
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár  

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar  

1.3  Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet  

1.4 Szakterület Neveléstudományok  

1.5 Képzési szint Alapképzés (Licensz)  

1.6 Szak / Képesítés Gyógypedagógia – magyar nyelven  
Gyógypedagógus/ Képesítés kód: L060070020  

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Oktatásmenedzsment 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Farcas Zsuzsanna adjunktus 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Farcas Zsuzsanna adjunktus 

2.4 Tanulmányi év II 2.5 Félév III 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa szaktárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: 70 óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás 30 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 8 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)  

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 70 

3.8 A félév össz-óraszáma 126 

3.9 Kreditszám 5 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli   

5. Feltételek (ha vannak) 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 C.5 Folyamatos önfelmérés, állandó szakmai, gyakorlati és karrierfejlesztés 

 C.6 Speciális nevelési szükségletű személyek iskolai , szakmai és szociális 
inklúziójának elősegitése 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

  



T
ra

n
sz

v
er

zá
li
s 

k
o
m

p
et

en
ci

á
k

  

 Szakmai deomtológiai szabályok alkalmazása,  alapvető explicit értékrendszerek 
szerint, a fogyatékkal élő személyek jogaival és máltóságának tiszteletben tartásával 

 Interdiszciplináris szakmai csoportokban való hatékony együttműködés, a 
neveléstudományokra specifikus projektek, programok hatékony életbeültetése 

érdekében 

 Hatékony tanulási módszerek alkalmazása a szakmai életben az folytonos 
továbbképzés érdekében 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai 
módszerek 

Megjegyzések 

1. Az oktatásmenedzsment fogalma. Az iskola, 

mint szervezet 

Előadó, magyarázó  

2. Az oktatás céljai, funkciói. SNI gyerekek 

oktatása 

Előadó, magyarázó  

3. A gyógypedagógus adminisztratív szerepben. 

Az oktatás szervezése, céljai, tartalma 

Előadó, magyarázó  

4. A gyógypedagógus vezető szerepben  Előadó, magyarázó  

5. A gyógypedagógus tanári szerepben Előadó, magyarázó  

6. A gyógypedagógus osztályfőnöki szerepben Előadó, magyarázó  

7. A gyógypedagógus tanácsadói szerepben Előadó, magyarázó  

8. A pályakezdő gyógypedagógus 

kompetenciaprofilja 

Előadó, magyarázó  

9. Tanár-diák interakció, együttműködés Előadó, magyarázó  

10. Kommunikáció az osztályban Előadó, magyarázó  

11. Konfliktuskezelés az iskolában Interaktiv  

12. Problémamegoldás és kreatív tervezés Előadó, magyarázó  

13.  Szintézis. A félévi anyag ismétlése Előadó, magyarázó, 
szemléltető 

 

14.  Szintézis. A félévi anyag ismétlése Előadó, magyarázó,  

7.1 A tantárgy 
általános 

célkitűzése 

A speciális oktatási intézmények menedzselésének  bemutatása   
A speciális intézmények struktúrájának, működési mechnizmusának, 

feladatbeosztásának, adminisztrációjának megismertetése. 

7.2 A tantárgy 
sajátos 

célkitűzései 
 
 

C.5.1. Modern módszertani megközelítések azonosítása az SNI személyek 
fejlesztésében, nevelésében és társadalmi inklúziójában  

C.6.2 Az integráció és inklúzió  főbb formáinak magyarázata, valamint az alapvető 
ismeretek alkalmazása az SNI gyerekek egyéni sajátosságaikat figyelembevevő 
optimális iskolai integrációjának érdekében 



Könyvészet 

Birta-Székely N. (2008). Tanárok pedagógiai műveltsége. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 7.fejezet, Tartalmi 

szabályozás és gyakorlat. 135-141. 
Bush, T. (1996). Theories of Educational Management. Paul Chapman Publishing, London. Fordította: 

Balázs Éva https://www.ofi.hu/tudastar/oktatasmenedzsment/menedzsment-fontossaga 

Fóris Ferenczi N. (szerk., 2007). Pedagógiai kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. Ábel Kiadó, 
Kolozsvár, 135-159. 

Fóris-Ferenczi R., Birta-Székely N. (szerk., 2007). Pedagógiai kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti 
alapjai. Ábel kiadó, Kolozsvár, VI.fejezet: Nevelési tanácsadás, 82-88. 

Golnhofer E. (2001). Minőség és oktatásmenedzsment. Iskolakultúra, 2001(05), 116-118 

Gordon, T. (1996). T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. I-II. fejezet, 17-53, III-V. fejezet, 54-155, VII-
VIII.fejezet, 177-242. 

Harris, A., Jones, M. (2019) Teacher leadership and educational change. School Leadership & Management, 
39:2, 123-126, DOI: 10.1080/13632434.2019.1574964 

Kiss L., Takács V. (2016). Kis könyv nagy ötletekhez. Módszertani Kézikönyv Fiatalok problémamegoldó 

és kreatív tervezési készségeinek fejlesztéséhez 
Kósáné Ormai V. (2010). A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. 

ELTE, Eötvös Kiadó, Bp. 95-99. 
Kósáné Ormai V. (2010). A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. 

