
II. fokozatú vizsgatematika óvónőknek

• Óvónői szakmai kompetenciák

I. Általános, kiegészítő kompetenciák
1. Szervezeti  és  humán  erőforrás  menedzsmenttel  kapcsolatos  kompetenciák

(csoportmunka, szervezés, kulcsszemélyek identifikációja, együttműködés)
2. Kapcsolatteremtési kompetencia (felelősségvállalás,  személyre és munkára való

odafigyelés  egyensúlya,  kiváncsiság  fenntartása,  interperszonális  kapcsolatok
alakítása, megfelelő csoportlégkör kialakítása, empátia)

3. Kommunikációs  kompetencia  (aktív  hallgatás,  kérdezéstechnika,  parafrázis,
szabad beszélgetések kezdeményezése, információk életkori sajátosságok szerinti
szelektálása, visszacsatolási lehetőségek teremtése)

II. Specifikus kompetenciák megteremtése
4. Az  óvodás  csoport  szervezése  (az  óvodai  terem  kialakítása,  idő  és  tér  és

erőforrások  felhasználása,  különböző  tevékenységek  összekapcsolása  a  célok
megvalósítása  érdekében,  különböző  tevékenységtípusok  megvalósítása  valós
szükségletek megoldása érdekében)

5. Tervezési  kompetenciák  (szükségletek  azonosítása,  a  curriculum  helyes
értelmezése,  a  szükségleteknek  megfelelő  didaktikai  tevékenység  tervezése,
szükségleteknek megfelelő  célok  tervezése  és  ennek megfelelő  módszertani  és
értékelési eljárások, a tervezés koherenciája a különböző szinteken)

6. Pszichopedagógiai  és  didaktikai-metodológiai  kompetenciák  (a  didaktikai
tervezés hatékony gyakorlatba való ültetése, a tervezés és értékelés összhangja a
kompetenciák  kialakítása  érdekében,  az  óvodás  gyerek  feladat  involvációjában
való felelősségvállalás kialakítása )

7. Az  európai  integrációs  kompetenciák  (felhasználható  ismeretek  az  EU
országairól, programjairól, iskolarendszereiről, interkulturalitásról) 



Részletes, általános vizsgatematika

• Általános aspektusok

1. Az oktatás-nevelés problematikája korunk társadalmában. Újítás és reform a
romániai iskolarendszerben 

2. A  nevelés  és  a  modern  világ  kihívásai.  Nevelés,  permanens  nevelés  és
önnevelés közötti dinamikus kapcsolat. 

3. Alternativitás  a  romániai  óvodarendszerben  (Waldorf,  Step  by  Step,
Montessori, Jena Plan)

4. Európai dimenzió az óvodai nevelésben

• Pszichológiai alapismeretek

I. Nevelhetőség.  Nevelési  helyszínek és személyiség  fejlődésének faktorai
(öröklődés, környezet, nevelés, Én) 

1. Nevelhetőség fogalomköre
2. Öröklődés
3. Környezet
4. Nevelés
5. A környezet és a nevelés kölcsönhatása az óvódás gyermekre
6. A  nevelhetőség  elméletei  (öröklődés,  környezet,  kettős  meghatározottság,

mechanizmus, korlátok. Nevelhetőségi típusok

II. A személyiség struktúrája és dinamikája
1. A személyiség  fogalma  (A személyiség  megközelítése  a  különböző

modellek  tükrében:  vonáselmélet,  faktorelmélet,  humanisztikus
elmélet, a személyiség struktúrája, temperamentum, a személyiség új
megközelítései)

2. A z óvodáskorú gyerek pszicho-fizikai jellemzői
3. A személyiség kreatív dimenziója. Formálódás, fejlődés, kifejezés, az

óvodáskorú gyerek egyyéni és szociális megnyilvánulásai
4. A gyerek személyiségének megismerési módszerei és technikái

