 

betegségei, kezelésük. 

Gyermekkori 

mérgezések, 

tankönyv - Boda Márta-

Sulyok Endre: 

Gyermekgyógyászat. 

Medicina, Budapest, 

2004. 

ppt 

email - - 



  

kezelésük. Belső 

elválasztású mirigyek 

betegségei, 

cukorbetegség. 

Vérképző rendszer 

betegségei, kezelésük. 

Leggyakoribb, 

azonnali beavatkozást 

igénylő állapotok és 

elhárításuk módjai. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért - - - 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online vizsgadolgozat emailben 

beküldve adott időben és időtartamban 
email vizsganapon 

 
 
 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kiss Zoltán Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Testnevelés tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAK209N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23. 

A játék 

személyiségfejlesztésre 

gyakorolt hatása. Az 

egyéni feladatok 

meghatározása. 

online tanóra Teams alkalmazásban  
Az online előadáson 

való részvétel. 
 

2020.04.30. 

A futó- és fogójátékok, 

valamint a kidobójátékok 

fajtái, formái. 

 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel és az 

előzetesen kijelölt 

feladatból 

(természetes 

mozgások, ill. 

testnevelési 

játékok) egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

2020.04.23-án 

megbeszéltek 

alapján. 

2020.05.07. 

A sor- és váltóversenyek, 

valamint a küzdőjátékok 

fajtái, formái. 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel és az 

előzetesen kijelölt 

feladatból 

2020.04.23-án 

megbeszéltek 

alapján. 



  

(természetes 

mozgások, ill. 

testnevelési 

játékok) egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

2020.05.14. 
A labdás játékok és a népi 

játékok fajtái, formái. 
online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban 

Az online előadáson 

való részvétel és az 

előzetesen kijelölt 

feladatból 

(természetes 

mozgások, ill. 

testnevelési 

játékok) egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

2020.04.23-án 

megbeszéltek 

alapján. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online ppt előadás Teams értekezletben megosztva 
A fentiekben 

leírva. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online teszt és/vagy online szóbeli vizsga Teams alkalmazásban vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kiss Zoltán Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Testnevelés tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAK209L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      
      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

korábban megírt zh eredménye + egy beadandó 

készítése megadott szempontok alapján 
Teams alkalmazásban. vizsgaidőszak 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kiss Zoltán Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Testnevelés tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja: TAK410N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.22. 

A motoros képességek 

rendszere. 

A kondicionális 

képességek és fejlesztési 

lehetőségük alsó 

tagozaton. 

 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel 

(kérdések, 

hozzászólások). 

 

2020.04.29. 

A koordinációs 

képességek és fejlesztési 

lehetőségük alsó 

tagozaton. 

 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel 

(kérdések, 

hozzászólások). 

 

2020.05.05. 

Az ízületi mozgékonyság, 

hajlékonyság fajtái és 

fejlesztési lehetőségük 

alsó tagozaton. 

 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel 

(kérdések, 

hozzászólások). 

 

2020.05.12. 
Ismétlés, felkészülés a 

félévi vizsgára. 
online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban 

Az online előadáson 

való részvétel. 
 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Az online előadásokon való részvétel. Teams alkalmazásban  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga Teams alkalmazásban vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kiss Zoltán Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Testnevelés tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja: TAK410L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.24. 

12:00-16:00 

A motoros képességek 

rendszere. 

A kondicionális és a 

koordinációs képességek, 

valamint az ízületi 

mozgékonyság, és ezek 

fejlesztési lehetőségei 

alsó tagozaton. 

 

online tanóra + elektronikus 

tananyagok 
Teams alkalmazásban  

Az online előadáson 

való részvétel 

(kérdések, 

hozzászólások). 

 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Az online előadáson való részvétel. Teams alkalmazásban  

jegyért 

(félévközi jegyért 
online teszt és/vagy szóbeli vizsga Teams alkalmazásban vizsgaidőszak 



  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kiss Zoltán Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Torna Tantárgy kódja: TAV507N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23. 
Az ugrások oktatásának 

módszertana 
elektronikus módszertani 

kézikönyv 
Teams alkalmazásban  

Az előzetesen 

kijelölt feladatból 

egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

Az online előadást 

megelőző héten lesz 

meghatározva. 

2020.04.30. 
A gyűrűgyakorlatok 

oktatásának módszertana 
elektronikus módszertani 

kézikönyv 
Teams alkalmazásban  

Az előzetesen 

kijelölt feladatból 

egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

Az online előadást 

megelőző héten lesz 

meghatározva. 

2020.05.07. 

A képességfejlesztés 

megjelenése a tornában, a 

torna mozgásanyaga és 

oktatásának sajátosságai 

elektronikus módszertani 

kézikönyv 
Teams alkalmazásban  

Az előzetesen 

kijelölt feladatból 

egyénileg 

felkészülve ppt-n 

online bemutató a 

Teams 

alkalmazásban. 

Az online előadást 

megelőző héten lesz 

meghatározva. 



  

2020.05.14. 

A tanultak ismétlése, 

felkészülés a 

számonkérésre 

elektronikus módszertani 

kézikönyv 
Teams alkalmazásban 

Egyéni felkészülés 

a tanultakból. 
2020.05.14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online ppt előadás Teams értekezletben megosztva. 
A fentiekben 

leírva. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online teszt és/vagy online szóbeli vizsga Teams alkalmazásban. vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Ének-zene II. Tantárgy kódja: TAK208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

  

04. 22. 

  36. Szegény legény vagyok én… 
*37. A fák mögött egy utca volt… 
  38. Áll egy ifjú nyírfa a réten… 
*39. Pál, Kata Péter, jó reggelt! 
(nem kell kánonban!) 

Tankönyv, 

hangfájlok 
OneDrive A hangzó segédanyag 

segítségével a dalok 
megtanulása 
szolmizálva, 
szöveggel, a *-gal 
megjelöltek  
kívülről (szolm., 
kézjel, szöveg), 
kottából furulyázva 
A dalok kánonban 
való éneklésére nem 
kerül sor ebben a 
szemeszterben. 

 

04. 28. 

04. 29. 

*41. Csepp, csepp, csepereg…. 
*43. Szélről legeljetek… 
(nem kell kánonban!) 
*44. Csipkefa, bimbója… 
*46. Tavaszi szél… 

Tankönyv, 

hangfájlok 
OneDrive 05. 05.  

05. 06. 

  47. Kakukk, kakukk… 
  51. Elvesztettem 

zsebkendőmet… 
  53. De szeretnék páva lenni… 
(A tankönyvi sajtóhiba javítása!) 
  54. Megfogtam egy szúnyogot… 

Tankönyv, 

hangfájlok 
OneDrive 05. 12. 

05. 13. 
*58. Serkenj fel, kegyes nép… 
  61. Csendülj, pendülj kedves 

lantom… 

Tankönyv, 

hangfájlok 
OneDrive 05. 15. 



  

*64. Szél fut a nádason habzik a 
tó… 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Elméleti anyagból szóbeli beszámoló  MS Teams Vizsgaidőpont 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Dalok ismeretéből beszámoló MS Teams Vizsgaidőpont 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Ének-Zene II. Tantárgy kódja: TAK 208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Elméleti anyagból szóbeli beszámoló  MS Teams Vizsgaidőpont 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Dalok ismeretéből beszámoló MS Teams Vizsgaidőpont 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Ének-zenei alapismeretek II. Tantárgy kódja: TAK 208LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Elméleti anyagból szóbeli beszámoló  MS Teams Vizsgaidőpont 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Dalok ismeretéből beszámoló MS Teams Vizsgaidőpont 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ének tantárgy-pedagógia Tantárgy kódja: TAK409N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

Ápr. 20. 

 

- A gyakorlás különböző 

típusai – játékos feladatok 

- A gyakorlás különböző 

típusai – játékos feladatok 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

OneDriveon megosztott 
dokumentum.   

Ápr. 27. 

- Tervezés, felkészülés az órára 

– tanmenet, óravázlat, 

dalanyag tervezése 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

OneDriveon megosztott 
dokumentum.   

Máj. 4. 
- Az énekórák típusai, 

általános felépítése 

 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

OneDriveon megosztott 
dokumentum.   

Máj. 11. 

- Ellenőrzés, értékelés 

Oktatástechnikai eszközök 

Tantervi előírások, az alsó 

tagozaton megtanítandó anyag 

áttekintése 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

OneDriveon megosztott 
dokumentum. 

Videófelvétel 

készítése: 

Mikrotanítás a 

megbeszélt 

szempontok 

alapján. 

2020. 05. 15. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A videó elkésztése és megküldése, és a 

kiosztott TGYP „beugrós feladatok” 

teljesítése. 

Videók: e-mail, MS Teams, nem 

publikus youtube videó, óriásmail stb. 

Beugrós feladatok: MS Teams 

Legkésőbb a 

vizsganapon. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A kiosztott tételsor alapján kollokvium 

(Felkészülési idő nélkül beszélgetés a 

témáról.) 

MS Teams Vizsganap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Ének tantárgy-pedagógia Tantárgy kódja: TAK409L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

Április 

24. 

4 óra 

8.00-

12.00 

- A készségfejlesztés területei 

az iskolai énekórákon. 

- Az éneklési készség 

fejlesztése. 

- Ritmikai és dallami 

készségfejlesztés. 

- A többszólamú hallás 

fejlesztése. 

- A zenehallgatás és az 

improvizáció készségének 

fejlesztése 

- A gyakorlás különböző 

típusai – játékos feladatok 

- A gyakorlás különböző 

típusai – játékos feladatok 

- Tervezés, felkészülés az órára 

– tanmenet, óravázlat, 

dalanyag tervezése 

- Az énekórák típusai, 

általános felépítése 

- Ellenőrzés, értékelés 

Oktatástechnikai eszközök 

Tantervi előírások, az alsó 

tagozaton megtanítandó anyag 

áttekintése 

tankönyv, elektronikus 

anyagok 

OneDriveon megosztott 
dokumentum. 

Két videófelvétel 

készítése: 

1. ütemezésről,  

2/4, 3/4,  

illetve 4/4 

ütemmutatójú 

dalokkal, oktatói 

videófelvétel 

alapján. 

2. Mikrotanítás a 

megbeszélt 

szempontok 

alapján. 

2020. 05. 15. 



  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

A két videó elkésztése és megküldése, és 

a kiosztott TGYP „beugrós feladatok” 

teljesítése. 

Videók: e-mail, MS Teams, nem 

publikus youtube videó, óriásmail stb. 

Beugrós feladatok: MS Teams 

Legkésőbb a 

vizsganapon. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A kiosztott tételsor alapján kollokvium 

(Felkészülési idő nélkül beszélgetés a 

témáról.) 

MS Teams Vizsganap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Kosóczki Tamás Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Kórusének Tantárgy kódja: SF018, SF982, SF968, SF1026 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 20. 
Balázs Árpád: 

Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDrive 

 
A saját szólamának 

elsajátítása 
05.15. 

04. 27. 
Balázs Árpád: 

Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDrive 

 
A saját szólamának 

elsajátítása 
05.15. 

05. 04. 
Balázs Árpád: 

Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDrive 

 
A saját szólamának 

elsajátítása 
05.15. 

05. 11. 
Balázs Árpád: 

Madrigaleszk 

Elektronikus formátumú 

anyag 

OneDrive 

 
A saját szólamának 

elsajátítása 
05.15. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A saját szólamának elsajátítása MS Teams 05.15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A saját szólam előadása Felvétel megküldése 05.15. 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: 
Borszéki Szabolcsné Gábris Virág - Kupszáné 

Ozvald Katalin 
Tagozat:  levelező 

Tantárgy neve: Alapozó szakaszt záró szigorlat Tantárgy kódja: DIF208 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

nincs 

konzultációs 

időponthoz 

kötve 

Alapozó szakaszt záró 

szigorlat 

kapcsolódó tárgyból (A 

pedagógus 

teljesítményének 

értékelése -a portfólió 

készítésének kérdései) 

részesülnek a hallgatók 

felkészítésben, valamint 

az oktatók által online 

biztosított segédanyag 

e-mailben 

csatolmányként 

beadandó dolgozat 

készítése, e-

mailben küldve az 

oktatók címére 

2020. 06. 10. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 2020. 05. 16.  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Alapozó szakaszt záró szigorlat - beadandó 

dolgozat készítése (szakmai önéletrajz, 

szakmai életút, intézménybemutatás) 

beadandó dolgozat készítése, e-mailben 

küldve az oktatók címére 
2020. 06. 10. 

 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Kupszáné Ozvald Katalin Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: 
A pedagógus teljesítményének értékelése (a 

portfólió készítésének kérdései) 
Tantárgy kódja: DIF402 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

25. 

A pedagógus 

teljesítményének 

értékelése (a portfólió 

készítésének kérdései) 

ppt 
e-mailben 

csatolmányként 

Házi dolgozat írása, 

e-mailben küldve a 

címemre 
2020. 05. 25. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 2020. 05. 16.  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A pedagógus teljesítményének értékelése 
Házi dolgozat írása, e-mailben küldve a  

címemre 
2020. 05. 25. 

 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: 
Borszéki Szabolcsné Gábris Virág - Kupszáné 

Ozvald Katalin – Bohner - Beke Aliz 
Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Szakdolgozat II.  Tantárgy kódja: DIF411 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

nincs 

konzultációs 

időponthoz 

kötve 

Szakdolgozat II. 
konzultáció a 

konzulenssel 
e-mailben  

szakdolgozat 

készítése, e-

mailben küldve az 

oktatók címére 

2020. 05. 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 2020. 05. 15.  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szakdolgozat 
szakdolgozat készítése, e-mailben küldve az 

oktatók címére 
2020. 05. 15. 

 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Marczin István Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: 
Gyermekszabadidős rendezvények 

szervezése 
Tantárgy kódja: SF954/SF954L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

8 óra 

A szabadidő 

problematikája,  

A gyermekszabadidő 

tankönyv, elektronikus 

formátumú dokumentum 

e-mail, neptun, 

OneDrive 
olvasás, tanulás május 31. 

 

A gyermekszabadidő 

szervezeti keretei, 

formái 

tankönyv, elektronikus 

formátumú dokumentum 

e-mail, neptun, 

OneDrive 
olvasás, tanulás május 31. 

 

Játszóházak, 

A 

rendezvényszervezés 

folyamata 

tankönyv, elektronikus 

formátumú dokumentum 

e-mail, neptun, 

OneDrive 
olvasás, tanulás május 31. 

 

Igényfelmérés, 

Helyzetelemzés, 

Személyi feltételek 

tankönyv, elektronikus 

formátumú dokumentum 

e-mail, neptun, 

OneDrive 
olvasás, tanulás május 31. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért házi dolgozat, forgatókönyv   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat, forgatókönyv e-mail május 31. 

  



  

 
 

 

Távoktatás második szakaszának terve  

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve:  Marcsányi-Papp Hajnalka  Tagozat:  Nappali  

Tantárgy neve:  Beszédfejlődés segítése  Tantárgy kódjaiii:  CS205N  

A szorgalmi időszak terve  

  

Idő 

A tananyag  

A hallgató 

teendője  
Határidő  

megnevezése/címe  
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módjav 

2020.04.22.  
A dadogás és a hadarás. 

Fogalmi meghatározás. 

Terápia. Esetbemutatás.  

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt  

E-mailben küldöm 

csatolmányként.  

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), 

hogy teljesíthető-e és 

teljesítette –e a heti 

feladatot.  

2020.04.27.  

2020.04.29.  

Rekedtség, orrhangzós 

beszéd. Fogalmi 

meghatározás. Terápia.   

Esetbemutatás.  

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt  

E-mailben küldöm 

csatolmányként.  

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), 

hogy teljesíthető-e és 

teljesítette –e a heti 

feladatot.  

2020.05.04.  



  

2020.05.06.  

Mutizmus, kóros nyelés, 

dizartria. Fogalmi 

meghatározás. Terápia. 

Esetbemutatás  

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt  

E-mailben küldöm 

csatolmányként.  

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), 

hogy teljesíthető-e és 

teljesítette –e a heti 

feladatot.  

2020.05.11.  

2020.05.13.  

Írott nyelvi zavarok: 

Olvasászavar (dyslexia), 

Helyesírászavar és 

Írászavar (dysgraphia).  

A csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

kompetenciái.   

Összefoglalás.  

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt  

E-mailben küldöm 

csatolmányként.  

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), 

hogy teljesíthető-e és 

teljesítette –e a heti 

feladatot.  

2020.05.15.  

A vizsgaidőszak terve  

  

A feladat  

Határideje  
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért       

jegyért  

(félévközi jegyért  

vagy vizsgajegyért)  

Zárthelyi dolgozat 1.: teljesített (2020. 04. 01.)  

Beadandó házi dolgozat határideje: 2020. 04.22.  

Zárthelyi dolgozat 2.:2020. 05. 25. (Online írott 

dolgozat)  

Google űrlap/drive  
2020.05.25. 