ELTE, Eötvös Kiadó, Bp.89-95 

Mészáros A. (szerk., 2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 
Tanárok nézetei az oktatásról: 345-359. 

Mészáros A. (szerk., 2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. A 
hatékony tanár: 375-383 

Mészáros A. (szerk., 2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 

Szövetségben a közösséggel. Az osztályfőnöki mesterség társadalom-lélektani nézőpontból: 323-
344. 

Ollé J. (2006). Az iskola, mint szervezet. In: M.Nádasi M. (szerk.). Az iskolák belső világa. Bölcsész 
Konzorcium, Bp. 

Réthy Endréné (2002). SNI gyermekek nevelése, oktatása Európában. Magyar Pedagógia, 102(3), 281-300. 

Rogers, C.R., Freiberg, H.J. (2007). A tanulás szabadsága. 8-9.fejezet, 201-238. 
Szekszárdi J. (szerk., 2001). Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek . OKI kiadó, Dinaszt ia 

Tankönyvkiadó, Bp. 19-29. 
Szekszárdi J. (szerk., 2001). Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI kiadó, Dinaszt ia 

Tankönyvkiadó, Bp. 5-18 

Zászkaliczky P., Lechta V., Matuska O. (szerk., 1999). A gyógypedagógia új útjai- Rendszerfejlesztés, 
tanácsadás, integráció. ELTE, BGGYK, Bp. 151-184. 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai 
módszerek 

Megjegyzések 

1. Az oktatásmenedzsment fogalma. Az iskola, mint 

szervezet 

Interaktív  

2. SMART célok felállítása  Interaktív  

3. Alternatív módszerek az oktatásban Interaktív  

4. Az iskola igazgatása, mint komplex feladat: a tanulás és 

tanítás, a változás, önmagunk, mások, az intézmény 
stratégiai és operatív irányítása 

Bemutató  

5. A fixed és a growth mindset (fejlődésfókuszú és rögzült 
szemléletmód/gondolkodásmód) a tanároknál 

Bemutató  

6. Az osztályfőnök feladatai, tevékenységköre Bemutató  

7. Tanácsadói mikroskillek, beszélgetésvezetési fogások Interaktív  

8. Önismeret, tudatosság, személyiségtulajdonságok és 
pályaalkalmasság 

Bemutató   

https://www.ofi.hu/tudastar/oktatasmenedzsment/menedzsment-fontossaga


9. Bizalmi légkör megteremtése, együttműködés a nehezen 
kezelhető gyerekekkel 

Gyakorlat  

10. Énközlés, aktív hallgatás a gyakorlatban Bemutató  

11. Konfliktuskezelési startégiák alkalmazása Interaktív  

12. Problémamegoldás és kreatív tervezés a gyakorlatban Interaktív  

13.  Szintézis. A félévi anyag ismétlése Gyakorlat  

14. Szintézis. A félévi anyag ismétlése Bemutató  

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 Romániai Pszichológusok Társaságának Deontológiai Kódjának és előírásainak, törvényének 
megfelel (Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu 
drept de liberă practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele 

metodologice de aplicare a Legii 213/2004)  

 A felsőoktatási foglalkoztatások-szakmák nyilvántartásának megfelel (Registrul Naţional al 
Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 

10.4 Előadás   Írásbeli vizsga 70% 

10.5 Szeminárium / Labor  Aktivitás – folyamatos 
ellenőrzés, pontozás 

15% 

 Gyakorlati dolgozat – 

összegző önreflexió 

15% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

Ha a félév végi vizsgán (végső jegy 70%-a) nem kapja meg az átmenő jegyet (5,00), akkor nem 
megy át a vizsgán, még akkor sem, ha a 10.5 pontban megjelölt 30%-os előírásoknak eleget tett 

Az óralátogatási kötelezettségeket  (min. 85%) elmulasztó hallgató vizsgáról való kizárást vonja 
maga után. A gyakorlati órák  (laboratórium, gyakorlat, projekt stb.) esetében az igazolt vagy igazolatlan 
hiányzások maximális hányada az összóraszám legfeljebb 15%-a lehet (14 jelenlétből jelenlétből max. 3-

szor lehet hiányozni). A hiányzások száma beleszámít a végső jegy kerekítésének irányába is.  
A gyakorlati dolgozat(ok) leadása és bemutatása kötelező, kizáró jellegű, a vizsgára való jelentkezés 

előfeltétele. 
A plagizált, másolt, egyező félévi dolgozatok leadása esetén, illetve a vizsgázás közben történő 

együttműködés, másolás esetén, a hallgató (mindegyik érintett fél) 1-es osztályzatot kap. A vizsgák alatti 

csalás a hallgató egyetemről való kizárását vonja maga után.   
A félév közbeni feladatok vizsgaidőszakban, pótvizsgaidőszakban és pót-pótvizsga időszakban 

nem pótolhatóak. 

Azoknak a hallgatóknak, akik nyílt szesszióra, pótvizsgára, jegyemelésre vagy pót-pótvizsgára 
jelentkeznek, minden tantárgyi követelménynek (jelenlét, parciális, feladatok, projektek stb.) eleget 

kell tenniük. 
 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 
2020.04.15.      Dr. Farcas Zsuzsanna adjunktus 

 

 
Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

2020.04.17.       Dr. Kiss Szidónia docens 


