
TÁVOKTATÁSI TERV TÁBLÁZATA 

TANÁRKÉPZŐ INTÉZET 

Oktató neve, 
elérhetősége  

(név, email cím) 

Oktatott tárgy  Beszámolási 
kötelezettség   

pl. szóbeli vizsga 
skpe-on, 

beadandó 
dolgozat, online 

teszt stb. 

Határidő(k) 
 

Elektronikusan átadott anyagok  A hallgatókkal 
való 

kommunikáció 
módja, 

csatornája  pl. e-
mail, Moodle, 

Sykpe, Microsoft 
Classroom, 

facebook csoport 
stb. 

neptun 
kódja 

címe végzős 
hallgatók 
számára 

nem 
végzős 

hallgatók 
számára 

jellege 
pl. pdf. jegyzet, 
ppt, könyv, cikk, 
video fájl, on-
line teszt 

elérhetősége  
pl. intézeti 
honlap, fb 

csoport, Moodle 
felület 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPED8N0

2 

 

Tanítási gyakorlat II. szak leadott napló  és 
jegyzőkönyv 

 május 15. „Szabályzat a 
Tanítási 
gyakorlat és az 
Összefüggő 
egyéni iskolai 
gyakorlat 
megvalósítására
…” word 
dokumentum, 
pdf 
dokumentumok
, honlap-címek 

intézeti honlap email, messenger 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOSVLPED2
06 

Tanítási gyakorlat II. szak leadott napló  és 
jegyzőkönyv 

 május 15. „Szabályzat a 
Tanítási 
gyakorlat és az 
Összefüggő 
egyéni iskolai 
gyakorlat 
megvalósítására
…” word 
dokumentum, 
pdf 

intézeti honlap email, messenger 



dokumentumok
, honlap-címek 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPED7N0
1 

Tanítási gyakorlat I. szak leadott napló  és 
jegyzőkönyv 

 május 15. „Szabályzat a 
Tanítási 
gyakorlat és az 
Összefüggő 
egyéni iskolai 
gyakorlat 
megvalósítására
…” word 
dokumentum, 
pdf 
dokumentumok
, honlap-címek 

intézeti honlap email, messenger 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPED2N0
1 

Bevezetés a pedagógiai 
tanulmányokba 

hétről hétre 
vezetett 
elektronikus 
napló (blog), 
beadandó 

 május 11. videofájl, 
szövegrészletek, 
feladatok 

intézeti honlap, 
messenger 
csoport 

gmail, erre 
létrehozott 
messenger-
csoport, egyénileg 
létrehozott 
blogfelületek 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPED12N
03 

Követő szeminárium II. (II.szak a kurzus lezárult, 
gyakorlati jegyet 
szereztek, nincs a 
hallgatóknak 
további 
beszámolási 
kötelezettsége 

 április 10.  intézeti honlap gmail, messenger 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPEDSZV
N-3 

Szabadon választható tárgy: Az 
észak-magyarországi régió 
közoktatási problémái 

csoportmunkában 
elkészített 
prezentáció, 
leadott egyéni 
beszámoló 

 május 15 a kontakt órák 
lezajlottak 
március 9-ig,  a 
hallgatók egyéni 
ütemben, 
digitális 
felületen, 
mentoraik 
segítségével 

intézeti honlap email, drive-
felület 

mailto:adamanetta@gmail.com


ismerkednek a 
választott 
intézménnyel 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOSVLPED2
03 

Tanulási nehézségek az 
iskolában 

A kurzus lezajlott, 
a gyakorlati jegy 
megszerzésének 
feltétele online 
teszt kitöltése 

április 4 április 4 PPT drive-felület email 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

 

 

 BTO
PED6L02 

Tanulási nehézségek az 
iskolában 

A kurzus lezajlott, 
a gyakorlati jegy 
megszerzésének 
feltétele online 
teszt kitöltése 