Hétfő 9:00  

  
  



  

Távoktatás második szakaszának terve  

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve:  Marcsányi-Papp Hajnalka  Tagozat: Levelező  

Tantárgy neve:  Beszédfejlődés segítése  Tantárgy kódja:  CS205L  

A szorgalmi időszak terve  

  

Idő 

A tananyag  
A hallgató 

teendője  
Határidő  

megnevezése/címe  
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

2020. 04. 

27.  

Nyelvfejlődési elmaradás: 

Nyelvi késés; Nyelvfejlődési 

zavar Fogalmi meghatározás. 

Pöszeség – élettani pöszeség. 

Fogalmi meghatározás. 

Terápia. Esetbemutatás.  
A dadogás és a hadarás. 

Fogalmi meghatározás. 

Terápia. Esetbemutatás.  
Rekedtség, orrhangzós beszéd, 

mutizmus, kóros nyelés. 

Fogalmi meghatározás. 

Terápia.   
Esetbemutatás.  
Az olvasászavar (dyslexia) és 

az írászavar (dysgraphia).  
A csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 

kompetenciái.   
Összefoglalás.  

  

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt  

E-mailben küldöm 

csatolmányként.  

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), hogy 

teljesíthető-e és teljesítette 

–e a feladatot.  

2020. 05.11.  

            



  

            

            

A vizsgaidőszak terve  

  

A feladat  

Határideje  
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért        

jegyért  

(félévközi jegyért  

vagy vizsgajegyért)  

Beadandó házi dolgozat határideje: 2020. 05.11.  

Zárthelyi dolgozat: 2020. 05. 25. (Online írott 

dolgozat)  
Google űrlap/drive  

2020.05.25. 

Hétfő 9:00  

 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Marcsányi-Papp Hajnalka Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Beszédfejlesztés Tantárgy kódja: DIF406 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

25. 9:00 

A normál ütemű 
beszédfejlődés 
folyamata, jellemzői 0-6 
éves korban. 
Beszédzavarok 
rendszerezése, tünetei, 
jellemzői és javítása. 

 

Elektronikus formátumú 

dokumentum, csatolmányként 

küldve: word, youtube videó link, 

jegyzet, ppt 

E-mailben küldöm 

csatolmányként. 

A dokumentum 

elolvasása, 

lényegkiemelés, feltett 

kérdésekre válaszadás, 

beadandó 

feladatgyűjtemény 

elkészítése (2020.05.04-

ig), videók megnézése, 

reflektálás emailben 

(neptun vagy gmail), 

hogy teljesíthető-e és 

teljesítette –e a 

feladatot. Esszé 

elkészítése (2020. 

05.13-ig) 

2020. 05. 13. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 2020.05.13. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Beadandó feladatgyűjtemény 

elkészítése; határideje: 2020. 05.04. 

Beadandó esszé elkészítése, 

határideje:2020.05.13. 

emailben, word formátumban 2020.05.13. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Markos Gabriella  Tagozat: levelező  

Tantárgy 

neve: 

Cigány nemzetiségi mentorpedagógus 

szakirány  
Tantárgy kódja: CMP 207, CMP203 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 05. 

15. 

CMP207 

Kompetencialapú 

nevelés - 

intézménylátogatás 

intézménylátogatás 

helyett egyéni 

tapasztalaton alapuló 

beadandó dolgozat 

készítése 

 

 

beadandó dolgozat 

Kompetenciafejlesztés 

a távoktatás 

körülményei között, 

az adott intézmény, 

gyermekcsoport, 

oktatási módszerek, 

stratégiák bemutatása.  

 

2020. június 10.  

dolgozat 

beadása 

emailen 

2020. 05. 

15.  

CMP203 

Az esélyteremtés 

szükségessége a 

lehetőségei a 

nevelés és oktatás 

segítségével -

intézménylátogatás  

intézménylátogatás 

helyett egyéni 

tapasztalaton alapuló 

beadandó dolgozat 

készítése 

 

 

Tanulás segítése, 

eltérő tanulási utak, 

gyermeki tanulási 

módok, hátrány és  

esélyteremtés 

tapasztalati  a 

távoktatás 

körülményei között. 

2020. június 10. 

dolgozat 

beadása 

emailen 



  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

    

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Markos Gabriella Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Differenciálás a gyakorlatban Tantárgy kódja: DIF410 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 24. 

Differenciálás a 

gyakorlatban 

az önálló 

tananyagelsajátítást 

segítő – online- 

segédanyag 

online megosztott 

segédanyag, 

ajánlások  

beadandó dolgozat 

készítése, e-mailben 

küldve az oktató 

címére 

2020. május 15.  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért online kooperáció az oktatóval az oktató e-mail elérhetőségén keresztül 
2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Differenciálás jelene a gyakorlatban 

 
beadandó dolgozat készítése, e-mailben küldve 

az oktató címére 
2020. május 

15. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Természetismeret-környezetvédelem II. Tantárgy kódja: TAK206N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.21. 
Az élettelen anyag 

evolúciója 
world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

04.27. 

04.28. 
Az élő anyag 

evolúciója I. 
world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.04. 

05.05. 
Az élő anyag 

evolúciója I. 
world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.11. 



  

05.12. 
Fél év végi 

összefoglalás 
    

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
félévközi otthoni feladatok teljesítése és 

az online konzultációkon való jelenlét 

az otthoni feladatokat következő hétre 

kell visszaküldeni a Teams-feladatokon 

belül 

aktuális hét 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Természetismeret-környezetvédelem II. Tantárgy kódja: TAK206L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

 

A konzultációk 

február-márciusban 

voltak. 

    

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Természetismeret I. (Növénytan) Tantárgy kódja: TAV303L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.17. 

Növényrendszertan 

váza, növényi törzsek 

főbb jellemzői, 

növényvilág 

szervezettana és 

élettana 

world, pdf, ppt 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.05. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
félévközi otthoni feladatok teljesítése és 

az online konzultáción való jelenlét 

az otthoni feladatokat határidőre kell 

visszaküldeni a Teams-feladatokon belül 

megjelölt 

határidő 

jegyért 

(félévközi jegyért 
a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 



  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Természetismeret II. (Állattan) Tantárgy kódja: TAV403L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.24. 

Állatrendszertan váza, 

állatvilág törzseinek 

főbb jellemzői, 

állatok szervezettana 

és élettana 

world, pdf, ppt 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.10. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
félévközi otthoni feladatok teljesítése és 

az online konzultáción való jelenlét 

az otthoni feladatokat határidőre kell 

visszaküldeni a Teams-feladatokon belül 

megjelölt 

határidő 

jegyért 

(félévközi jegyért 
a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 



  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Környezeti nevelés Tantárgy kódja: ÓK206N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 22. 

Halmazállapotok és 

ezzel kapcsolatos 

játékos tevékenységek 

world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

04.28. 

04.29. 

Növénytan és ezzel 

kapcsolatos játékos 

tevékenységek 

world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.05. 

05.06. 

Állattan és ezzel 

kapcsolatos játékos 

tevékenységek 

world, ppt, pdf 

Teams-

feladatokban 

küldöm 

A tananyag 

feldogozásával 

kapcsolatos 

kérdések és 

feladatok 

kidolgozása 

05.12. 



  

05.13. 
Fél év végi 

összefoglalás 
    

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
félévközi otthoni feladatok teljesítése és 

az online konzultációkon való jelenlét 

az otthoni feladatokat következő hétre 

kell visszaküldeni a Teams-feladatokon 

belül 

aktuális hét 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Patocskai Mária Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Környezeti nevelés Tantárgy kódja: ÓK206L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

 
A konzultációk 

februárban voltak. 
    

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

a féléves anyag tartalma online teszt vizsgaidőszak 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Multikulturális nevelés és módszertana Tantárgy kódja: DIF404 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

május 9. 

Nyitottság, másság, 

multikulturalitás 

elektronikus formátumú 

dokumentumok 

közzététel a 

TEAMS-ben 

beadandó 

dolgozat 

készítése 

2020. május 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
beadandó dolgozat készítése a megadott 

források felhasználásával 
feltöltése a TEAMS-be 

2020. május 

15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat készítése a megadott 

források felhasználásával 
feltöltése a TEAMS-be 

2020. május 

15. 

  



  

 

Sódar Béla Balázs Nappali tagozat 

2020.04.18. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve: Technika-életvitel-háztartástan I. 

Tantárgy kódja: TAK207N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

5. hét Az anyagok: képlékeny 

anyagok, papír, faanyagok, 

szálas anyagok, textilek 

alakítása. 

Építés. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

6. hét Gyalogos közlekedés 

szabályai. 

A közösségi közlekedés 

viselkedési szabályai, a 

közlekedésben rejlő 

veszélyek 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

7. hét Családi rendezvények, 

ünnepek, események. 

Iskolai és 

osztályrendezvények. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

8. hét 
A közösségért végzett munka Word dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor? A távoktatás ideje alatt 



  

milyen módon? írásban 

Sódar Béla Balázs Nappali tagozat 

2020.04.18. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve: Technika tantárgy-pedagógia 

Tantárgy kódja: TAK408N 

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

5. hét A technika tantárgy 

sajátosságai. 

A technikai nevelés és 

oktatás módszerei. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

6. hét A tantárgy tanításához 

használható oktatási 

eszközök rendszere. 

A taneszközök megismerése, 

felhasználásuk hatékony 

módjai. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

7. hét Munkaszervezési formák a 

technika órán. 

Életmód, életvitel, háztartási 

ismeretek tanításának 

elemzése. 

Word dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként 

 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Szabó Áron Tagozat: I. évfolyam 

Tantárgy neve: Vizuális nevelés és módszertana Tantárgy kódja: Vizuális nevelés és módszertana 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23. 
A gyermeki kifejezés 

vizuális eszközei 
pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.04.30. 
A gyermeki kifejezés 

vizuális eszközei 
pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.07. 

Ismerkedés a 

bölcsődében is 

használható 

kézműves 

technikákkal 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.14. 

Ismerkedés a 

bölcsődében is 

használható 

kézműves 

technikákkal 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Órai rajzi feladatok teljesítéséért Teams-be feltötltött fájl 2 nap 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Rajzi feladat Teams-be feltötltött fájl 2 nap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Szabó Áron Tagozat: I. évfolyam, Csecsemő 

Tantárgy neve: 
Vizuális nevelés és módszertana  Tantárgy kódja: CS207L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23.  Vizuális nevelés alapjai pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

 7 nap 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Órai rajzi feladatok teljesítéséért Teams-be feltötltött fájl 2 nap 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Rajzi feladat Teams-be feltötltött fájl 2 nap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Szabó Áron Tagozat: II. évfolyam Tanító 

Tantárgy neve: Vizuális nevelés tantárgy-pedagógia és esztétika Tantárgy kódja: TAK308N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23. 
A gyermek vizuális 
funkcióinak fejlődése pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.04.30. 

A manualitás és a vizuális 
jelnyelv kezdetei. 

 
pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.07. 
Rajzfejlődés folyamata: 
firkától az ábrázolásig pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.14. 

Feltételek és módszereket 
a vizuális tevékenységek 
megindulásának 
biztosítására. 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Órai rajzi feladatok teljesítéséért Teams-be feltötltött fájl 2 nap 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Módszertani tételek 1-8 ezek közül az 

egyiknek az ismertetése 
Videochat-es vizsga  1nap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Szabó Áron Tagozat: III. évfolyam 

Tantárgy neve: Kép és formaalakítási technikák Tantárgy kódja: TAK605N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módj 

2020.04.23. 
A ritmus és az arány 
használatának lehetőségei 
a képalkotásban. 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.04.30. 

Konstrukció és 
dekonstrukció, a 
szürrealizmus világa. Papír-
kollázs készítése 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.07. 
Az emberi arc 
tanulmányozása vonalas 
formarajzokkal. 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

2020.05.14. 

Színkeverési gyakorlatok a 
látható színárnyalatok 
visszaadására modellek 
után. 

 

pdf Teams felületen 

Gyakorlati 

feladat 

megvalósítása 

4 nap 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

aláírásért Órai rajzi feladatok teljesítéséért Teams-be feltötltött fájl  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Rajzi feladat Teams-be feltötltött fájl 2 nap 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana Tantárgy kódja: ÓK406N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 23. 
Geometriai fogalmak 

alakulása az óvodában 
pdf dokumentum 

pdf feltöltése a 

Teamsbe 

a kijelölt 

tananyag 

áttekintése, házi 

feladat beküldése 

04. 29. 

04. 30. 
Kombinatorikai 

nevelés 
pdf dokumentum 

pdf feltöltése a 

Teamsbe 

a kijelölt 

tananyag 

áttekintése, házi 

feladat, tervezet 

beküldése 

05.06. 

05. 07. 

Foglalkoztató 

füzetekben, ill. egyéb 

óvodások számára 

összeállított 

feladatlapokon 

szereplő matematikai 

feladatok megoldása, 

megoldási 

lehetőségek vizsgálata 

pdf dokumentum 
pdf feltöltése a 

Teamsbe 

házi feladat 

beküldése 
05. 13 



  

05. 14. 
Számonkérés, online 

dolgozat 
 Teams felületen   

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
házi feladatok beküldése, online órákon 

való részvétel 
Microsoft Teams felületen 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet és online írásbeli dolgozat Microsoft Teams felületen 05. 15. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana Tantárgy kódja: ÓK406L, OKL413 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

    

Korábban kiadott 

házi feladatok, 

tervezet 

beküldése 

05. 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
házi feladatok beküldése, kontakt és 

online konzultációkon való részvétel 
Microsoft Teams felületen 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

tervezet és online írásbeli dolgozat Microsoft Teams felületen 05. 30. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Matematika tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAK407N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 22. 
Kombinatorika 

tanítása 
tankönyv, pdf 

A matematika 

tanítása az alsó 

tagozaton 271-

292.o.; pdf 

a kijelölt 

tananyag 

áttekintése, házi 

feladat beküldése 

04. 28. 

04. 29 Valószínűség tanítása tankönyv, pdf 

A matematika 

tanítása az alsó 

tagozaton 303-

315.o.; pdf 

a kijelölt 

tananyag 

áttekintése, házi 

feladat beküldése 

05.05. 

05. 06. Statisztika tanítása tankönyv, pdf 

A matematika 

tanítása az alsó 

tagozaton 292-

303.o.; pdf 

a kijelölt 

tananyag 

áttekintése, házi 

feladat beküldése 

05.12. 

05. 13. 

Relációk, 

függvények, 

sorozatok tanítása 

tankönyv, pdf 

A matematika 

tanítása az alsó 

tagozaton 316-

351.o.; pdf 

tervezet 

beküldése 

a vizsgaidőpont 

előtt egy héttel 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

szöveges feladatokból írt dolgozat 50%-

os teljesítése (már megvalósult), házi 

feladatok beküldése, online órákon való 

részvétel 

Microsoft Teams felületen  05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat és online szóbeli 

vizsga 
Microsoft Teams felületen 06. 26. 

  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Matematika tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAK407L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

    

Korábban kiadott 

házi feladatok, 

tervezet 

beküldése 

05. 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
házi feladatok beküldése, kontakt és 

online konzultációkon való részvétel 
Microsoft Teams felületen 05. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat és online szóbeli 

vizsga 
Microsoft Teams felületen 06. 26. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: 
Csoportos pedagógiai gyakorlat II. 

(matematika) 
Tantárgy kódja: TAK412N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 20. – 

05. 15. 

Bemutató órák 

megtekintése, 

elemzése 

videófájlok, word 

dokumentum 
Teams felületen 

A bemutató órák 

megtekintése és 

azok adott 

szempontok 

szerinti írásbeli 

elemzése, 

beküldése. 

05. 08. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
bemutató órák megtekintése (már 

részben megvalósult) 
Microsoft Teams felületen 05. 08. 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A bemutató órák megtekintése (már 

részben megvalósult) és azok adott 

szempontok szerinti írásbeli elemzése, 

beküldése. 

Microsoft Teams felületen 05. 08. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: 
Csoportos pedagógiai gyakorlat II. 

(matematika) 
Tantárgy kódja: TAK412L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 20. – 

05. 15. 

Bemutató órák 

megtekintése, 

elemzése 

videófájlok, word 

dokumentum 
Teams felületen 

A bemutató órák 

megtekintése és 

azok adott 

szempontok 

szerinti írásbeli 

elemzése, 

beküldése. 

05. 08. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért bemutató órák megtekintése Microsoft Teams felületen 05. 08. 



  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A bemutató órák megtekintése és azok 

adott szempontok szerinti írásbeli 

elemzése, beküldése. 

Microsoft Teams felületen 05. 08. 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Tagozat: nappali óvó/tanító 

Tantárgy neve: Társadalomismeret Tantárgy kódja: ÓK401N; TAK402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04. 28. 
Az 1970-es évek társ. 

tört. 
w. dokumentum e-mail az előadás anyag  

05. 05. Az 1980-as évek t. t. w. dokumentum e-mail az előadás anyag  

05.12. Napjaink társadalma w. dokumentum e-mail az előadás anyag  

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért  online írott dolgozat beküldése e-mail  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat értékelhetősége e-mail V. 29-ig 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Tagozat: óvó/tanító levelező 

Tantárgy neve: Társadalomismeret Tantárgy kódja: ÓK401L;TAK402L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

 

AZ ÓRA MÉG A 

TÁVOKTATÁS 

ELŐTT MEGVOLT! 

