
I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások 
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről)

(1.) Tantárgy neve: Szabadidő szervezés és rekreáció Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: (50-50%)

A tanóra1 típusa: 1+1, . és óraszáma: 2 óra/hét az adott félévben,

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2 (ha vannak):  -

A számonkérés módja: gyakorlati jegy

Az  ismeret  ellenőrzésben  alkalmazandó  további  (sajátos)  módok3 (ha  vannak):  prezentáció
készítése, ZH írása

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):   -

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

Tematika
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a társadalmi idő fogalmát, az időfelhasználás és az
életmód  kapcsolatát,  illetve  az  időfelhasználás  azon  kérdésköreit,  amelyek  körül  a  21.  századi
szabadidő-diskurzusok  kialakultak.  A hallgatók  a  félév  során  megismerik  a  fogyasztói-  és  az
információs társadalom időfelhasználásának főbb jellemzőit, a különböző generációk időhöz való
viszonyát,  illetve a szabadidő és a szubjektív életminőség kapcsolatát.  Sor kerül  ugyanakkor az
időfelhasználás hazai jellemzőinek és a nemzetközi trendeknek az áttekintésére, az életciklus és az
időfelhasználás  összefüggéseinek,  és  egy  speciális  terület,  az  időtranszferek  fogalmának
bemutatására. A félév másik nagy témaköre a rekreáció, amellyel kapcsolatosan a hallgatók képet
kapnak  a  rekreáció  történetéről  és  főbb  irányzatairól,  a  rekreáció  és  a  szabadidő  eltöltésének
színtereiről, speciális területeiről és formáiról. A tárgyalt témakörök érintik a rekreáció főbb élettani
hatásait,  az  eltérő  életkori  szakaszokban  ajánlott  rekreációs  tevékenységek  típusait,  továbbá  a
rekreációnak  a  mentális  egészség  és  a  szubjektív  jóllét  alakulásában  játszott  szerepét,  különös
tekintettel a Covid-19 járvány hatásaival kapcsolatos összefüggésekre.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Irodalom
1. Mannheim Károly (2000): A nemzedékek problémája. In: Uő (szerk.):  Tudásszociológiai

tanulmányok. Budapest: Osiris. 201–255. 

2. Simányi Léna (2005): Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. Replika, 51–52. szám:
165–195. Forrás: http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika%2051-07.pdf

3. Utasi  Ágnes  (szerk.)  (2006):  A  szubjektív  életminőség  forrásai.  Budapest:  Magyar
Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet, 13-43. 

1 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató 
személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek 
időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc. 
2 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése 

http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika%2051-07.pdf


4. Fekete Mariann (2018): e-Idő, avagy a szabadidő behálózása. Szeged: Belvedere, 21-57., 
72-84. Forrás: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/16212/1/ FM_eIdo_Belvedere.pdf 

5. Révész László - Bíró Melinda (szerk.) (2015): A rekreáció elmélete és módszertana I. és II.,
Eger: EKF Líceum Kiadó, I. kötet: 22-84., II. kötet: 46-89. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK
7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

a) Tudása
-  A hallgatók  ismerjék  meg  a  szabadidő,  az  életmód  és  a  rekreáció  fogalmak  jelentését,  a
kultúraközvetítés,  a  rekreáció  intézményrendszerét,  eszközeit  és  módszereit.  Megfelelő  tudással
rendelkezzenek a rekreációs tevékenységek végzésének szervezeti, jogszabályi hátteréről.
b) Képességei
- Váljanak képessé a hallgatók rekreációs tevékenységek megszervezésére. Ismerjék fel az életmód-
elemek és társadalmi tényezők közötti összefüggéseket.
c) Attitűdje
-  Megfelelő,  magas  szintű  empátiával  ismerjék  fel  a  kliensek  szükségleteit  és  segítsék  őket  a
számukra megfelelő rekreációs tevékenység megtalálásában, végzésében.
d) Autonómiája és felelőssége
-  A kishitű  gyámolítást  elkerülve,  a  szociális  munkás  törekedjen  az  önállóság  felelősségteljes
erősítésére, kibontakoztatására.
 

Tantárgy felelőse (név, tud. fokozat; beosztás): Dr. Ivony Éva, PhD; főiskolai docens

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, tud. fokozat; beosztás):  -

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/16212/1/FM_eIdo_Belvedere.pdf
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/16212/1/