április 4 április4 PPT drive-felület email 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTOPED6N0

2 

Tanulási nehézségek az 
iskolában 

Online teszt, 
beadandó 
elkészítése 

 május 15. PPT, on-line 
kérdőív 

drive-felület email 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTKLSKOZV4

03 

Tréning II. A kurzus lezajlott, 
a hallgatók 
gyakorlati jegyet 
szereztek 

 május 15. - - email 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTGYPL202 Pedagógia 2. A kurzus lezárult, 
a hallgatók 
gyakorlati jegyet 
szereztek.  

 május 11.  intézeti honlap gmail, neptun 

Ádám Anetta 

adamanetta@gmail.com 

BTGYPN202 Pedagógia 2. hétről hétre 
vezetett 
elektronikus 
napló (blog), 
beadandó 

 május 11. videofájl, 
szövegrészletek, 
feladatok 

intézeti honlap, 
messenger 
csoport 

gmail, erre 
létrehozott 
messenger-
csoport, egyénileg 
létrehozott 
blogfelületek 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTGYPL109 Bevezetés a pszichológiába I. on-line dolgozat  06. 15. ppt, könyv   Moodle felület, 
könyv emailben 

email, Moodle 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSPED40

4T 

Gazdagító programok beadandó 
dolgozat 

04. 10.  ppt, on-line 
kiadványok 

honlap, 
tematikában 
megjelölt online 

email 



letölthető 
cikkek 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

ZTPEDOSZF2 Személyiség és fejlődés 2. on-line dolgozat  06. 15. ppt, on-line 
cikkek 

honlap, 
tematikában 
megjelölt on-
line cikkek 

email, Google 
Classroom, 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

ZTPEDOSZF2

CV 

Személyiség és fejlődés 2. CV on-line dolgozat  06. 15. ppt, online 
cikkek 

honlap, 
tematikában 
megjelölt on-
line cikkek 

email, Google 
Classroom, 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSPED21

6 

Pedagógusszerepek beadandó 
dolgozat 

 05. 30. on-line cikkek tematikában 
megjelölt online 
letölthető 
cikkek 

email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

ZTPEEOSZF2 Személyiség és fejlődés 2.  on-line dolgozat  06. 15.  az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSKOZV2

03 

Iskolaigazgatási és munkajogi 
ismeretek 

beadandó 
dolgozat 

 04.30. az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSKOZV2

09 

Intézményi gyakorlat beadandó 
dolgozat 

 04. 30. az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSPED22

1 

Integráció és inklúzió beadandó 
dolgozat 

  
teljesítve 

az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSKOZV4

10 

Szervezetfejlesztés II. beadandó 
dolgozat 

  
teljesítve 

az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSPED22

2 

Egészségnevelés, 
mentálhigiéne, drogmegelőzés 

beadandó 
dolgozat 

  
teljesítve 

az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSKOZV4

13 

Sajátos pedagógiai, 
pszichológiai ismereteket és 
módszereket igénylő személyek, 

beadandó 
dolgozat 

 04. 15. az órák meg 
lettek tartva 

 email 



illetve csoportok nevelése-
oktatása 

Bozsikné Vig Marianna      

bozsikmariann01@gmail.c

om 

BTKLSPED21

4 

Intézményirányítás beadandó 
dolgozat 

 04. 30. az órák meg 
lettek tartva 

 email 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED7L02

-4 

Szakmódszertan I. (I.szak - 
földrajz) 

beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED8L04 Szakmódszertan II. (II. szak) beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED10N

02 

Szakmódszertan IV. (II. szak) beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED8N0

4-4 

Szakmódszertan II. (II. szak - 
földrajz) 

beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

 BTOSVLPED109-2 
 

Diszciplináris szakmódszertan 
(földrajz) 

beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED8L03 Szakmódszertan II. (I. szak) beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED10N

01 

Szakmódszertan IV. ( I. szak) beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED8N0