    

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért  online írott dolgozat beküldése e-mail  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat értékelhetősége e-mail 
VI. 12. 12 

ÓRÁIG 

  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Tagozat: nappali+levelező 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom Tantárgy kódja: TAK604N; TAK604L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsáJtásának 

módja 

04. 28. A hazugságmese w. dokumentum e-mail 
feladatok 

visszaküldése 

az óra időpontja 

előtt 12 óráig 

05. 05. Ördögmesék w. dokumentum e-mail 
feladatok 

visszaküldése 

az óra időpontja 

előtt 12 óráig 

05.12. 
Falucsúfolók és a 

formulamese 
w. dokumentum e-mail 

feladatok 

visszaküldése 

az óra időpontja 

előtt 12 óráig 

  
LEVELZŐS ÓRA 

MEGVOLT! 
   

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért visszaküldött feladatok + referátum, e-mail 
legkésőbb 

május 16-ig 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli vizsgáztatás  skype vagy messenger 

jún. 9-ig 

(4 fő); levelező: 

jún. 16 (pót, 

23.). 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. habil. Tóth Sándor Attila Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Irodalomtörténet 
Tantárgy 

kódja: 
TAV602L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

FOLYAMATOS EPIKATÖRRTÉNET w. dokumentum e-mail 
az előadás anyag 

FELADATOKKAL 
 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornáj 

aláírásért A feladatok visszaküldése e-mail május 15. 12 óra. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli vizsga skype vagy messenger 

a 

vizsgaidőszakban 

folyamatosan, 

VI. 17-ig (7 

hallgató) 
  



  

 

Távoktatás második szakaszának terve  

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve:  Varga Erzsébet  Tagozat: levelező  

Tantárgy neve:  Differenciálás  pszichológiája  Tantárgy kódja:  CS404L  

A szorgalmi időszak terve  

  

Idő 

A tananyag  
A hallgató 

teendője  
Határidő  

megnevezése/címe  
rendelkezésre állásának 

típusa  

rendelkezésre 

bocsájtásának módja 

04.25.  

A fejlődés átható 

zavarai  

Mentális retardáció  

Terápiás lehetőségek a 

gyermekkori pszichés 

zavarokban  

ppt, word, videofájl  email  visszajelzés  05.02  

            

            

A vizsgaidőszak terve  

  

A feladat  

Határideje  
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért esettanulmány  emailben word dokumentumban  05.15  

jegyért  

(félévközi jegyért  

vagy vizsgajegyért)  

házi dolgozat  emailben word dokumentumban  06.14.  

 



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Zalay Szabolcs Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Gyermekvédelem Tantárgy kódja: CS402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 
A gyermekvédelmi 

szituáció összetevői 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Saját 

megfigyelés 

jegyzetei 

április 24. 

6. hét 

Jogszabályi 

kötöttségek, 

felelősségi körök 

E-learning tananyag 
E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Részletes 

elemzés 

készítése 

április 30. 

7. hét Az eljárások menete E-learning tananyag 
E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Egyedi helyzetek 

elemzése, küldés 
május 8. 

8. hét 
A gyermek széleskörű 

védelme  
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Szakirodalom 

elemzés 
május 15. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

Gyermekvédelmi szituációelemzés, egy 

adott gyermek megfigyelése 

E-mailen elküldeni a 

zalaysz@gmail.com címre 
május 30. 

mailto:zalaysz@gmail.com


  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Zalay Szabolcs Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Családpedagógia és gyermekvédelem Tantárgy kódj ÓK402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 

rendelkezésre állásának 

típusa 

 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 
A családpedagógiai 

szituáció összetevői 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Saját 

megfigyelés 

jegyzetei 

április 24. 

6. hét Tér, idő, szerepek E-learning tananyag 
E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Részletes 

elemzés 

készítése 

április 30. 

7. hét 
A játszmák 

természete 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Egyedi helyzetek 

elemzése, küldés 
május 8. 

8. hét 
A gyermek széleskörű 

védelme  
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Szakirodalom 

elemzés 
május 15. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornáj 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

Családi szituációelemzés, egy adott 

gyermek megfigyelése 

E-mailen elküldeni a 

zalaysz@gmail.com címre 
május 30. 

mailto:zalaysz@gmail.com


  

vagy vizsgajegyért) 
  



  

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Zalay Szabolcs Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Differenciáló pedagógia Tantárgy kódja: TAK601N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

5. hét 

A pedagógiai 

kommunikációs 

szituáció összetevői 

E-learning tananyag 
E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Saját 

megfigyelés 

jegyzetei 

április 24. 

6. hét 
Tér, idő, szerepek, 

viszonyok, tartalmak 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Részletes 

elemzés 

készítése 

április 30. 

7. hét 
A játszmák 

természete 
E-learning tananyag 

E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Egy adott 

pedagógiai 

entitás (óra, 

foglalkozás, 

iskola, óvoda 

stb) elemzése, 

küldés 

május 8. 

8. hét 

 

A differenciálás 

módszerei, eszközei – 

az atmoszféra 

jelentősége 

E-learning tananyag 
E-mailben küldöm 

csatolmányként 

Szakirodalom 

elemzés 
május 15. 



  

 

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Pedagógiai szituációelemzés, egy adott 

entitás (pedagógus, óra, foglalkozás, 

intézmény) megfigyelése 

E-mailen elküldeni a 

zalaysz@gmail.com címre 
május 30. 

  

mailto:zalaysz@gmail.com


  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.2 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:3 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Raktározás és csomagolás Tantárgy kódja4: EKG6LKBRACS 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő5 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa6 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja7 

2020.05.08 
Csomagolás (fogalom, 

típus, eszköz, OP modell) 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma8 teljesítésének, beadásának módja, csatornája9 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 

 
2 Ennek az időintervallumnak az eleje maradjon 2020.04.20., a vége pedig legyen a vizsgaidőszak vége a tanév rendje szerint: 

Szak (és évfolyam) Szorgalmi időszak vége Vizsgaidőszak kezdete Vizsgaidőszak vége 

Tanító szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Tanító szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 

Óvodapedagógus szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Óvodapedagógus szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Gazdálkodási és menedzsment szak nem végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

 

 



  

 
3 Tagozat: nappali vagy levelező 
4 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
5 A szorgalmi időszak hátralévő része megtervezhető órára/konzultációra lebontva (ebben az esetben az Időhöz a dátum írandó), de ha ez nem releváns, 
akkor nagyobb egységben is. Annyi sort használjanak fel, amennyi szükséges! 
6 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.) 
7 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 vagy az Office365 alkalmazásait (Teams, Outlock stb.) használják! Egyéb információs csatorna is 
alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben vagy az Office365 valamely alkalmazásában a tájékoztatás. 
8 Távoktatásban teljesíthető írásbeli vagy szóbeli feladat legyen, pl. házi dolgozat, tervezet, online írott dolgozat, online szóbeli vizsga stb. 
9. Olyan számonkérési módszert és csatornát válasszanak, amit technikailag meg tudnak valósítani, ami etikus (pl. videócsetes szóbeli vizsgánál 
párhuzamosan legalább két hallgató és az oktató legyen vonalban) és a hallgatók részéről is teljesíthető. Dolgozatok íratására, videócsetes vizsgákra 
lehetőleg a Teamset használják! 
10 Határozzák meg, mire kap a hallgató aláírást! Ha már a szorgalmi időszakban kellett teljesítenie, akkor is utaljanak rá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Raktározás és csomagolás Tantárgy kódja10: EKG6LKBRACS 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
Csomagolás (fogalom, 

típus, eszköz, OP modell) 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Marketingstratégia Tantárgy kódja10: GMK605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment. Tantárgy kódja10: GK402L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24 

Megvalósíthatósági 

tanulmány; 

Idő-, és erőforrás tervezés; 

Költségtervezés; 

Projekt kontroll 

ppt és hanganyag teams csatorna jelenlét 2020.04.24 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment. Tantárgy kódja10: GMK603L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Statisztika 1 Tantárgy kódja10: GK205L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

személyre szabott excel feladatsor 
megoldott feladatsor visszaküldése a teams 

csatornán keresztül 

az elküldés után 

60 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Stratégia és üzleti tervezés Tantárgy kódja10: GMK403L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Tantárgy kódja10: GMV505L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Menedzsment és vezetési gyakorlatok Tantárgy kódja10: GMK605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Számviteli ismeretek a gyakorlatban Tantárgy kódja10: SF092L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25. 

Számvitel 

gyakorlata, a 

számviteli 

beszámoló 

elkészítése 

Feladatlap, PPT és online tananyag: 
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_201
90701/story_html5.html 

OneDrive és a Teams 

felületén 

részvétel, az 

aktuális 

tananyag 

letöltése 

Tananyag 

letöltése az 

órarend szerinti 

napot 

megelőzően 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Tanórákon, távoktatáson való részvétel   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott feladatok megoldása, majd azt követően szóbeli vizsga 

Feladat megoldása és határidőre való 

megküldése e-mailen keresztül 

 

A feladatok 

megoldásainak 

e-mailen 

történő 

beküldési 

határideje: 

2020. május 11. 

 
 
 

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


  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: EU ismeretek Tantárgy kódja10: GK207L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

Tanórák az előző időszakban megtartásra kerültek.  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10-15 oldalas dolgozat vagy  

szóbeli vizsga (beszélgetés a teams-ben video) 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

június 15. 

vizsganapok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Gazdaságpolitika Tantárgy kódja10: GMK601L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

05.09. 

Gazdaságpolitika modellje. 

Helyzetfeltárás, célok, 

eszközök. 

A politika kettős szerepe. 

Gazdasági rendszerek  

A modern államok 

gazdaságpolitikai kihívásai. 

Költségvetési politika, 

adópolitika.  

Monetáris politika. 

 

ppt dokumentum 

(kötelező irodalom) 
o365 teams csoport vizsgadolgozat június 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10-15 oldalas dolgozat teams 365 feltöltés június 15. 

 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Nappali és levelező 

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Tantárgy kódja10: GK404N és GK404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum – 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése  
2020.04.30. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum- 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.08. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum - 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.15. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online dolgozat Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Költségvetési szervek kontrollingja Tantárgy kódja10: GMK606L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25. 
Közszféra kontrolling és 

kórházak kontrollingja 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.04.30. 

2020.04.25. 
Költségvetési szervek 

monitoring rendszere 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.08. 

2020.04.25. 
Önkormányzatok tervezési 

rendszere 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.15. 

2020.04.25. 
Stratégiai menedzsment és 

pénzügyi tervezés 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.15. 

A vizsgaidőszak terve  

 
A feladat elektronikus 

dokumentum tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online teszt Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online teszt 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Emberi erőforrás gazdálkodás Tantárgy kódja10: GK401L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 
A koronavírus okozta 

társadalmi változások 
videók, esettanulmányok   e-mailben küldöm 

megnézni, elolvasni, 

kérdésekre válaszolni 
05.18. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Marketing pszichológia Tantárgy kódja10: GK402L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2. Tantárgy kódja10: GK203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.09. 

Kétváltozós függvények és 

szélső értékei, mátrix, 

determináns, Cramer-

szabály 

word dokumentum Office 365 Teams 
Digitális órán való 

részvétel 
2020.05.09. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 szorgalmi időszak alatti feladatok elvégzése Office 365 Teams 2020.05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Informatika 2. Tantárgy kódja10: GK201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24. 

Adatbázis kezelés – 

többtáblás lekérdezés, 

képletek, jelentés, űrlap 

word dokumentum Office 365 Teams 
Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.24. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Vállalkozások adózása Tantárgy kódja10: GK405L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 SZJA, TB ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Válságkezelés Tantárgy kódja10: GMV606L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
vállalati válság jelzési és 

elemzése 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 



  

 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Változásmenedzsment Tantárgy kódja10: GMV605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25 

Változás menedzsment 

fogalma, típusai, elméleti 

modelljei 

ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.25 

2020.05.09 

Változás folyamat, 

vezetése, 

folyamatmodelljei, RBS és 

OD modellek 

ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.09 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Távoktatás terve Nappali tagozat 

2020.04.18. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve:  Német gazdasági szaknyelv II.  

Tantárgy kódja10: GK106N, GK106L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre állásának 

típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét A kereskedelem és a Marketing - 
ismétlés  / Der Handel und das 
Marketing/ Konjunktiv II. – feltételes 
mód    

 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás 

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

2. hét Az adónemek – Die Steuern/ 
Feltételes mód múlt 
időben(Konjunktiv  II. in der 
Vergangenheit) 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás 

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

3. hét A tőzsde – Die Börse / Elöljárószavak 
–Die Präpositionen (Wiederholung –
ismétlés)  

 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams -ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás  

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

4. hét 
Fő téma: Prezentáció tartása német 
nyelven–Präsentationen auf Deutsch  

ppt – fájlként és a Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás  

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 

 
 

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Keresnyei Krisztina Tagozat:10 Nappali 



  

 
Tantárgy neve: Emberi erőforrás menedzsment Tantárgy kódja10: GK401N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.23 
Egyéni prezentáció a félév 

elején választott témákról 
- - 

PPT készítés, 

prezentálás 
04.23 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online írott dolgozat + Egyéni prezentáció  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Statisztika 1 Tantárgy kódja10: GK205N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 Idősorok ppt és excel teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

személyre szabott excel feladatsor 
megoldott feladatsor visszaküldése a teams 

csatornán keresztül 

az elküldés után 

60 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Számviteli alapismeretek Tantárgy kódja10: GK204N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Összesítő-

ellenőrző 

kimutatások 

PPT és online tananyag: 
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_201
90701/story_html5.html 

OneDrive és a Teams 

felületén való feltöltés 

részvétel, az 

aktuális 

tananyag 

letöltése 

Tananyag 

letöltése az 

órarend szerinti 

nap 9 óráig 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Tanórákon, távoktatáson való részvétel   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott feladatok megoldása, majd azt követően szóbeli vizsga 

Feladat megoldása és határidőre való 

megküldése e-mailen keresztül, majd a 

vizsgaidőszakban szóbeli vizsga 

A feladatok 

megoldásainak 

e-mailen 

történő 

beküldési 

határideje: 

2020. május 11. 

 
 
 
 
 

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


  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 Nappali  

Tantárgy neve: EU ismeretek Tantárgy kódja10: GK207N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
közös költségvetés. Az EU 

jövője, forgatókönyvek 

ppt dokumentum 

video fájl és 

on-line elérhető anyagok 

megosztása 

office teams 365 

a feltöltött anyagokról 

visszacsatolás  

(feltölteni a teams 

csoportba) 

2020. május 9. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

5 oldalas dolgozat választható témában. 

szóbeli (beszélgetés a teams-ben video) 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

május 18. 

vizsganapok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Nappali és levelező 

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Tantárgy kódja10: GK404N és GK404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum – 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése  
2020.04.30. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum- 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.08. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum - 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.15. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online dolgozat Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.23. 
A koronavírus okozta 

társadalmi változások 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.23. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.23. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy egy kiselőadás és egy házi dolgozat 

alapján  

órai kiselőadás  (március elején),  házi dolgozat e-

mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment Tantárgy kódja10: GK402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
Projektek alkalmazkodása a 

környezeti változásokhoz 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.21. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.21. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Megajánlott jegy az évközi feladatok és 

kiselőadások teljesítéséért (2 kiselőadás, 

esettanulmány, jegyzőkönyvek, 1 házi dolgozat), 

ellenkező esetben online szóbeli vizsga 

órai kiselőadás  (február folyamán), 

esettanulmányok, jegyzőkönyvek, házi dolgozat e-

mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Marketingpszichológia Tantárgy kódja10: GV402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 

Szervezetek 

marketingtevékenységének 

változása a koronavírus 

okozta helyzet miatt 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.20. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy egy kiselőadás és egy házi dolgozat 

alapján  

órai kiselőadás  (február folyamán),  házi dolgozat 

e-mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2. Tantárgy kódja10: GK203N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.21. 
Mátrix, determináns, 

Cramer-szabály 
word dokumentum Office 365 Teams 

Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.21. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 szorgalmi időszak alatti feladatok elvégzése Office 365 Teams 2020.05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Informatika 2. Tantárgy kódja10: GK201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.23. 
Adatbázis kezelés – 

jelentés, űrlap 
word dokumentum Office 365 Teams 

Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.23. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 IS_LM modell ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Vállalkozások adózása Tantárgy kódja10: GK405N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 SZJA, TB ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Appel Péter Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Statistics 1 Tantárgy kódja10: GK205NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24. Practise for the exam 

Tankönyv, képletgyűjtemény, 

konkrét feladatok a megoldással 

együtt 

Skype-on: a definíciók, 

módszerek, 

összefüggések 

ismertetése, illetve a 

feladatok közös 

megoldása online. 