3-4 

Szakmódszertan II. (I. szak - 
földrajz) 

beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Fazekas Róbert 

fazekas@ffg.sulinet.hu,  

BTOPED10N

02 

Szakmódszertan IV. (II. szak) beadandó 
dolgozat 

2020.05.
12 

2020.05.
11. 

pdf. jegyzet, ppt, 
könyv, cikk, 
jogszabály 

levelezési 
csoport 

e-mail 

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő 
tgzseniko@gmail.com 

BTOPED4N0
5 
BTOPED4L05 
 

Anyanyelvi ismeretek, 
beszédművelés (nappali) 
Anyanyelvi ismeretek, 
beszédművelés (levelező) 

online írásbeli 
teszt 

2020. 04. 
08. 

2020. 05. 
13. 

online 
kurzusanyag 

weboldalak e-mail 

mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu
mailto:fazekas@ffg.sulinet.hu


ZTINEOANYI 
ZTINTOANYI 

Anyanyelvi ismeretek 
Anyanyelvi ismeretek 

Horváth Zita BTOPED10N
02. Nappali: 
15 fő 

Szakmódszertan IV. (II: szak) 1 könyvismertet 
és, 1 óravázlat, 1 
ppt 

 2020. 
április 
10.; 20., 
május 5. 

interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt e-
mailben 
elküldött (pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf- 
fájl, ill. 
megadott linkek 

facebook-csoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOPED8L 
04. 
(Levelező) 5 
hallgató 

Szakmódszertan II. (I. szak) 1 könyvismertet 
és, 1 óravázlat, 1 
ppt 

2020. 
április 
10.; 20., 
május 5. 

 interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt e-
mailben 
elküldött (pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott linkek 

facebookcsoport 
(Várom a 
hallgatók 
visszajelzését, 
hogy melyik 
platformhoz 
tudnak 
hozzáférni.) 

Horváth Zita BTOPED10 
N01. 
(Levelező) 1 
hallgató 

Szakmódszertan IV. (I. szak) 1 könyvismertet 
és, 1 óravázlat, 1 
ppt 

2020. 
április 
10.; 20., 
május 5. 

 interneten 
elérhető 
könyvek, 
beszkennelt e-
mailben 
elküldött (pdf.) 
tanulmányok 

elküldött pdf-
fájl, ill. 
megadott linkek 

e-mail 

Jaskóné dr. Gácsi Mária 
BTOSVLPED1

09 
Interdiszciplináris pedagógiai 
szakmódszertan I. 

Lezajlott 
A kiadott tematika 
szerint küldik a 
beadandókat 

 
2020. 05. 
11. 

  
Elektronikus 
levelezés 

Jaskóné dr. Gácsi Mária 
BTOSVLPED2

11 
Interdiszciplináris pedagógiai 
szakmódszertan II. 

Lezajlott 
A kiadott tematika 
szerint küldik a 
beadandókat 

2020. 04. 
09. 

2020. 05. 
11. 

  
Elektronikus 
levelezés 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTOPED10N

02 

Szakmódszertan IV. reflexiós esszé - 2020. 05. 
15. 

ppt, könyv, cikk intézeti honlap e-mail 



dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTOSVLPED1

10-5 

Szabadon választható tárgy: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
társadalmi-közoktatási 
problémái 

online teszt - 2020. 05. 
11. 

cikk, könyv intézeti honlap, 

e-Learning 

e-mail 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTOPED8N0

3 

Szakmódszertan II. reflexiós esszé  2020. 05. 
15. 

könyv, cikk intézeti honlap e-mail 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTOPED8L03 Szakmódszertan II. reflexiós esszé  2020. 05. 
15. 

könyv, cikk intézeti honlap e-mail 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTOPED7L02

-5 

Szakmódszertan I. reflexiós esszé  2020. 05. 
15. 

könyv, cikk intézeti honlap e-mail 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTGYPN203 Művészetpedagógia beadandó 
dolgozat 

- 2020. 05. 
11. 

pdf jegyzet, ppt, 
könyv, cikk 

intézeti honlap, 

e-Learning 

Google Classroom 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTGYPL203 Művészetpedagógia online teszt - 2020. 05. 
11. 

ppt, könyv, cikk intézeti honlap 

e-Learning 

e-mail 

dr. Kapusi Angéla, 

kapusiangela@tanarkepzo

.hu 

BTGYPL110 Pedagógia 1. beadandó 
dolgozat 

- 2020. 05. 
11. 

könyv, cikk intézeti honlap, 

e- Learning 

e-mail 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED12L0

2 

Követő szeminárium II. (I.szak) beadandó 
dolgozat 

04. 06.  ppt intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED12N

02 

Követő szeminárium II. (I.szak) beadandó 
dolgozat azoknak 
a hallgatóknak, 
akik még nem 
voltak a reflexiós 
beszélgetésen 

04. 06.  nincs  

a hallgatókkal a 

korábban 

megtartott 

szeminárium 

keretében 

áttekintettük a 

fontosabb 

témákat,  

 e-mail, Neptun 



az egyéni 

reflexiós 

beszélgetések 

tartalmát, a 

beadandó 

anyagokat 

megbeszéltük 

 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTKLSPED40

8M 

Mérés, értékelés és 
minőségfejlesztés 

beadandó 
dolgozat annak a 
hallgatónak, aki 
nem volt 
szemináriumon 

04. 06.  nincs 

a hallgatók a 

korábban 

megtartott 

szeminárium 

keretében 

letöltötték a 

ppt-t 

 e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOSVLPED2

07 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat I. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOSVLPED3

01 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat I. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOSVLPED4

01 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat II. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED12L0

1 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat II. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED12N

01 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat II. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED8N0

3-6 

Szakmódszertan II. (I. szak - 
német) 

beadandó 
dolgozat 

 05. 11. ppt intézeti honlap, 

e-mail 

e-mail, Neptun 



Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED8N0

4-6 

Szakmódszertan II. (II. szak - 
német) 

beadandó 
dolgozat 

 05. 11. ppt intézeti honlap. 

e-mail 

e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

ZTPEDOTAM

E2 

Tanári mesterség 2 beadandó 
dolgozat 

 05. 16. ppt intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

ZTPEEOTAM

E2 

Tanári mesterség2 beadandó 
dolgozat 

 05. 16. ppt intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOSVLPED2

01 

Tanítás- és tanuláselmélet beadandó 
dolgozat 

04. 06. 05. 16. ppt  intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED4L01 Tanítás- és tanuláselmélet beadandó 
dolgozat 

04. 06. 05. 16. ppt  intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED11L0

2 

Követő szeminárium I. (I. szak) beadandó 
dolgozat  

 05. 11. ppt intézeti honlap e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED11L0

1 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat I. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED11N

01 

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat I. 

nincs   nincs  e-mail, Neptun 

Kovácsné dr. Duró Andrea 

Mária 

duro.andrea@gmail.com 

BTOPED11N

02 

Követő szeminárium I. (I.szak) beadandó 
dolgozat azoknak 
a hallgatóknak, 
akik még nem 
voltak a reflexiós 
beszélgetésen 

 05. 11. nincs  

a hallgatókkal a 

korábban 

megtartott 

szeminárium 

keretében 

áttekintettük a 

fontosabb 

témákat,  

 e-mail, Neptun 



az egyéni 

reflexiós 

beszélgetések 

tartalmát, a 

beadandó 

anyagokat 

megbeszéltük 

 

Dr. Kunos István BTKLSKOZV2
07 

Alkalmazott vezetéselmélet I. Írásos beszámoló 
készítés, majd 
elküldése az e-
mail címemre 

  ppt, és 
feladatkiírás 
(mindkettőt e-
mailben fogom 
küldeni) 

e-mailben 
küldöm 

Skype óratartás 
 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTOPED4N0

4 

 

Szakmai önismeret Heti 

rendszerességű 

szakmai anyag 

feldolgozás 

Reflexiós esszé 

beadása 

 2020.05.