Statisztikai 

feladatokat megért, 

megold, számol, a 

„miértekre” válaszol 

angol nyelven. 

 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Az aláírás feltétele az órákon való részvétel. Két 

hiányzás megengedett. 
  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A vizsgafeladatok megoldása, illetve a kapott 

eredmények bemutatása, értelmezése a már 

kialakított online keretek közt. 

Online vizsga a már kialakított keretek közt.   

 

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

 

 
Dr. Győrfi Tamás Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Information Technology 2. Tantárgy kódja10: GK201NE 

A szorgalmi időszak terve 



  

 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04. 22. 
Félév végi összefoglalás, 

értékelés 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online konzultáción 

való részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Online konzultációkon való részvétel, feladatok 

határidőre való feltöltése 
Teams program  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga Teams program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali/Regular 

Tantárgy neve: Számviteli alapismeretek/Basic of Accounting Tantárgy kódja10: GK204NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 
rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Summary 

Documents in 

Accounting 

PPT 
OneDrive and Teams 

surfaces 

Participate on 

distance 

teaching 

Download the 

ppt before the 

lesson starts 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Participate on distance teaching   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Solving and sending (via e-mail) assignments, oral exam (Teams, 

Messenger) 

Solving and sending (via e-mail) 

assignments, oral exam (Teams, 

Messenger) 

Solving and 

sending (via e-

mail) 

assignments 

Deadline: 11th 

of May, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali/Regular 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv II (Hungarian Culture and History II) Tantárgy kódja10: GK206NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Nemzeti 

emlékhelyek 

Magyarországon/ 
National 

monuments and 

PPT 
OneDrive and Teams 

surfaces 

Participate on 

distance 

teaching 

Download the 

ppt before the 

lesson starts 



  

 

memorials in 

Hungary 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Participate on distance teaching   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Oral exam (Team sor messenger)  
Examination 

period 

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 Nappali (stipendium hungaricum) 

Tantárgy neve: Basic of EU Tantárgy kódja10: GK207NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
Common budget, the futur 

of EU, scenario 

ppt dokumentum 

video fájl és 

on-line elérhető anyagok 

megosztása 

office teams 365 

a feltöltött anyagokról 

visszacsatolás (két 

oldalas vélemény) 

2020. május 9. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 



  

 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

5 oldalas dolgozat választható témában. 

szóbeli beszélgetés 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

május 18. 

vizsganap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 

A koronavírus okozta 

társadalmi változások  / 

Social changes caused by 

the coronavirus   

videók, esettanulmányok  

videos, case studies 

e-mailben küldöm, will 

be sent by email 

megnézni, elolvasni, 

kérdésekre válaszolni, to 

watch, to read, to answer 

questions 

05.18. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat / essay e-mail-en / via e-mail  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 IS_LM modell ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Raktározás és csomagolás Tantárgy kódja10: EKG6LKBRACS 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
Csomagolás (fogalom, 

típus, eszköz, OP modell) 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Raktározás és csomagolás Tantárgy kódja10: EKG6LKBRACS 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
Csomagolás (fogalom, 

típus, eszköz, OP modell) 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

      

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 

tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
10 Ennek az időintervallumnak az eleje maradjon 2020.04.20., a vége pedig legyen a vizsgaidőszak vége a tanév rendje szerint: 

Szak (és évfolyam) Szorgalmi időszak vége Vizsgaidőszak kezdete Vizsgaidőszak vége 

Tanító szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Tanító szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 

Óvodapedagógus szak nem végzős évfolyam 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Óvodapedagógus szak végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.04.27. 2020.05.22. 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak 2020.05.15. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Gazdálkodási és menedzsment szak nem végzős évfolyam 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

Angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak 2020.04.24. 2020.05.18. 2020.06.26. 

 
10 Tagozat: nappali vagy levelező 
10 Ha azonos tartalommal és névvel, de eltérő kurzuskóddal rendelkezik a tárgy, akkor valamennyi kód szerepeljen! 
10 A szorgalmi időszak hátralévő része megtervezhető órára/konzultációra lebontva (ebben az esetben az Időhöz a dátum írandó), de ha ez nem releváns, 
akkor nagyobb egységben is. Annyi sort használjanak fel, amennyi szükséges! 
10 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.) 
10 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 vagy az Office365 alkalmazásait (Teams, Outlock stb.) használják! Egyéb információs csatorna is 
alkalmazható, de ebben az esetben is szükséges a Neptun rendszerben vagy az Office365 valamely alkalmazásában a tájékoztatás. 
10 Távoktatásban teljesíthető írásbeli vagy szóbeli feladat legyen, pl. házi dolgozat, tervezet, online írott dolgozat, online szóbeli vizsga stb. 
10. Olyan számonkérési módszert és csatornát válasszanak, amit technikailag meg tudnak valósítani, ami etikus (pl. videócsetes szóbeli vizsgánál 
párhuzamosan legalább két hallgató és az oktató legyen vonalban) és a hallgatók részéről is teljesíthető. Dolgozatok íratására, videócsetes vizsgákra 
lehetőleg a Teamset használják! 
10 Határozzák meg, mire kap a hallgató aláírást! Ha már a szorgalmi időszakban kellett teljesítenie, akkor is utaljanak rá! 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Raktározás és csomagolás Tantárgy kódja10: EKG6LKBRACS 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
Csomagolás (fogalom, 

típus, eszköz, OP modell) 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Marketingstratégia Tantárgy kódja10: GMK605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment. Tantárgy kódja10: GK402L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24 

Megvalósíthatósági 

tanulmány; 

Idő-, és erőforrás tervezés; 

Költségtervezés; 

Projekt kontroll 

ppt és hanganyag teams csatorna jelenlét 2020.04.24 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment. Tantárgy kódja10: GMK603L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Statisztika 1 Tantárgy kódja10: GK205L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.18 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

személyre szabott excel feladatsor 
megoldott feladatsor visszaküldése a teams 

csatornán keresztül 

az elküldés után 

60 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Stratégia és üzleti tervezés Tantárgy kódja10: GMK403L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Tantárgy kódja10: GMV505L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Menedzsment és vezetési gyakorlatok Tantárgy kódja10: GMK605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Számviteli ismeretek a gyakorlatban Tantárgy kódja10: SF092L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25. 

Számvitel 

gyakorlata, a 

számviteli 

beszámoló 

elkészítése 

Feladatlap, PPT és online tananyag: 
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_201
90701/story_html5.html 

OneDrive és a Teams 

felületén 

részvétel, az 

aktuális 

tananyag 

letöltése 

Tananyag 

letöltése az 

órarend szerinti 

napot 

megelőzően 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Tanórákon, távoktatáson való részvétel   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott feladatok megoldása, majd azt követően szóbeli vizsga 

Feladat megoldása és határidőre való 

megküldése e-mailen keresztül 

 

A feladatok 

megoldásainak 

e-mailen 

történő 

beküldési 

határideje: 

2020. május 11. 

 
 
 

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


  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: EU ismeretek Tantárgy kódja10: GK207L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

Tanórák az előző időszakban megtartásra kerültek.  

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10-15 oldalas dolgozat vagy  

szóbeli vizsga (beszélgetés a teams-ben video) 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

június 15. 

vizsganapok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Gazdaságpolitika Tantárgy kódja10: GMK601L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

05.09. 

Gazdaságpolitika modellje. 

Helyzetfeltárás, célok, 

eszközök. 

A politika kettős szerepe. 

Gazdasági rendszerek  

A modern államok 

gazdaságpolitikai kihívásai. 

Költségvetési politika, 

adópolitika.  

Monetáris politika. 

 

ppt dokumentum 

(kötelező irodalom) 
o365 teams csoport vizsgadolgozat június 15. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

10-15 oldalas dolgozat teams 365 feltöltés június 15. 

 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Nappali és levelező 

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Tantárgy kódja10: GK404N és GK404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum – 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése  
2020.04.30. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum- 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.08. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum - 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.15. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online dolgozat Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Költségvetési szervek kontrollingja Tantárgy kódja10: GMK606L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25. 
Közszféra kontrolling és 

kórházak kontrollingja 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.04.30. 

2020.04.25. 
Költségvetési szervek 

monitoring rendszere 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.08. 

2020.04.25. 
Önkormányzatok tervezési 

rendszere 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.15. 

2020.04.25. 
Stratégiai menedzsment és 

pénzügyi tervezés 
elektronikus dokumentum Office 365/Teams 

Megküldött 

dokumentumok 

áttekintése 

2020.05.15. 

A vizsgaidőszak terve  

 
A feladat elektronikus 

dokumentum tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online teszt Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online teszt 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Emberi erőforrás gazdálkodás Tantárgy kódja10: GK401L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 
A koronavírus okozta 

társadalmi változások 
videók, esettanulmányok   e-mailben küldöm 

megnézni, elolvasni, 

kérdésekre válaszolni 
05.18. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Marketing pszichológia Tantárgy kódja10: GK402L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat e-mail-en  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2. Tantárgy kódja10: GK203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.09. 

Kétváltozós függvények és 

szélső értékei, mátrix, 

determináns, Cramer-

szabály 

word dokumentum Office 365 Teams 
Digitális órán való 

részvétel 
2020.05.09. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 szorgalmi időszak alatti feladatok elvégzése Office 365 Teams 2020.05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Informatika 2. Tantárgy kódja10: GK201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24. 

Adatbázis kezelés – 

többtáblás lekérdezés, 

képletek, jelentés, űrlap 

word dokumentum Office 365 Teams 
Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.24. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Vállalkozások adózása Tantárgy kódja10: GK405L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 SZJA, TB ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Válságkezelés Tantárgy kódja10: GMV606L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.05.08 
vállalati válság jelzési és 

elemzése 
ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.08 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 



  

 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Levelező tagozat 

Tantárgy neve: Változásmenedzsment Tantárgy kódja10: GMV605L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.25 

Változás menedzsment 

fogalma, típusai, elméleti 

modelljei 

ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.25 

2020.05.09 

Változás folyamat, 

vezetése, 

folyamatmodelljei, RBS és 

OD modellek 

ppt teams csatorna jelenlét 2020.05.09 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

teszt 
microsoft forms; teendőkkel kapcsolatos 

kommunikáció a teams csatornán keresztül  

az elküldés után 

30 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Távoktatás terve Nappali tagozat 

2020.04.18. – 2020.05.15. 

Tantárgy neve:  Német gazdasági szaknyelv II.  

Tantárgy kódja10: GK106N, GK106L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre állásának 

típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét A kereskedelem és a Marketing - 
ismétlés  / Der Handel und das 
Marketing/ Konjunktiv II. – feltételes 
mód    

 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás 

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

2. hét Az adónemek – Die Steuern/ 
Feltételes mód múlt 
időben(Konjunktiv  II. in der 
Vergangenheit) 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás 

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

3. hét A tőzsde – Die Börse / Elöljárószavak 
–Die Präpositionen (Wiederholung –
ismétlés)  

 

Szakirodalom, elküldött tematika 

alapján és Teams -ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás  

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

4. hét 
Fő téma: Prezentáció tartása német 
nyelven–Präsentationen auf Deutsch  

ppt – fájlként és a Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. digitális 

távoktatás  

( oktatási konferenciabeszélgetés) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 

 
 

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Keresnyei Krisztina Tagozat:10 Nappali 



  

 
Tantárgy neve: Emberi erőforrás menedzsment Tantárgy kódja10: GK401N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.23 
Egyéni prezentáció a félév 

elején választott témákról 
- - 

PPT készítés, 

prezentálás 
04.23 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online írott dolgozat + Egyéni prezentáció  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Kovács Szilárd Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Statisztika 1 Tantárgy kódja10: GK205N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 Idősorok ppt és excel teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

személyre szabott excel feladatsor 
megoldott feladatsor visszaküldése a teams 

csatornán keresztül 

az elküldés után 

60 perccel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Számviteli alapismeretek Tantárgy kódja10: GK204N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Összesítő-

ellenőrző 

kimutatások 

PPT és online tananyag: 
http://www.pticommunications.hu/baja_e/24_201
90701/story_html5.html 

OneDrive és a Teams 

felületén való feltöltés 

részvétel, az 

aktuális 

tananyag 

letöltése 

Tananyag 

letöltése az 

órarend szerinti 

nap 9 óráig 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Tanórákon, távoktatáson való részvétel   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Kiadott feladatok megoldása, majd azt követően szóbeli vizsga 

Feladat megoldása és határidőre való 

megküldése e-mailen keresztül, majd a 

vizsgaidőszakban szóbeli vizsga 

A feladatok 

megoldásainak 

e-mailen 

történő 

beküldési 

határideje: 

2020. május 11. 

 
 
 
 
 

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


  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 Nappali  

Tantárgy neve: EU ismeretek Tantárgy kódja10: GK207N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
közös költségvetés. Az EU 

jövője, forgatókönyvek 

ppt dokumentum 

video fájl és 

on-line elérhető anyagok 

megosztása 

office teams 365 

a feltöltött anyagokról 

visszacsatolás  

(feltölteni a teams 

csoportba) 

2020. május 9. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

5 oldalas dolgozat választható témában. 

szóbeli (beszélgetés a teams-ben video) 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

május 18. 

vizsganapok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Simon József Tagozat:10 Nappali és levelező 

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Tantárgy kódja10: GK404N és GK404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum – 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése  
2020.04.30. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum- 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.08. 

2020.03.30. 
Gyakorlati feladatsor – 

összefoglaló feladatok 

elektronikus dokumentum - 

word 
Office 365/Teams 

Megoldott feladatsor 

megküldése 
2020.05.15. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 online dolgozat Office 365/Teams 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat 

Office 365/Teams 

2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.23. 
A koronavírus okozta 

társadalmi változások 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.23. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.23. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy egy kiselőadás és egy házi dolgozat 

alapján  

órai kiselőadás  (március elején),  házi dolgozat e-

mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Projektmenedzsment Tantárgy kódja10: GK402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
Projektek alkalmazkodása a 

környezeti változásokhoz 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.21. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.21. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Megajánlott jegy az évközi feladatok és 

kiselőadások teljesítéséért (2 kiselőadás, 

esettanulmány, jegyzőkönyvek, 1 házi dolgozat), 

ellenkező esetben online szóbeli vizsga 

órai kiselőadás  (február folyamán), 

esettanulmányok, jegyzőkönyvek, házi dolgozat e-

mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Marketingpszichológia Tantárgy kódja10: GV402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 

Szervezetek 

marketingtevékenységének 

változása a koronavírus 

okozta helyzet miatt 

Ppt dokumentum 

esettanulmányok 

OneDrive-on 

megosztom 

linkeket e-mailben 

küldöm 

Esettanulmány 

elolvasása, részvétel 

online konzultáción 

04.20. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Részvétel az órákon és online konzultációkon (max. 

3 hiányzás) 
 04.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy egy kiselőadás és egy házi dolgozat 

alapján  

órai kiselőadás  (február folyamán),  házi dolgozat 

e-mailen  

05.30. beadandó 

dolgozat 

határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Gazdaságmatematika 2. Tantárgy kódja10: GK203N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.21. 
Mátrix, determináns, 

Cramer-szabály 
word dokumentum Office 365 Teams 

Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.21. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 szorgalmi időszak alatti feladatok elvégzése Office 365 Teams 2020.05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Taskovics Péter Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Informatika 2. Tantárgy kódja10: GK201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.23. 
Adatbázis kezelés – 

jelentés, űrlap 
word dokumentum Office 365 Teams 

Digitális órán való 

részvétel 
2020.04.23. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online dolgozat Office 365 Teams 2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 IS_LM modell ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Vállalkozások adózása Tantárgy kódja10: GK405N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 SZJA, TB ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online írott dolgozat teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Appel Péter Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Statistics 1 Tantárgy kódja10: GK205NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.24. Practise for the exam 

Tankönyv, képletgyűjtemény, 

konkrét feladatok a megoldással 

együtt 

Skype-on: a definíciók, 

módszerek, 

összefüggések 

ismertetése, illetve a 

feladatok közös 

megoldása online. 

Statisztikai 

feladatokat megért, 

megold, számol, a 

„miértekre” válaszol 

angol nyelven. 

 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Az aláírás feltétele az órákon való részvétel. Két 

hiányzás megengedett. 
  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A vizsgafeladatok megoldása, illetve a kapott 

eredmények bemutatása, értelmezése a már 

kialakított online keretek közt. 

Online vizsga a már kialakított keretek közt.   