05. és 

06.két 

csoport-

ban 

pdf online 

tanulmányok 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTOPED4L04 

 

Szakmai önismeret A video-

kontultáción való 

aktív 

részvétel/beadan

dó dolgozat 

 2020.04.

25. 9.00 

2020.05.

15. 

pdf online 

folyóirat 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email, zárt 

facebook csoport 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTOET2N01 

 

Az etika segédtudományai 

Etika és pszichológia 

Online teszt  2020.05.

02-15. 

pdf tankönyv Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTOSVLPED1

04 

 

Fejlődéspszichológia Online teszt 

 

 2020.05.

15. 

ppt, pdf goole 

drive linken, 

előadások 

alámondásos 

pptn 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

 

mailto:lubinszki@tanarkepzo.hu
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Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 
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03 

 

Tréning II. Teljesített kurzus.      

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTKLSPED40

5T 

 

Tanácsadás, egyéni fejlesztés Teljesített kurzus.       

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTKLSPED22

0 

 

A tanácsadás pszichológiai 

alapjai 

Beadandó feladat  2020.06.

15. 

pdf, ppt Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTKLSPED40

2T 

Tehetségdiagnosztika A video-

kontultáción való 

aktív részvétel 

 2020.04.

28. 

pdf Tematika: 

intézeti honlap 

 

email 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTGYPN201 Bevezetés a pszichológiába 2. Blended learning 

feladat teljesítése 

esszé formájában. 

Vizsga online teszt 

 

 

 2020.04.

30. 

 

2020.05.

12. 10.00 

ppt, pdf goole 

drive linken 

+ 3 db előadás 

alámondásos 

pptn 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTGYPL201 

 

Bevezetés a pszichológiába 2. Blended learning 

feladat teljesítése 

esszé formájában. 

Vizsga online teszt 

 

 2020.04.

30. 

 

2020.05.

09.  

2020.06.

05. 14.00 

ppt, pdf goole 

drive linken 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu 

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email 

 

Dr. Lubinszki Mária 

lubinszki@tanarkepzo.hu 

bollm@uni-miskolc.hu 

 

BTGYPL114 

 

Önismereti tréning 1.  

 

A video-

kontultáción való 

aktív részvétel 

 2020.04.

17. 14.00 

pdf online 

folyóirat 

Tematika: 

intézeti honlap, 

tananyagok:  

elearning.uni-

miskolc.hu,  

email, zárt 

facebook csoport 

mailto:lubinszki@tanarkepzo.hu
mailto:bollm@uni-miskolc.hu
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BTOPED6N0

1 

Pedagógiai pszichológia 

gyakorlat 

1. Heti 

rendszerességű 

feladatok e-

mailben történő 

megküldése 

 

 

 

2. Beadandó 

dolgozat 

-  1. Az óra 

rendes 

időpontj

át követő 

péntek 

10:00 

 

2.05. 13. 

- word  

- pdf 

- google drive - e-mail 

- facebook 

videóhívás 

Makrai Kata 

makraikata@tanarkepzo.h

u 

BTOPED8L01 

BTOSVLPED2

09 

Tehetségfejlesztés 1. Online teszt 

 

 

 

 

2. Beadandó 

dolgozat 

1. 04. 

11./04.1

8./04.25. 

 

2. 04. 20. 

1.05.02./

05.09./0

5.16. 

 

 

2. 05. 17. 