 

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

 

 
Dr. Győrfi Tamás Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Information Technology 2. Tantárgy kódja10: GK201NE 

A szorgalmi időszak terve 



  

 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04. 22. 
Félév végi összefoglalás, 

értékelés 

Elektronikus formátumú 

dokumentum 

Megosztott 

dokumentum 

Online konzultáción 

való részvétel, 

feladatmegoldás 

Az adott hét 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 
Online konzultációkon való részvétel, feladatok 

határidőre való feltöltése 
Teams program  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Online szóbeli vizsga Teams program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali/Regular 

Tantárgy neve: Számviteli alapismeretek/Basic of Accounting Tantárgy kódja10: GK204NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 
rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Summary 

Documents in 

Accounting 

PPT 
OneDrive and Teams 

surfaces 

Participate on 

distance 

teaching 

Download the 

ppt before the 

lesson starts 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Participate on distance teaching   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Solving and sending (via e-mail) assignments, oral exam (Teams, 

Messenger) 

Solving and sending (via e-mail) 

assignments, oral exam (Teams, 

Messenger) 

Solving and 

sending (via e-

mail) 

assignments 

Deadline: 11th 

of May, 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Pajrok Andor Tagozat:10 Nappali/Regular 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv II (Hungarian Culture and History II) Tantárgy kódja10: GK206NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 
A hallgató 

teendője 
Határidő megnevezése/cí

me 
rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20. 

Nemzeti 

emlékhelyek 

Magyarországon/ 
National 

monuments and 

PPT 
OneDrive and Teams 

surfaces 

Participate on 

distance 

teaching 

Download the 

ppt before the 

lesson starts 



  

 

memorials in 

Hungary 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Participate on distance teaching   

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Oral exam (Team sor messenger)  
Examination 

period 

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Póla Péter Tagozat:10 Nappali (stipendium hungaricum) 

Tantárgy neve: Basic of EU Tantárgy kódja10: GK207NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.21. 
Common budget, the futur 

of EU, scenario 

ppt dokumentum 

video fájl és 

on-line elérhető anyagok 

megosztása 

office teams 365 

a feltöltött anyagokról 

visszacsatolás (két 

oldalas vélemény) 

2020. május 9. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 



  

 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

5 oldalas dolgozat választható témában. 

szóbeli beszélgetés 

teams 365 feltöltés 

teams on-line videokonferencia 

május 18. 

vizsganap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szűcsné Tóth Zsuzsanna Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Gazdaság és társadalom Tantárgy kódja10: GK208NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

04.20. 

A koronavírus okozta 

társadalmi változások  / 

Social changes caused by 

the coronavirus   

videók, esettanulmányok  

videos, case studies 

e-mailben küldöm, will 

be sent by email 

megnézni, elolvasni, 

kérdésekre válaszolni, to 

watch, to read, to answer 

questions 

05.18. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat / essay e-mail-en / via e-mail  05.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Weber Erika Tagozat:10 Nappali tagozat 

Tantárgy neve: Közgazdaságtan 2. Tantárgy kódja10: GK202NE 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe rendelkezésre állásának típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

2020.04.20 IS_LM modell ppt teams csatorna jelenlét 2020.04.20 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 teljesítésének, beadásának módja, csatornája10 

aláírásért10 órákon történő részvétel szorgalmi időszak 2020.04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

online szóbeli vizsga teams vizsgaidőpont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAV418N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

16. hét Glazbeni I. dio 

Tankönyv:Nikša Njirić: 

Put do glazbe. Šk. knj., 

Zagreb 2001., 27.- 34. 

str. 

szkennelve 
megtanulni és 

röviden leírni 
A vizsgára 

17. hét Glazbeni II. dio szintén: 37.-46. str. szintén szintén 
szintén 

mindegyiknél 

18. hét Tjelesni I. dio 

szintén: Vladimir 

Findak: Metodika 

tjelesne i zdravstvene 

kulture. Šk. knj., Zagreb, 

2001., 100.- 108. str. 

szintén mindegyiknél a vizsgára 

19. hét 

20. hét 

Tjelesni II. dio 

Tehnički III. dio 

 109.- 121. str.szintén, 

Ida Srdić –Branko 

Hrpka. tehnička kultúra 

5. , Alfa, Zagreb, 2008.,  

13.- 23. str. 

szintén szintén  

A vizsgaidőszak terve 



  

 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
 a megadott tartalmak követése, 

elolvasása 
elektronikusan elküldeni az oktatónak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

Vizsga: Írásban bővebb tartalommal 

leírva elküldeni. 
elektronikusan 

 a megadott 

vizsgaidőpontokig  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: nappali 

Tantárgy 

neve: 
Tantárgy-pedagógia II. Tantárgy kódja: TAV418N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

16. hét Glazbeni I. dio 

Tankönyv:Nikša Njirić: 

Put do glazbe. Šk. knj., 

Zagreb 2001., 27.- 34. 

str. 

szkennelve 
megtanulni és 

röviden leírni 
A vizsgára 

17. hét Glazbeni II. dio szintén: 37.-46. str. szintén szintén 
szintén 

mindegyiknél 

18. hét Tjelesni I. dio 

szintén: Vladimir 

Findak: Metodika 

tjelesne i zdravstvene 

kulture. Šk. knj., Zagreb, 

2001., 100.- 108. str. 

szintén mindegyiknél a vizsgára 

19. hét 

20. hét 

Tjelesni II. dio 

Tehnički III. dio 

 109.- 121. str.szintén, 

Ida Srdić –Branko 

Hrpka. tehnička kultúra 

5. , Alfa, Zagreb, 2008.,  

13.- 23. str. 

szintén szintén  



  

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
 a megadott tartalmak követése, 

elolvasása 
elektronikusan elküldeni az oktatónak  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

Vizsga: Írásban bővebb tartalommal 

leírva elküldeni. 
elektronikusan 

 a megadott 

vizsgaidőpontokig  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Szigorlat (Horvát nemzetiségi szakirány) Tantárgy kódja: TAV011L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

 

Írásbeli és szóbeli 

rész: Horvát nyelvtan, 

irodalom és 

nemzetiségismeret 

Az elküldött szkennelt 

lap amely a komplex 

nyelvi szigorlat témáit és 

előírásait tartalmazza 

szkennelve, 

elektronikusan 

küldve 

Felkészülni a 

szigorlatra 
vizsgaidőszak 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Az eddigi előírások teljesítése elektronikus úton  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Az írásbeli és, ha lehetséges lesz, szóbeli 

vizsga teljesítése 
Távtanítás útján vagy élőben vizsgaidőszak 

 

 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: nappali és levelező 

Tantárgy neve: 
Nemzetiségi óvodai foglakozások 

módszertana (és gyakorlata) II. 
Tantárgy kódja: ÓV204N, ÓV204L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

16. hét Vizuális nevelés I. 

Marcel Bačić_Jasenka 

Mirenić-Bačić: Uvod u 

likovno mišljenje. 

Školska knjiga, Zagreb, 

1996.:Granice: 27.-

44.str. 

szkennelt anyag 
Elolvasni és 

vázlatot írni. 

A következő heti 

óra 

17. hét Vizuális nevelés II. 
Kompozicija: 93.-

128.str. 
   

18. hét Testnevelés I. 

Vladimir Findak: 

Metodika tjelesne i 

zdravstvene kulture u 

predškolskom odgoju. 

Školska knjiga, Zagreb, 

1995.:Metode rada: 99.-

105. str. 

szkennelt anyag Szintén 
A következő heti 

óra 

19. és 20. 

hét 
Testnevelés II. és III. Planiranje: 106.-119. str., szkennelt anyag Szintén 

A szorgalmi 

időszak végéig 



  

 

Priprema odgojitelja, 

prostori, oprema, 

sredstva:  119. str.-

132.str. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A vázlatok elküldése elektronikus úton 

a 

vizsgaidőszak 

elejéig 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

  

Röviden 

összefoglalva 

és írásban 

elküldve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: levelező 

Tantárgy 

neve: 
Nemzetiségismeret Tantárgy kódja: ÓV406L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

16. hét A 

Trpimir Macan: Povijest 

hrvatskoga naroda. 

matica hrvatska, Zagreb, 

1992.: 20.-25.str 

szkennelve 

elolvasni és 

kijegyzetelni, 

majd elküldeni 

az oktatónak 

egy hét 

17.hét horvát 26.-32. str. szintén  szintén egy hét 

18. hét nép 33.-44.str. szintén szintén egy hét 

19. és 20. 

hét 
története 45.-55.str. szintén szintén 

két hét, a szorgalmi 

időszak végéig 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért  „a hallgató teendője” részben leírva elektronikusan 
a vizsgaidőszak 

kezdete 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vizsga: leírva az átvett rész esszé 

formájában 
elektronikusan 

a 

vizsgaidőszakban 



  

 

vagy 

vizsgajegyért) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: levelezős 

Tantárgy 

neve: 
Kisebbségi közösségszervezés Tantárgy kódja: TAV106L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

16. hét 
Horvát 

nemzetiség/kisebbség 
„Barátság”folyóirat 

2001. június 15. 

száma 

A megnevezett 

folyóiratokból 

A következő 

hét 

17.hét Ide vonatkozó cikkek 
A „Barátság” 

folyóirat 

2001, december 

15. száma 

egy-egy valamelyik 

magyarországi 

A következő 

hét 

18.hét 

Horvát Krónika 

a Duna World-ön 

 

A „Barátság” 

folyóirat 

2003. április 15. 

száma 

nemzetiségről/kisebbségről 

szóló cikk elolvasása és 

tartalmának rövid leírása 

A következő 

hét 

19.és 20. 

hét 

szerdánként 13.15-től 

vagy interneten 

A „Barátság” 

folyóirat” 

2011. június 15. 

és a 2014. 

november 15. 

száma 

Minden héten a Horvát 

Krónika tartalmának rövid 

leírása 

A szorgalmi 

időszak vége 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma teljesítésének, beadásának módja, csatornája 

aláírásért 
Az előző részben a „Hallgató 

teendője” részben leírtak teljesítése 
elektronikus úton 

A szorgalmi 

időszak vége 



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy 

vizsgajegyért) 

A félévközi jegyért az addig leírtak 

leosztályozása 
elektronikus úton 

A kiírt és 

választott 

vizsga 

idejéig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gorjánácz Zsivkó Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Országismeret/Civilizáció II. Tantárgy kódja: HALA204 N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

17. hét Isusovo uskrsnuće 

Etnografija Južnih 

Slavena u Mađarskoj. 

Budimpešta, 1993., 145.-

154.str. 

szkennelten 

elküldöm 

elolvasni és 

rövid tartalmat 

leírni. 

 a következő heti 

óráig 

18. hét 

Sveci u molitvama s 

određenom 

kršćanskom 

simbolikom 

Ugyanaz a számú 

néprajzi folyóirat, az 

oldalszám pedig: 157.- 

175. o. 

szkennelten 

küldöm 

elolvasni és 

leírni a népi 

énekek 

mondanivalóját 

a következő heti 

óráig 

19. hét 
Iz povijesti pomurskih 

Hrvata 

Edit Kerecsényi: Povijest 

i materijalna kultura 

pomurskih Hrvata. 

TKK.,  Bp., 1982., 5.-24. 

o. 

szkennelve küldöm 
elolvasni és 

röviden leírni. 

a következő 

óráig 

20. hét 
Vjerovanja Šokaca u 

Santovu 

Etnografija Hrvata u 

Mađarskoj. Pečuh, 

2007.,151.-164. str. 

szkennelve küldöm 

elolvasni és 

röviden leírni a 

tartalmát 

a vizsgaidőszak 

kezdetéig 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért A házi feladat teljesítése írásbeli  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

A házi feladatok megfelelő teljesítése. írásbeli. 

A 

vizsgaidőszak 

elejéig 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 

 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV.  

Tantárgy kódja10:TAV417N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét 

15.4.2020. 

 

RED RIJEČI U REČENICI 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét 

22.4.2020. 
Višestruko složena rečenica 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

3. hét 

29.4.2020. 
Upravni i neupravni govor 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 

6.5.2020. 

Pravopisni i rečenični 

znakovi u rečenici. 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 



  

 

 

Tantárgy neve:Horvát nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja10: ÓV203N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét 

7.4.2020. 
Zamjenice I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét 

14.4.2020. 
Zamjenice II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

3. hét 

21.4.2020. 
Brojevi I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 

28.4.2020. 
Brojevi II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás terve: Morana Plavac Nappali tagozat 



  

 

 

Tantárgy neve: Szóbeli kommunikáció II.  

Tantárgy kódja10: HALA202N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét 

 

Pismenost, informacije, 

društvo znanja 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként vagy 

2. hét 
Stvarni i virtualni svijet 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

3. hét Ljudska prava, slobode, 

globalizacija 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

4. hét 
Tko čita, ne skita 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás terve: Morana Plavac Levelező tagozat 



  

 

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 

2020.4.17., 2 
Red riječi u rečenici I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 
Red riječi u rečenici II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.30., 2 Višestruko složena rečenica 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 
Rečenica – 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 

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 

2020.4.18., 2 
zamjenice 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.25., 2 
brojevi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 Vježba I 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 
Vježba II 

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 

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 

2020.4.18., 2 Pravopisni i rečenični 

znakovi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.25., 2 
Red riječi u rečenici 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 Višestruko složena rečenica 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 
Upravni i neupravni govor 

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 

Tantárgy neve:Horvát irod., gyermekirod.modsz. 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 

2020.4.14, 2 
Vladimir Nazor, Ivan Kušan 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.21., 2 Dragutin Horkić, Nada 

Iveljić, Mato Lovrak 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.26., 2 
Ponavljanje cjelokupno 

gradiva  

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.5., 2 
Priprema 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 

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 

2020.4.15., 2 
glotodidaktika 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.22., 2 
Dvojezičnost u školi 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.29., 2 Učenje zavičajnog jezika 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.6., 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 

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 

2020.4.16., 2 Dvojezičnost u vrtiću 

(izazov) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.23., 2 
Prijevod tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.30., 2 
Izrazi i kolokacije u 

svakodnevnom govoru 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.6., 2 Brojalice, brzalice u 

mađarskom i hrvatskom 

jeziku 

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 

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 

2020.4.17., 2 
Promjena kodova I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 
Promjena kodova II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.7., 2 
Razvoj govora u 

dvojezičnom razvoju 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.14., 2 
Dijalekti 

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 

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 

2020.4.18., 2 Nezavisno složene rečenice 

(ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.25., 2 Zavisno složene rečenice 

(ponavljanje) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 
Mnogostruko složene 

rečenice 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 
Pravopisni znakovi 

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 

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 

2020.4.18., 2 
Glagoli u rečenici I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.25., 2 
Glagoli u rečenici II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 Glagoli u rečenici III i IV. 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 
Pasiv  

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 

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 

2020.4.18., 2 
Pripreme za ispit I 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.25., 2 
pripreme za ispit II 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.2., 2 pripreme za ispit III 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.9., 2 
pripreme za ispit IV 

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 

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 

2020.4.17., 2 Transport i komunikacija 

Zamjenice 

Redoslijed enklitika 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 Odnosi, izgled, budućnost 

Komparativ i superlativ 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.8., 2 

Posao i 

prijateljstvozamjenice i 

pridjevi u instrumentalu 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 Sjećanja  

Genitiv zamjenica i pridjeva 

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 

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 

2020.4.17., 2 Razgovor pri susretu 

(pozdravi, pitanja, pozivi, 

slanje pozdrava) 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 Pohvale, izražavanje 

komplimenata 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.2., 2 Pisanje prijave za natječaj 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 Časopisi, novine, knjige – što 

i zašto čitamo 

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 

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 

2020.4.17., 2 
razumijevanje teksta 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 prepričavanje kratkih 

tekstova 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 
prijevod tekstova na hrvatski 

jezik 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.15., 2 
Kolokacije - vježba 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tantárgy neve: Komplex horvat nyelvvizsga  

Tantárgy kódja:   

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 

2020.4.17., 2 
Fonetika i fonologija - vježba 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.4.24., 2 
Morfologija vježba 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.9., 2 Sintaksa vježba 
tankönyv, munkafüzet, elektronikus 

formátumú dokumentum 
e-mailben küldöm 

csatolmányként  

2020.5.15., 2 
Prijevodne vježbe 

tankönyv, munkafüzet, elektronikus 
formátumú dokumentum 

e-mailben küldöm 

csatolmányként  

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak? Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Sibalin Mirjana Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás II. Tantárgy kódja10: HALA203L 



  

 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.05.16. Stvaranje priče word dokumentum word dokumentum 

a kijelölt 

időpontban 

videócset 

2020.05.22. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 Stvaranje priče - prezentacija házi dolgozat 2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Sibalin Mirjana Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Horvát nyelvtan II. Tantárgy kódja10: HALA201N 



  

 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.04.20-

2020.04.25. 

Deklinacija 

promjenjive vrste 

riječi 

feladatlap, jegyzet 

A hallgató által 

használt 

hozzáférhető 

jegyzet és egyéb e-

mailben küldött 

word 

dokumentum. 

A kijelölt 

tananyag önálló 

feldolgozása, a 

megoldott 

feladatok 

visszaküldése. 

2020.04.25. 

2020.04.27-

2020.04.30. 
Koji, čiji, kakav e-mailben küldött pdf 

E-mailben küldött 

pdf. 

A kijelölt 

feladatok 

megoldása és 

visszaküldése. 