 

- ppt 

-word  

- pdf 

 

- google drive - e-mail 

Makrai Kata 

makraikata@tanarkepzo.h

u 

 

BTOSVLPED1

10-4 

Szabadon választható tárgy: 

Szexedukáció 

1. Beadandó 

dolgozat 

1. 04.20 1. 05. 17. - ppt 

-word  

- pdf 

 

- google drive - e-mail 

Makrai Kata 

makraikata@tanarkepzo.h

u 

BTKLSPED21

8 

Konfliktuskezelés 1. Beadandó 

dolgozat 

1. 04.20 1.  05.17. - ppt 

-word  

-pdf 

- google drive - e-mail 

Makrai Kata 

makraikata@tanarkepzo.h

u 

BTKLSPED40

1T 

Tehetség és társadalom 1. Beadandó 

dolgozat 

2. Reflexiós esszé 

1. 04.11. 

 

2. 04. 25. 

1. 04.11. 

 

2. 04. 25. 

- word 

- pdf 

- google drive - e-mail 

Makrai Kata 

makraikata@tanarkepzo.h

u 

BTOSVLPED1

06 

Pedagógiai pszichológia 1. Szóbeli vizsga 

skypon 

- Hallgatóv

al 

egyeztet

ett 

- ppt 

-word 

- google drive - e-mail 

-skype 



időpontb

an 

Makrai Kata 
makraikata@tanarkepzo.h
u 

BTOPED6L01 Pedagógiai pszichológia 
gyakorlat 

1. Beadandó 
dolgozat 

1. 04.20. 1. 05. 17 - word - google drive - e-mail 
- skype 

Mátyás Anikó 
ani@favoritnyelvsuli.hu 

BTOPED8N0
3-1 

Szakmódszertan II. (I. szak 
angol) 

   PPT-k TED 
videók Cikkek 
Gyakorló 
feladatok word 
formátumban 

  

Nagy Gábor 
(nagy.gabor@unimiskolc.h
u) 

BTOPED8N 
03-7 
BTOPED8N 
04-7  

Szakmódszertan II. szemináriumi 
dolgozat; 
jegyzetkészítés 

 április 30. cikk, video email vagy fb email vagy fb 

Sarka Ferenc 

fsarka@t-online.hu  

BTKLSPED40

3T 

Tehetségesek fejlesztése, 

tehetségfejlesztő stratégiák 

a megtartott óra 

szerint 

2020. 

04.18. 

 PPT, könyv, 

cikk 

E-mailben 

megkapták 

a kurzus lezajlott 

Sarka Ferenc 

fsarka@t-online.hu 

BTKLSPED21

5 

A minőségbiztosítás módszerei beadandó  2020. 

03. 22. 

PPT E-mailben 

megkapták 

a kurzus lezajlott 

Takács István 
istvan.takacs.dr@gmail.co
m  

BTKLSPED22
4 

Élethosszig tartó tanulás, 
felnőttoktatás 

tanulmány 
készítése 

 05.16 ME e-learning 
felületére 
feltöltött 
tananyagok: pdf 
dokumentumok
, ppt-k 

ME e-learning 
felület 

e-mail, Moodle, 
Sykpe 

Dr. Tózsa-Rigóné Dr. Nagy 
Judit 

BTKLSKOZV1
01 

Közoktatási rendszertan beadandó 
dolgozat 

- 2020.06.
20. 

pdf jegyzet, ppt, 
elektronikus 
szakirodalom 

neptun 
üzenetben 
megküldve 

neptun üzenet 
egyetemi 
levelezőrendszer 

Viskolcz Noémi 
bolvnoemi@uni-
miskolc.hu 

BTOPED9 
N03-5 

Szakmódszertan III. beadandó 
dolgozat (mindkét 
hallgató aláírást 
szerzett már) 

 május 15. pdf-ben csatolt 
szakirodalmak 
(már 
megküldve) 

feltöltés 
wetransferrel 

e-mailes 
kapcsolattartás és 
konzultáció (2 
hallgató) 
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