2020.05.04. 

2020.05.04-

2020.05.08. 
Ponavljanje 

A hallgató birtokában 

lévő jegyzet. 

A hallgató által 

használt jegyzet. 

A tavaszi 

szemeszter 

anyagának 

átismétlése, 

feladatok 

gyakorlása. 

2020.05.08. 

2020.05.11-

2020.05.15. 
Ponavljanje 

A hallgató birtokában 

lévő jegyzet. 

A hallgató által 

használt jegyzet. 

A tavaszi 

szemeszter 

anyagának 

átismétlése, 

2020.05.15. 



  

 

feladatok 

gyakorlása. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegyért online írott dolgozat. Teams 2020.05.15. 

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: : Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

IV. Tantárgy kódja: ÓV401N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

IV. 20. Partizip I feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.27. 

IV. 27. Übungen feladatlap e-mail megoldás V. 04. 

V. 04.. Konditionalsätze feladatlap e-mail megoldás V. 11 



  

 

V. 11. Wiederholung feladatlap e-mai megoldás V. 13 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért feladatok átadása/küldése e-mail V. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

sikeres írásbeli vizsga  Teams 
június 08. és 

június 13. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Sibalin Mirjana Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás II. Tantárgy kódja10: HALA203N 



  

 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.04.20-

2020.04.25. 
Putnici i putovanja e-mailben küldött pdf 

az oktató által 

elektronikus úton 

küldött pdf 

a kijelölt 

napokon 

videócseten 

belüli szóbeli 

feladatok 

elvégzése, a 

tananyag kijelölt 

részeinek önálló 

feldolgozása 

2020.04.25. 

2020.04.27-

2020.04.30. 

Bonton-pravila 

ponašanja 
e-mailben küldött pdf 

az oktató által 

elektronik úton 

küldött pdf 

a kijelölt 

napokon 

videócseten 

belüli szóbeli 

feladatok 

elvégzése, a 

tananyag kijelölt 

részeinek önálló 

feldolgozása 

2020.05.04. 

2020.05.04-

2020.05.08. 

Učim od jutra do 

sutra 
e-mailben küldött pdf 

az oktató által 

elektronik úton 

küldött pdf 

A kijelölt 

napokon 

videócseten 

belüli szóbeli 

2020.05.08. 



  

 

feladatok 

elvégzése, a 

tananyag kijelölt 

részeinek önálló 

feldolgozása. 

2020.05.11-

2020.05.11. 
Ponavljanje 

a hallgató birtokában 

lévő jegyzet 

a hallgató által 

használt jegyzet 

A tavaszi 

szemeszter 

anyagának 

átismétlése, a 

szemeszter 

lezárása. 

2020.05.15. 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegyért házi dolgozat beadása e-mail 2020.05.30. 

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Sibalin Mirjana Tagozat:10 nappali 



  

 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás II. Tantárgy kódja10: HALA203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.05.15. 

U banci, na pošti, na 

kolodvoru. 

Kod liječnika. 

Zdravlje. 

a hallgató birtokában 

lévő jegyzet 

a kijelölt 

oldalszámok 

a kijelölt 

napokon 

videócseten 

belüli szóbeli 

feladatok 

elvégzése, a 

tananyag kijelölt 

részeinek önálló 

feldolgozása és 

visszaküldése 

2020.05.22. 

2020.05.16. 

Hrvatsko zagorje, 

Zagreb, Hrvatske 

pokrajine 

a hallgató birtokában 

lévő jegyzet 

a kijelölt 

oldalszámok 

a kijelölt 

napokon 

videócseten 

belüli szóbeli 

feladatok 

elvégzése, a 

tananyag kijelölt 

részeinek önálló 

feldolgozása és 

visszaküldése 

2020.05.22. 

      



  

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegyért házi dolgozat beadása e-mail 2020.05.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Nappali 



  

 

Tantárgy neve: : Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

II. Tantárgy kódja10: ÓV201N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

IV. 20. Kausalsatz feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.27. 

IV. 27. Finalsatz feladatlap e-mail megoldás V. 04. 

V. 04.. Übungen feladatlap e-mail megoldás V. 11 

V. 11. Wiederholung feladatlap e-mai megoldás V. 13 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

sikeres írásbeli vizsga  Teams 
június 16. és 

június 19. 

 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 



  

 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: : Német nyelv II Tantárgy kódja10: TAV211 / ÓV2011 / SF970 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

IV. 20. Übungen feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.27. 

IV. 27. Dienstleistungen feladatlap e-mail megoldás V. 04. 

V. 04.. Post und Bank feladatlap e-mail megoldás V. 11 

V. 11. Wiederholung feladatlap e-mai megoldás V. 13 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy Teams  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 



  

 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség a gyakorlatban I. Tantárgy kódja10: CS411N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

IV. 23. Übungen feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.30. 

IV. 30. Babysignale feladatlap e-mail megoldás V. 07.. 

V. 07. Babysprache deuten feladatlap e-mail megoldás V. 14. 

V. 14 Wiederholung feladatlap e-mai/Teams megoldás V. 14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail VI. 15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy Teams   

 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 



  

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Német nyelvi kompetenciák fejlesztése IV. Tantárgy kódja10: ÓV412N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

IV. 21. Hörverstehen feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.28. 

IV. 28. Bank und Post feladatlap e-mail megoldás V. 05.. 

V. 05. 
Hör-und 

Leseverstehen 
feladatlap e-mail megoldás V. 12. 

V. 12. Wiederholung feladatlap e-mai/Teams megoldás V. 14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegy Teams   

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 



  

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: 
 Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

IV. Tantárgy kódja10: ÓV401LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

 
1-2. Partizip, 

Übungen 
feladatlap e-mail 

megoldani a 

feladatokat 
IV.20. 

 3.Vorgangspassiv feladatlap e-mail megoldás  

 4. Übungen feladatlap e-mail megoldás  

 5. Zustandspassiv feladatlap e-mai/Teams megoldás  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail IV.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

sikeres írásbeli vizsga Teams   

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 



  

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: 
 Német nemzetiségi nyelv, nyelvtan, nyelvművelés 

III. Tantárgy kódja10: ÓV301LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

25..IV. 1-2.Konjunktiv Prät feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.20. 

 3.Übungen feladatlap e-mail megoldás  

 4.Konjunktiv PP. feladatlap e-mail megoldás  

09..V. 

5.Übungen 

1.würde-Form 

2.Übungen 

3-4 Konjunktiv Gebrauch 

5. Wiederholung 

feladatlap e-mai/Teams megoldás  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

évközi jegy Teams   

 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség a gyakorlatban I. Tantárgy kódja10: CS217L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

16.05. 1.Übungen feladatlap e-mail 
megoldani a 

feladatokat 
IV.20. 

 2. Hörverstehen feladatlap e-mail megoldás  

 3. Baby beim Arzt feladatlap e-mail megoldás  

 
 

4.Wiederholung 
feladatlap e-mai/Teams megoldás  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

vizsgajegy, írásbeli Teams   

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 



  

 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Gál Márta Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Szövegértés és szövegalkotás Tantárgy kódja10: NALA 203L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

28.03. 
1,2,3Umweltschutz 

+Übungen 
feladatlap e-mail 

megoldani a 

feladatokat 
IV.20. 

 4,5Lese-u.Hörverstehen feladatlap e-mail megoldás  

 6,7 Umweltbewusst leben feladatlap e-mail megoldás  

04.04. 

 

18.04. 

8.YouTube Hörverstehen 

1,2 Technik im Alltag 

3. Leseverstehen 

4.Dienstleistungen 

5.Hörverstehen 

1,2 Fremdsprachen 

3,4 Übungen 

5Wiederholung 

feladatlap e-mai/Teams megoldás  

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 feladatok átadása/küldése e-mail V.20. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

 félévközi jegy  Teams  



  

 
 

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: Szóbeli kommunikáció  Tantárgy kódja: NALA202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.24. 

2020.05.15.  

1. Vor der Reise, 

nach der Reise 

2. Popkultur im 

Internet 

3. Autofahrer, 

Fußgänger, 

Radfahrer  

4. Idole 

5. Im Film 

6. Konsum 

7. Künstliche 

Lebensmittel 

8. Auswandern 

9. Beziehungen 

MOTIVE 

tankönyv és munkafüzet 

hallgató saját 

példánya  

feladatok 

megoldása a 

munkafüzetben, 

szavak tanulása 

 



  

 

10. Technik: Bauen 

früher und heute 

11. Vor Gericht 

12. Lebensstile 

13. Historische 

Erfahrungen 

14. Leben in der 

Zukunft, Erfolg 

und Misserfolg 

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Részvétel az online órákon  teams  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

sikeres online szóbeli vizsga  teams  

 

 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I. Tantárgy kódja: ÓV402L, TAV202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Házi dolgozat   e-mailben  2020.06.22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség I.  Tantárgy kódja: ÓV404L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat  e-mailben 2020.06.22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség II. Tantárgy kódja: ÓV504L, TAV714L  

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.05.08.  

1. Minderheitensprache 

und ethnische 

Identität  

2. Die Geschichte der 

Erforschung der 

ungarndeutschen 

Dialekte  

3. Entstehung der 

ungarndeutschen 

Mundarten: Ausgleich 

erster und zweiter 

Stufe  

4. Sprachliche 

Binnenstruktur und 

Kontaktstruktur bis 

1945 

5. Sprachexterne 

Gründe für die 

Veränderungen im 

ppt, pdf, e-learning e-mailben    



  

 

Kommunikationsprofil 

nach 1945 

6. Sprachinterne Gründe 

für die 

Veränderungen im 

Kommunikationsprofil 

nach 1945 

7. Die 

Sprachgenerationen  

8. Wirkung des 

Ungarischen auf den 

dialektalen 

Sprachgebrauch 

9. Die gegenwärtige 

sprachliche Situation 

der Ungarndeutschen  

10. Der Ungarndeutsche 

Sprachatlas (UDSA) 

11. Das Wörterbuch der 

Ungarndeutschen 

Mundarten (WUM) 

und Das Hajoscher 

Hör-Wörterbuch 

12. Soziolinguistische 

Forschungsmethoden 

13. Planung eigener 

Untersuchungen zum 

Thema 

„Sprachgebrauch und 



  

 

Sprachkenntnisse der 

Ungarndeutschen“ 

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Házi dolgozat e-mailben 2020.06.22. 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: Tud. szakirodalom olvasása Tantárgy kódja: TAV114LD 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat  e-mailben 2020.06.22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: N 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret I. Tantárgy kódja: TAV202N, ÓV402N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.20.-

2020.05.11.  

1. Volkstracht 

2. Volksmusik, Volkstanz 

3. Essgewohnheiten  

4. Volksheilkunde, Alte 

Berufe 

5. Das ungarndeutsche 

Dorf – Haus, Hof  

6. Heimathäuser und 

Museen  

 

online tankönyv (MEK) link megadása 
jelenlét az online 

órákon 
 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Részvétel az online órákon  teams  



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

sikeres online szóbeli vizsga  teams  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: L 

Tantárgy neve: TGYPII Tantárgy kódja: TAV415L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért    



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat  e-mailben 2020.06.22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: N 

Tantárgy neve: TGYPII Tantárgy kódja: TAV415N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.22.-

2020.05.13.  

1. Rahmenbedingungen 

und Lerninhalte 

„Deutsche Volkskunde“ 

Klassen 1-4 

2. Rahmenbedingungen 

und Lerninhalte 

„Deutsche Volkskunde“ 

Klassen 5-6  

3. Unterrichtsmaterialien 

online Materialien und 

Medien im DaF-

Unterricht und im 

Nationalitätenunterricht 

4. Autonomes Lernen  

5. Gesprochene vs. 

geschriebene Sprache 

6. Fehlerkorrektur und 

Kontrollverhalten 

ppt, pdf teams 
jelenlét az 

online órákon 
 



  

 

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Részvétel az online órákon  teams  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat  e-mailben  

 

 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Gombkötőné dr. Kemény Krisztina  Tagozat: N 

Tantárgy neve: Kétnyelvűség I.  Tantárgy kódja: TAV619N, ÓV404N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.22.-

2020.05.13.  

1. Zweisprachigkeit im 
internationalen Kontext, 
Fachzeitschriften  

2. Zweisprachige Erziehung in 
der Praxis  

3. Zweisprachige Erziehung in 
den Kindergärten 

4. Zweisprachige Erziehung an 
den Schulen 

5. Untersuchungsmöglichkeiten 
zweisprachiger Kinder, 
Planung eigener 
Untersuchungen 

6. Präsentationen eigener 
Untersuchungen 

 

ppt teams 
jelenlét az 

online órákon 
 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért Részvétel az online órákon  teams  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

házi dolgozat  e-mailben  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020. 04.18.– 2020.06.26. 

Tantárgy neve:     Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés V.  

Tantárgy kódja10: TAV512L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét 
Konjunktionen / Nebensätze 

 

megadott szakirodalom 

alapján és a Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatással 

 

2. hét Wortfolge im Nebensatz 

 
ua. ua. 

3. hét Themen in der 

ungarndeutschen Literatur / 

Infinitivkonstruktionen 

 

ua. ua. 

4. hét Themen in der 

ungarndeutschen Kunst 

Präsentationen auf Deutsch 

via ppt oder prezi / 

Zusammenfassende Übungen 

 

ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10  Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt, ill. a vizsgaidőszakban. 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 
 



  

 

 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020.04.18. – 2020.06.26. 

Tantárgy neve:  Német gazdasági szaknyelv II.  

Tantárgy kódja10: GK106N, GK106L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét A kereskedelem és a Marketing - 
ismétlés  / Der Handel und das 
Marketing/ Konjunktiv II. – feltételes 
mód    

 

Szakirodalom, elküldött 

tematika alapján és Teams - 

ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás 

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

2. hét Az adónemek – Die Steuern/ 
Feltételes mód múlt 
időben(Konjunktiv  II. in der 
Vergangenheit) 

Szakirodalom, elküldött 

tematika alapján és Teams - 

ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás 

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

3. hét A tőzsde – Die Börse / Elöljárószavak 
–Die Präpositionen (Wiederholung –
ismétlés)  

 

Szakirodalom, elküldött 

tematika alapján és Teams -

ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás  

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

4. hét 

Fő téma: Prezentáció tartása német 
nyelven–Präsentationen auf Deutsch  

ppt – fájlként és a Teams - 

ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatás  

( oktatási 

konferenciabeszélgetés) 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, mikor?10 A távoktatás ideje alatt 



  

 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 
 

 
 
 

  
Dújv., 2020. április 08.           Izsák Bálint István 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020. 04.18.– 2020.06.26. 

Tantárgy neve:     Német nyelvtan II.  

Tantárgy kódja10: NALA201L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét Pronomen 

(Personalpronomen)/ 

Nebensätze 

 

megadott szakirodalom 

alapján és a Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatással 

 

2. hét Verb: reflexive Verben  

 
ua. ua. 

3. hét Verb: Modalverben / 

Konjunktiv II. 

 

ua. ua. 

4. hét Präsentation auf Deutsch 

halten via ppt oder prezi / 

Zusammenfassende Übungen 

 

ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10  Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt, ill. a vizsgaidőszakban. 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 
 
 
 

 



  

 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020. 04.18.– 2020.06.26. 

Tantárgy neve:     Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II.  

Tantárgy kódja10: TAV201N, TAV201L  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét Lesestück nach freier 

Auswahl / Rezension 

schreiben 

 

megadott szakirodalom 

alapján és a Teams - ben 

ppt előadás megosztása, ill. 

digitális távoktatással 

 

2. hét Unser Bildschirm (UB) 

Fernsehsendungen 

 

ua. ua. 

3. hét Deutsche Zeitungen lesen –  

Zusammenfassung 

 

ua. ua. 

4. hét Präsentation auf Deutsch 

halten via ppt oder prezi  
ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10  Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt, ill. a vizsgaidőszakban. 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email - ben 
 
 

Dújv., 2020. április 08.         



  

 
 

 

Távoktatás terve: Izsák Bálint Nappali tagozat 

2020. 04.18. – 2020.06.26. 

Tantárgy neve:     Német nyelvi kompetenciák II.  

Tantárgy kódja10:  ÓV209N  

A tananyag hetekre bontva 

 
Tananyag megnevezése/címe 

A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

1. hét Stadtleben vs. Landluft / 

Nebensätze mit als, wann, 

wenn 

megjelölt szakirodalom 

alapján és Teams - ben 

ppt, és digitális távoktatás 

keretében 

2. hét Rund ums Essen / 

Spezialitäten in Ungarn und 

in den DACH – Ländern 

 

ua. ua. 

3. hét Computer und Internet / 

Handys pro und contra 

 

ua. ua. 

4. hét Leseverstehen, Hörverstehen, 

Schreiben und 

Kommunizieren 

ua. ua. 

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 Igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 A távoktatás ideje alatt és a vizsgaidőszakban 

milyen módon?10 Írásban és szóban, ill. email-ben az oktatónak elküldve 
 
 



  

 

            
 
 
Dújv., 2020. április 08.          Izsák Bálint István 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 Nappali 

Tantárgy neve: Szaknyelv I. Tantárgy kódja10: TAV416N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

04.23. 
Alapfogalmak, technikák, 

módszerek 
linkek megadása 

tájékozódás a Neten 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

videókonferencián 

prezentál és előad 

PPt-t Teams-be 

feltölti 

hétről hétre teljesít 04.30. Testrészek.  

05.07. Növények, állatok 

05.14. Tájékozódás németül 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

videókonferenciára felkészül  

videókonferencián előad, hozzászól, 

írásban készített word dokumentumokat 

Teams-be feltölt  

hétről hétre 

 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV. Tantárgy kódja10: TAV414N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

04.21. 
Der Konjunktiv 

Informationen aus den Medien, 

Agieren 

nyelvtankönyvek,  

feladatlapok 

Neue Zeitung 

hetilap,  

Unser Bildschirm 

heti tévéadás 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

előadással, 

kommenttel, vélemény 

kinyilvánításával 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait és a 

megoldott nyelvtani 

gyakorlatokat Teams-

be feltölti 

hétről hétre 

04.28. 
Konditionalsätze 

Ungarndeutsche Nachrichten, 

Kommentieren 

05.05. 

Die indirekte Rede, die indirekte 

Fragesätze 

Nachrichten über deutsche 

Minderheiten in der Welt, Berichten 

05.12. 
Der Imperativ 

Textzusammenfassung 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.15. 

jegyért videókonferenciára felkészül  videókonferencián előad, hozzászól, hétről hétre 



  

 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 
írásban készített word dokumentumokat Teams-be 

feltölt  

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Manzné dr. Jäger Mónika Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: 
Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana és gyakorlata II. 
Tantárgy kódja: ÓV202N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.  

 

04. 21,  

04. 28, 

05. 5,  

05. 12. 

 

• Geschlossene und 

offene Planung im 

Kindergarten, 

Vergleich 

• offene Methoden, 

Merkmale, 

• Selbstkontrolle, 

• Arbeit an 

Stationen,Verlauf, 

Merkmale, Regeln, 

Vorteile 

• Projektarbeit,Verlauf, 

Methoden, Themen 

• teams - pdf, word, ppt 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

 

 

• hetente teams 

videokonferencia 

• teams - word, 

ppt,pdf 

• szakirodalom 

linkjének 

megadása 

(online 

szakfolyóirat) 

 

offene Arbeit 

planen- entweder 

Stationenarbeit 

oder 

Projektarbeit – 

zu einem 

gewählten 

Thema: wie 

Haustiere, 

Frühlingsblumen, 

… 

2020. 05.18. 



  

 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért beadott írásbeli feladatok teams (folyamatos) 2020. 05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli számonkérés (elmélet + önálló 

munka: Stationenarbeit / Projektarbeit  

bemutatása) 

teams videokonferencia (megbeszélt 

időben két-két hallgató egyszerre) 
2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 nappali 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés VI. Tantárgy kódja10: TAV618N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

04.22. 
Suffixe und Präfixe 

Untersuchungen mit Fragebogen 

nyelvtankönyvek,  

feladatlapok 

Neue Zeitung 

hetilap,  

Unser Bildschirm 

heti tévéadás 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

előadással, kommenttel, 

vélemény 

kinyilvánításával 

írásban és szóban 

készül, írásban készített 

dokumentumait és a 

megoldott nyelvtani 

gyakorlatokat Teams-be 

feltölti 

hétről hétre 

04.29. 

Die Wortbildung 

Erstellung eines Fragebogens 

zur Untersuchung der Identität 

05.06. 
Zusammengesetzte Wörter 

Auswertung der Untersuchung, 

graphische Analyse 

05.13. 
Synonyme – Antonyme 

Auswertung der Untersuchung, 

graphische Analyse 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.15. 

jegyért videókonferenciára felkészül  videókonferencián előad, hozzászól, hétről hétre 



  

 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

írásban készített word dokumentumokat 

Teams-be feltölt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: 
Gyakorlati tapasztalatszerzés nemzetiségi 

oktatási intézményben II. 
Tantárgy kódja10: NALA210L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

 

Német nemzetiségi oktatási 

intézményben szerzett 

tapasztalat / online tanítási 

nevelési tapasztalat 

Tájékozódás  

Internet linkek, 

Neue Zeitung hetilap,  

Unser Bildschirm 

segítségével 

 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait 

Teams-be feltölti 

2020.05.18. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  

írásban készített beszámoló Teams-be feltölt 
2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Kirándulás II. Tantárgy kódja10: NALA207L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

 

Kirándulás 3 alkalom/félév 

nemzetiségi településre 

pl. nemzetiségi tanösvény 

Somberek 

Tatai Múzeum, Babakiállítás 

stb. 

Tájékozódás  

Internet linkek, 

Neue Zeitung hetilap,  

Unser Bildschirm 

segítségével 

 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait 

Teams-be feltölti 

2020.05.18. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  

írásban készített beszámoló Teams-be feltölt 
2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Német nemzetiségi kulturális programok II. Tantárgy kódja10: NALA209L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

 

Német nemzetiségi 

kulturális programokon való 

részvétel és tapasztalat 

szerzés  

(minimum 3 alkalom) 

Tájékozódás  

Internet linkek, 

Neue Zeitung hetilap,  

Unser Bildschirm 

segítségével 

 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait 

Teams-be feltölti 

2020.05.18. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  

írásban készített beszámoló Teams-be feltölt 
2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Országismeret/civilizáció II. Tantárgy kódja10: NALA204L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

04.04. 

04.17. 

04.18. 

04.25. 

05.08. 

Geographische Lage und 

Bevölkerung Deutschlands: 

Die Bundesländer 

Wohnen heute und morgen 

in Deutschland 

Die Frau, Familie und Beruf 

in Deutschland 

Engagement in Ehrenämtern 

Schule und Studium in 

Deutschland  

Berufliche Bildung 

Österreich 

Die Schweiz 

Internet linkek, 

feladatlapok 

Neue Zeitung hetilap,  

 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait 

Teams-be feltölti 

2020.05.18. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 



  

 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

präsentieren 

Szóbeli komplex vizsga javasolt időpontja: 

2020. 06. 19. 14:00-16:00 

írásban készített word dokumentumokat 

Teams-be feltölt  

Írásbeli komplex vizsga javasolt időpontja: 

2020. 06.12. 14:00-16:00 

2020.06.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Színházi előadás II. Tantárgy kódja10: NALA208L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

 

Német nyelvű színházi 

előadás megtekintése 

felvételről 

Tájékozódás  

Internet linkek, 

Neue Zeitung hetilap,  

Unser Bildschirm 

segítségével 

 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

írásban és szóban 

készül, írásban 

készített 

dokumentumait 

Teams-be feltölti 

2020.05.18. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  

írásban készített beszámoló Teams-be feltölt 
2020.06.26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

   

 
 
 
 



  

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés VI. Tantárgy kódja10: TAV618L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

03.14. 

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 

Untersuchungen mit Fragebogen 

Erstellung und Auswertung eines 

Fragebogens,graphische Analyse 

Der Lehrerberuf. Zukunftsperspektive 

nyelvtankönyvek,  

feladatlapok 

Neue Zeitung 

hetilap,  

Unser Bildschirm 

heti tévéadás 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

előadással, kommenttel, 

vélemény 

kinyilvánításával 

írásban és szóban 

készül, írásban készített 

dokumentumait és a 

megoldott nyelvtani 

gyakorlatokat Teams-be 

feltölti 

2020.05.18. 

05.16. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 

tartalma10 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Tájékozottság a szigorlat szóbeli témáiban, 

írásbeli mintafeladatait és a Semesterarbeit 

témáját illetően 

írásban készített word dokumentumokat Teams-

be feltölt  
2020.06.26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Dr. Manz Adelheid Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés II. Tantárgy kódja10: TAV201L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató teendője Határidő 
megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

04.03. 

Der deutsche Satz und seine Struktur 

Satzarten: Hauptsatz, Nebensatz 

Die Arten des Nebensatzes 

Das Nomen. das Substantiv, das 

Adjektiv, das Pronomen 

Lesestück nach freier Auswahl - 

Rezension schreiben 

Ungarndeutsche Medien: deutsche 

Zeitungen lesen, Radio Pécs 

Sendungen hören, Unser Bildschirm 

Fernsehsendungen anschauen 

nyelvtankönyvek,  

feladatlapok 

Neue Zeitung 

hetilap,  

Unser Bildschirm 

heti tévéadás 

TEAMS rendszerben 

videókonferencia, 

bejegyzések, 

dokumentumok 

feltöltése,  

linkek megadása 

videókonferenciára 

előadással, kommenttel, 

vélemény 

kinyilvánításával 

írásban és szóban 

készül, írásban készített 

dokumentumait és a 

megoldott nyelvtani 

gyakorlatokat Teams-be 

feltölti 

2020.05.18. 

04.17. 

A vizsgaidőszak terve 

 
A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a videókonferenciákon, feladatok 

elkészítése, feltöltése  
email, TEAMS  2020.05.18. 



  

 

jegyért 
(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 
Bericht erstatten, Zusammenfassung schreiben 

írásban készített word dokumentumokat Teams-

be feltölt  
2020.06.26. 

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Manzné dr. Jäger Mónika Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: 
Nemzetiségi óvodai foglalkozások 

módszertana és gyakorlata II. 
Tantárgy kódja: ÓV202L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

24. 4 óra 

• Geschlossene und 

offene Planung im 

Kindergarten, 

Vergleich 

• offene Methoden, 

Merkmale, 

• Selbstkontrolle, 

• Arbeit an 

Stationen,Verlauf, 

Merkmale,Regeln, 

Vorteile 

• teams - pdf, word, ppt 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

 

• teams 

videokonferencia 

• teams - word, 

ppt,pdf 

• szakirodalom 

linkjének 

megadása 

(online 

szakfolyóirat) 

 

offene Arbeit 

planen- entweder 

Stationenarbeit 

oder 

Projektarbeit – 

zu einem 

gewählten 

Thema: wie 

Haustiere, 

Frühlingsblumen, 

… 

2020. 05.18. 



  

 

• Projektarbeit,Verlauf, 

Methoden, Themen 

• Werkstattarbeit 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért beadott írásbeli feladatok teams (folyamatos) 2020. 05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli számonkérés (elmélet + önálló 

munka: Stationenarbeit / Projektarbeit 

bemutatása) 

teams videokonferencia (megbeszélt 

időben két-két hallgató egyszerre) 
2020.06.26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Manzné dr. Jäger Mónika Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Német szaknyelv II. Tantárgy kódja: ÓV403L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 04. 

24. 4 óra 

• A matematika 

óvodai  

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, 

tervezetírás: német 

nyelven folyó 

matematikai nevelés 
 

• Monika Jäger-Manz: 

Ich sag’ dir was… 

könyv 

• elektronikus 

formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

• teams - pdf, word, 

ppt 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

• teams 

videokonferencia 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt 

használja, 103-

105., 106. oldal 

•  word és Pdf-

anyagok, videó-

linkek, 

szakfolyóirat-

• matematikai 

szaknyelv 

elsajátítása 

• matematikai 

tapasztalatok 

gyűjtése,  - 

tervezetírás 

német nyelven 

• 10 német 

matematikai 

játék gyűjtése, 

2020. 05.18. 



  

 

 cikkek teams - 

word, ppt,pdf 

• szakirodalom 

linkjének 

megadása (online 

szakfolyóirat) 

 

fejlesztési 

területekkel 

• szakcikk 

feldolgozása 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért beadott írásbeli feladatok teams (folyamatos) 2020. 05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli számonkérés (elmélet + önálló 

munka: tervezet bemutatása) 

teams (megbeszélt időben két-két 

hallgató egyszerre) 
2020.06.26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Manzné dr. Jäger Mónika Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Német szaknyelv II. Tantárgy kódja: ÓV403N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.  

04. 23.30. 

05. 7., 14. 

• A matematika 

óvodai  

foglalkozások német 

szaknyelve 

• Gyakorló szaknyelvi 

feladatok, 

tervezetírás: német 

nyelven folyó 

matematikai nevelés 
 

• Monika Jäger-Manz: 

Ich sag’ dir was… 

könyv 

• elektronikus 

formátumú 

dokumentumok 

• videó-linkek 

• teams - pdf, word, 

ppt 

• online szakirodalom: 

KITA-Handbuch 

 

• hetente teams 

videokonferencia 

• minden hallgató 

rendelkezik saját 

könyvvel, azt 

használja, 103-

105., 106. oldal 

• word és Pdf-

anyagok, videó-

linkek, 

szakfolyóirat-

cikkek teams - 

word, ppt,pdf 

• matematika 

szaknyelv 

elsajátítása 

• matematikai 

tapasztalatok 

gyűjtése,  - 

tervezetírás 

német nyelven 

• 10 német 

matematikai 

játék gyűjtése, 

fejlesztési 

területekkel 

2020. 05.18. 



  

 

• szakirodalom 

linkjének 

megadása (online 

szakfolyóirat) 

 

• szakcikk 

feldolgozása 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért beadott írásbeli feladatok teams (folyamatos) 2020. 05.18. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

szóbeli számonkérés (elmélet + önálló 

munka: tervezet bemutatása) 

teams (megbeszélt időben két-két 

hallgató egyszerre) 
2020.06.26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Scherer Gabriella Tagozat:10 Levelező 

Tantárgy neve: Nemzetiségismeret II. 
Tantárgy 

kódja10: 
TAV315L, OV503L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 

rendelkezésre 

állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020. 

04.24. 4 

tanóra 

Mittelalterliche 
Siedlungsgeschichte der Deutschen 
in Ungarn 
Die Motivation der Ansiedlung der 
Deutschen in Ungarn im 18. Jh  
Der Ablauf der Ansiedlung, die 
Entstehung der Siedlungsgebiete 
18.-19 Jh. 
Die Magyarisierungspolitik und die 
Assimilation der Ungarndeutschen 
bis 1918 

      Das Ungarndeutschtum nach dem   
      1. Weltkrieg 

elektronikus 

formátumú 

dokumentum,  

e-tananyag 

online 

elektronikus 

dokumentum 

megosztása, 

online 

tananyag 

(ebook 

hozzáférések 

megadása) 

részvétel a 

távoktatásban 

tájékozódás a 

megküldött 

szakirodalomban 

2020.04.24. 

2020. 

05.15. 4 

tanóra 

Die Verschleppung der 
Ungarndeutschen zum „malenkij 
robot”. 

elektronikus 

formátumú 

elektronikus 

dokumentum 

megosztása, 

részvétel a 

távoktatásban 
2020.05.15. 



  

 

Die Vertreibung der 
Ungarndeutschen 
Die mit uns lebende Geschichte – 
die Erinnerungskultur und die 
Gedenktage 
Die Nationalitätenpolitik nach der 
Wende und heute - Das 
Nationalitätengesetz 
Die LdU und die 
Nationalitätenselbstverwaltungen 
Die Vertretung der Nationalitäten 
im Ungarischen Parlament 
Ungarndeutsche Identität heute, 
Nationalitätenschulen, Vereine, 

 

dokumentum 

etananyag online 

online 

tananyag 

(ebook 

hozzáférések 

megadása) 

megküldött 

feladatok 

elkészítése 

felkészülés 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
részvétel a tanórákon, feladatok 

elkészítése, visszaküldése,  
email, TEAMS  2020.05.15. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

prezentáció, szóbeli vizsga TEAMS 2020.06.19.(?) 

 

 
 
 



  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szettele Katinka Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Német nyelv, nyelvtan, nyelvművelés IV. Tantárgy kódja10: TAV414L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.04.24  

 

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 

A feladatok 

teljesítése 

2020.05.10  

 

2020.04.24  

 

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 

A feladatok 

teljesítése 

2020.05.10  

 

      



  

 

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10    

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

félévközi jegyért 

 
E-mailben elküldve 

2020.05.10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26.10 

Oktató neve: Szettele Katinka Tagozat:10 levelező 

Tantárgy neve: Nyelv- és kreativitásfejlesztés II. Tantárgy kódja10: NALA205L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő10 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa10 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja10 

2020.04.24. 

A kreativitás és a 

kreatív fejlesztés 

szakirodalma. Kreatív 

írás gyakorlatok. 

Pdf fájl, online felületek 
OneDriveon 

megosztva 

A feladatok 

teljesítése 
2020.05.10. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma10 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája10 

aláírásért10 
aláírásért (feladatok teljesítését 

követően) 
Emailben elküldve 2020.05.10. 

jegyért    



  

 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 
 
 
 

Távoktatás terve: Makkosné Sörös Mária Levelező tagozat 

2020.június 

Tantárgy neve: Intenzív Komplex Nyelvi Készségfejlesztés 

I. 

 

Tantárgy kódja10:SZAT107  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

június 26-ig 10 óra 

Grammar, vocabulary and 

pronunciation practice 

e-learning tananyag email, Facebook csoport 

 e-learning tananyag email, Facebook csoport 

   

   

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 kurzus végén 

milyen módon?10 írásban, e-mail formájában 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás terve: Makkosné Sörös Mária Levelező tagozat 

2020.június 

Tantárgy neve: Intenzív Országismeret I.  

Tantárgy kódja10:SZAT113  

A tananyag konzultációs időpontokra bontva 

Az eredetileg tervezett 

konzultáció dátuma és 

óraszáma 

Tananyag megnevezése/címe 
A tananyag rendelkezésre 

állásának típusa10 

A tananyag rendelkezésre 

bocsájtásának módja10 

június 26-ig 10 óra Cultural Icons of the UK e-learning tananyag email, Facebook csoport 

 The Changing Role of the 

British Royal Family 
e-learning tananyag email, Facebook csoport 

    

    

Lesz-e beszámolási kötelezettsége a hallgatóknak?10 igen 

Ha lesz beszámolási kötelezettség, 
mikor?10 félév vége előtt 

milyen módon?10 írásban, e-mail formájában 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Angol nyelvi kompetenciák IV. Tantárgy kódja: ÓV413N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.23. 

Preparing for the 

language exam – 

listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

04.30 

2020.04.30. 

Preparing for the 

language exam – 

listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

05.07. 



  

 

feltöltése a 

Teamsben 

2020.05.07. 

Preparing for the 

language exam – 

listening, reading, 

writing practice 

tankönyv, feladatlap, 

hanganyag 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

05.14. 

2020.05.14. dolgozat 
megküldött tananyagok 

alapján 

Teams 

rendszerben 

dolgozat 

megírása 
05.14. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért kijelölt feladatok visszaküldése Teams rendszerben 05.14. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat Teams rendszerben 05.14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Angol nyelv II.   Tantárgy kódja: TAV 429L, TAV 326L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.03. 

Verb tenses 4. – 

Future 1. Future 

Simple, Present 

Continuous, be going 

to 

tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

04.24. 

2020.04.24. 

Verb tenses 5. – 

Future 2. Future 

Continuous, Future 

Perfect, Future 

tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

04.30. 



  

 

Perfect Continuous, 

Present Simple 

feltöltése a 

Teamsben 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 

 

kijelölt feladatok visszaküldése 

 

Teams rendszerben 04.30. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat megírása Teams rendszerben 
05.29.  

9:00 óra (?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Angol nyelv IV. Tantárgy kódja: TAV628N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.22. 
Modals 1: present 

and future 

tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

04.29. 

2020.04.29. Modals 2: past 
tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

05.06. 



  

 

feltöltése a 

Teamsben 

2020.05.06. Listening practice 
tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

05.13. 

2020.05.13. dolgozat 
megküldött tananyagok 

alapján 

Teams 

rendszerben  

dolgozat 

megírása 
05.13. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért kijelölt feladatok visszaküldése Teams rendszerben 05.13. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat  Teams rendszerben 05.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Intenzív angol nyelvtan Tantárgy kódja: SZAT108 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

? 5 óra 

Reported speech 1., 

Reported speech 2., 

Conditionals 1.,  

Conditionals 2.,  

Wishes 

tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

 

   ? 5 óra 

Passive 1.,  

Passive 2.,  

Modals1: present and 

future,  

Modals 2: past 

tankönyv, feladatlap, 

videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladatok 

megoldása 

 



  

 

feltöltése a 

Teamsben 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért kijelölt feladatok megküldése Teams rendszerben  

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat megírása személyesen 

augusztusi 

intenzív 

kurzus 

alkalmával 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Szaknyelv I.  Tantárgy kódja: CS412L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.17. 
Feeding babies,  

Dressing babies 

tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladat 

megoldása 

04.24. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért kijelölt feladatok visszaküldése  Teams rendszerben 04.24. 



  

 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat megírása Teams rendszerben 04.24. 

 

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Mótyán Éva Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Szaknyelv I.  Tantárgy kódja: CS412N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020.04.22. Potty training  
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladat 

megoldása 

04.29. 

2020.04.29. Temper tantrums 
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladat 

megoldása 

05.06. 



  

 

feltöltése a 

Teamsben 

2020.05.06. Raising children 
tankönyv, e-learning 

tananyag, videó 

online elérhető 

tananyagok 

linkjének 

megosztása, 

dokumentumok 

feltöltése a 

Teamsben 

tananyag 

feldolgozása, 

kijelölt feladat 

megoldása 

05.13. 

2020.05.13. dolgozat  
megküldött tananyagok 

alapján 

Teams 

rendszerben 

dolgozat 

megírása 
05.13. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért kijelölt feladatok visszaküldése Teams rendszerben 05.13. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

dolgozat Teams rendszerben 05.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Multikulturális nevelés és módszertana Tantárgy kódja: CSBL604 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

2020. 

április 24. 
A világ vallásai elektronikus formátumú TEAMS 

a tananyaghoz 

kapcsolódó 

kérdések 

megválaszolása 

2020. április 30. 

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

 

aláírásért 
a tananyaghoz kapcsolódó kérdések 

megválaszolása 
TEAMS 

2020. április 

30. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat elkészítése TEAMS 
2020. április 

30. 

 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Irodalmi beszédgyakorlat I. Tantárgy kódja: SZAT 104 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

1. Old English Literature elektronikus formátumú TEAMS aktív részvétel  

2. 

Middle English 

Literature 

G. Chaucer: The 

Canterbury Tales  

elektronikus formátumú TEAMS aktív részvétel  

3. 

The Elizabethan 

Drama 

W. Shakespeare: A 

Midsummer Night’s 

Dream 

elektronikus formátumú TEAMS 
aktív részvétel, 

prezentáció 
 

4. The Enlightenment elektronikus formátumú TEAMS 
aktív részvétel, 

prezentáció 
 



  

 

D. Defoe: Robinson 

Crusoe 

5. 

Romanticism 

W. Wordsworth: 

Daffodils 

elektronikus formátumú TEAMS 
aktív részvétel, 

prezentáció 
 

6. The Victorian Novel elektronikus formátumú TEAMS 
aktív részvétel, 

prezentáció 
 

7. 
The 20th Century 

Novel 
elektronikus formátumú TEAMS 

aktív részvétel, 

prezentáció 
 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért aktív részvétel TEAMS 
2020. június 

26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

prezentáció tartása, teszt  TEAMS 
2020. június 

26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Angol nyelv II. Tantárgy kódja: TAV210 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

.1. 

The Perfect Crime; 

nouns, verbs, 

adjectives 

tankönyv (digitális) TEAMS  
a házi feladat 

elkészítése 
2020. április 27. 

2. 

The Weekend Shop; 

something, someone, 

somewhere 

tankönyv (digitális) TEAMS 
a házi feladat 

elkészítése 
2020. május 4. 

3. 
The best Shopping 

Street int he World 
tankönyv (digitális) TEAMS 

beadandó 

dolgozat, a házi 

feladat 

elkészítése 

2020. május 11. 

4. Assignement   felelés 2020. május 11. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért a házi feladat elkészítése, aktív részvétel TEAMS (írásban, szóban) 
2020. május 

11. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat elkészítése, szóbeli 

számonkérés teljesítése 
TEAMS (írásban, szóban) 

2020. május 

11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Angol nyelv II. Tantárgy kódja: TAV 210, TAV 429 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

1. 
Different views, 

articles 
tankönyv (digitális) TEAMS (élő) 

a házi feladat 

elkészítése 
2020. ápr. 28. 

2. Urban farmers? tankönyv(digitális) TEAMS (élő) 
a házi feladat 

elkészítése 
2020. május 5. 

3. 
Picture description, 

holiday blog 
tankönyv(digitális) TEAMS (élő) 

a házi feladat 

elkészítése, 

beadandó 

dolgozat 

2020. május12. 

4. Assignment   felelés 2020.május 12. 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

 

aláírásért órai anyag feldolgozása, aktív részvétel TEAMS (írott, szóban) 
2020.május 

12. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat elkészítése, szóbeli 

számonkérés teljesítése 
TEAMS (írott, szóban) 

2020.május 

12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: levelező 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom I. Tantárgy kódja: TAV616L, SZAT103 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

1. 

Using riddles and 

calligrams in the 

classroom 

jegyzet TEAMS aktív részvétel  

2. 
Action songs and 

rhymes 
jegyzet TEAMS aktív részvétel  

3. Rhythmic rhymes jegyzet TEAMS aktív részvétel  

4. Lullabies jegyzet TEAMS aktív részvétel  

5. Jazz chants jegyzet TEAMS aktív részvétel  

6. Games with songs jegyzet TEAMS 

aktív részvétel, 

beadandó 

dolgozat 

2020. június 26. 

A vizsgaidőszak terve 

 A feladat Határideje 



  

 

tartalma 
teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért aktív részvétel TEAMS 
2020. június 

26. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat készítése, 

mikrotanítás 
TEAMS 

2020. június 

26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: dr. Pogány Csilla Tagozat: nappali 

Tantárgy neve: Gyermekirodalom I. Tantárgy kódja: TAV616N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

1. 

Songs 2.: To Market, 

to Market, Little Jack 

Horner, Humpty 

Dumpty etc. 

jegyzet nyomtatott aktív részvétel 2020. április 22. 

2. 

Songs 3: Little Bo-

peep, Polly Put the 

Kettle On, Mary, 

Mary Quite Contrary, 

etc. 

jegyzet nyomtatott aktív részvétel 2020. április 29. 

3. 

Songs 4.: The Twelwe 

Days of Christmas, 

Do You Know?, etc 

jegyzet nyomtatott 

aktív részvétel, 

beadandó 

dolgozat 

2020. május 6. 

4. Assignement    2020. május 13. 

A vizsgaidőszak terve 



  

 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért aktív részvétel TEAMS (élő) 
2020. május 

13. 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

beadandó dolgozat elkészítése, 

mikrotanítás 
TEAMS (írásban, szóban) 

2020. május 

13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Integrált Nyelvfejlesztés I. Tantárgy kódja: CS212L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

nincs több 

konzultáció 
     

      

      

      

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

beadandók benyújtása 
Teams, feladatok 04.04., 04.30 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, online interaktív 

feladatsorok  
Teamts, feladatok 04.030 



  

 
 

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv 2 Tantárgy kódja: GK206L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05.08 

4 óra 

M. Macfarlane: 

International Express 

Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 

24-31 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

Teams megosztás 

Konzultációkon 

való részvétel, 

beadandók 

benyújtása 

05.08 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

beadandók benyújtása 
Teams 05.08 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, online interaktív 

feladatsorok 
Teams 05.18 



  

 
 

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Gazdasági szaknyelv 2 Tantárgy kódja: GK 206N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.23 

M. Macfarlane: 

International Express 

Pre-Intermediate 

Student’s Book pp. 

28-31 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

Teams megosztás 

Konzultációkon 

való részvétel, 

beadandók 

benyújtása 

04.23 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

beadandók benyújtása 
Teams 04.29 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, online, interaktív 

feladatsorok 
Teams 04.29 



  

 
 

 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Nappali 

Tantárgy neve: Angol nyelvi kompetenciák fejlesztése II. Tantárgy kódja: ÓV210N 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.20 

Latham-Koenig- 

Oxenden: English File 

Intermediate  

Student’s Book pp. 

44-47,157 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, word, 

mp3 

Teams 

Konzultációkon 

való részvétel, 

beadandók 

benyújtása 

04.27 

04.27 

Latham-Koenig- 

Oxenden: English File 

Intermediate  

Student’s Book pp. 

58-61, 160, 

Teams 05.04 

05.04 

Latham-Koenig- 

Oxenden: English File 

Intermediate  

Student’s Book pp. 

64-65, 161 

Teams 05.11 



  

 

05.11 

Latham-Koenig- 

Oxenden: English File 

Intermediate  

Student’s Book pp. 

68-69, 161 

Teams 05.18 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

beadandók benyújtása 
Teams 05.11 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, online, interaktív 

feladatsorok 
Teams 05.18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Intenzív kreatív íráskészség fejlesztés Tantárgy kódja: SZAT 109 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05. 08-06. 

26 

 

10 óra 

Murray, N; Beglar, D 

(2009): Inside track 

writing dissertations 

and theses. Pearson, 

Edinburgh. Chpt.5. 

Winkler, C.A; 

Metherel, J.R. (2010): 

Writing the research 

paper. Wadsworth. 

Chpts. 1, 7, 10. 

pdf Teams 

Konzultációkon 

való részvétel, 

szakirodalom 

olvasása, 

beadandók 

benyújtása 

06.26 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 



  

 

aláírásért 

Konzultációkon való részvétel, 

szakirodalom olvasása, 

beadandók benyújtása 

Teams 06.26 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, beadandók értékelése 

alapján 
Teams 06.26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Intenzív kompetencia alapú tantárgypedagógia 
Tantárgy 

kódja: 
SZAT112 

A szorgalmi időszak terve 

 

Id

ő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 

rendelkezé

sre 

állásának 

típusa 

rendelkezésr

e 

bocsájtásána

k módja 

05

. 

08

-

06

. 

26 

 

10 

ór

a 

Psychology of the language learner 
Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual 

differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum. Chpts. 3,4,7. 

Smith, R. (2008). Learner autonomy (key concepts in ELT). ELT Journal, 62 
(4), 395-397. 
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_y
ou_can_improve 
 
Classroom management 
Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge UP. 
Chpt. 2 
Halliwell, S. (1996). Teaching English in the Primary Classroom. New York: 
Longman. Chpt. 3. 

pdf, videó Teams 

Konzultáció

kon való 

részvétel, 

szakirodalo

m olvasása, 

beadandók 

benyújtása 

06.26 

http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve


  

 

Richards, J. C., & Villiers, (2008). Primary teachers’ academy. Oxford: 
Oxford UP. Chpt.3 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 
Határi

deje tartalma 
teljesítésének, beadásának 

módja, csatornája 

aláírásért 

Konzultációkon való részvétel, 

szakirodalom olvasása, 

beadandók benyújtása 

Teams 06.26 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, beadandók értékelése 

alapján 
Teams 06.26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: Dr. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Angol nyelv tanításának módszertana III. Tantárgy kódja: SZAT 302_303_304_TAV510L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre állásának 

típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

04.17 

Teaching grammar 
Nunan, D. 
(2015). Teaching English 
to speakers of other 
languages. New York: 
Routlege. Chpt. 9, pp. 
121-135 
Richards, J. C., & Villiers, 
(2008). Primary teachers’ 
academy. Oxford: Oxford 
UP. Chpt. 5., pp. 30-37 

elektronikus formátumú 

dokumentum, pdf, videó 
Teams Konzultációkon 

való részvétel, 

szakirodalom 

olvasása, 

beadandók 

benyújtása 

04.24 

04.24 

Assessing young 

learners 

Teaching vocabulary 

Linse, C. (2005). 

Practical English 

elektronikus formátumú 

dokumentum 
Teams 04.24 



  

 

language teaching: 

Young learners. New 

York: McGraw Hill. 

Chpt. 7, pp. 137-164 

Nunan, D. (2015). 

Teachng English to 

speakers of other 

languages. New York: 

Routlege. Chpt. 12, 

pp. 167-183 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának módja, 

csatornája 

aláírásért 
Konzultációkon való részvétel, 

beadandók benyújtása 
Teams 04.24 

jegyért 

(félévközi jegyért 

vagy vizsgajegyért) 

Félévközi jegy, online, interaktív 

feladatsorok készítése, megosztása 
Teams 04.24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Távoktatás második szakaszának terve 

2020.04.20. – 2020.06.26. 

Oktató neve: DR. Szőcs Krisztina Tagozat: Levelező 

Tantárgy neve: Kompetencia alapú angol tantárgypedagógia I. 
Tantárgy 

kódja: 
SZAT105/TAV310L 

A szorgalmi időszak terve 

 

Idő 

A tananyag 

A hallgató 

teendője 
Határidő 

megnevezése/címe 
rendelkezésre 

állásának típusa 

rendelkezésre 

bocsájtásának 

módja 

05.08 

4 óra 

Language acquisition 
Cameron, L. (2001). Teaching languages to 
young learners. Cambridge UP. Chpt. 1 
Halliwell, S. (1996). Teaching English in the 
Primary Classroom. New York: Longman. Chpt. 2 
Krashen, S.: 
http://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug 

 

elektronikus 

formátumú 

dokumentum, pdf, 

videó 

Teams 

Konzultáción 

való 

részvétel, 

beadandók 

benyújtása 

05.18 

A vizsgaidőszak terve 

 

A feladat 

Határideje 
tartalma 

teljesítésének, beadásának 

módja, csatornája 

aláírásért 
Konzultáción való részvétel, beadandók 

benyújtása 
Teams 05.08 

jegyért 

(félévközi jegyért 
Félévközi jegy, beadandó Teams 05.18 

http://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug


  

 

vagy vizsgajegyért) 

 
 
 