• Az oktatási rendszer

III. A  romániai  intézményes  oktatási  rendszer  problematikája.  Az  óvodai
nevelés helye és szerepe az iskolai rendszerben.
1. Az oktatási rendszer (Fogalom, funkciók, fejlődési tendenciák)
2. Az  óvodai  nevelés  integrálása  az  oktatási  rendszerbe:  aktualitás  és

perspektíva



• Tantervelméleti elemek

IV. Curriculum típusok és tantervelméleti alapismeretek
1. Az alapfogalmak meghatározása és elemzése: eszmény, cél, műveleti

feladat, az óvodás gyerek nevelési profilja, curriculáris terület és ciklus
2. Curriculum típusok

V. A curriculum strukturális elemei 
1. A  céltaxionóma,  az  osztályozás  kritériumai  és  rendszerei  (makro-

mikoro, általános-specifikus, pszichológiai tartalom)
2.  A  célok  műveletesítése.  Fogalom,  model,  gyakorlati  jelentőség,

korlát.  Az  óvodai  tevékenységekben  való  gyakorlati  felhasználási
lehetőségek. 

VI. A tartalmak a curriculum struktúrájába való szervezése
1. A tartalmak helye a modern tantervelméletben
2. A  tartalmak  strukturálási  lehetőségei:  intra  és  interdiszciplináris,

moduláris, multidiszciplináris az óvodai oktatásban.
3. A  curriculum  transzdiszciplinaritása  és  kompetenciákra  való

fókuszálása

VII. A curriculáris tervezés termékei: terv, program, projekt, hivatalos segédlet
VIII. A curriculáris reformmal kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák

• Az oktatási folyamat tervezése

IX. A  tervezés  fogalma,  funkciója,  szintjei,  módszertani  alternatívák,
felhasználás

1. A  tervezés  meghatározása,  funkciói:  előrevetítés,  tájékozódás,
szervezés,  irányítás,  szabályozás-önszabályozás,  döntéshozatal,
újítás

2. Szakaszok:   műveletesített  célok meghatározása és a téri-időbeli
referenciakeret  meghatározása,  a  tartalmak  meghatározása,  az
optimális  cselekvési  stratégia  meghatározása,  az  értékelési
kritériumok és eszközök meghatározása.

3. A pedagógiai  tervezés  szintjei  (ciklusbeli,  évi,  szemeszteri,  heti,
tevékenységtervek  valamint  curriculáris  területek,  tevékenység,
téma)

4. Egységesség  és  különbözőség  a  tervezésben,  a  formatív-nevelő
tevékenységek tervezési modelljei.

5. Értékelési és önértékelési kritériumok

• Oktatási folyamat elemei



X. Az óvodai oktatási folyamat
1. Az  oktási  folyamat  összetevői:  strukturális,  operacionális,

funkcionális, az elemek közötti kapcsolatok
2. Az óvodai nevelési folyamat (általános dimenziók és jellemzők)
3. A formális, nonformális és informális nevelés összhatása az óvodában
4. Szabályozási  rendszer  az  óvodai  oktatási  folyamatban.  Didaktikai

alapelvek rendszere.

XI. Az iskolai tanulás folyamatai és mechanizmusai óvodásoknál
1. Iskolai tanulás fogalma. Mechanizmusa és folyamatjellege
2. Tanuláselméletek
3. Iskolai tanulási típusai
4. Az iskolai tanulás szakaszai

XII. A tanítás meghatározása, fogalma és modelljei
1. Az óvodai tanítás specifikumai
2. Hatékonyság és eredményesség az óvodai tanításban

XIII. Stratégiák, módszerek és szervezési formák
1. Elméleti alapvetés: stratégia, módszertan, módszer, eljárés, eszköz
2. A tanítási módszerek rendszere (osztályozás és jellemzők)
3. A tanítási módszerek leírása 
4. Tanítási  eszközök  ls  tecnikai  segédletek:  szerep,  formatív  jelleg  és

funkció
5. A számítógéppel támogatott oktatás

XIV. Értékelés
1. Meghatározás és fogalom elemzés
2. Funkciói
3. Típusai
4. Értékelési módszerek és technikák
5. Zavaró elemek az óvodai értékelésben
6. Az  értékelési  adatok  tervezése  kivitelezése,  alkalmazása  és

értelmezése az óvodában

XV. Tanulásmenedzsment és óvodai csoport menedzsmentje

1. Alapvető fogalmak
2. Nevelési interakciók és óvodai kapcsolatrendszer 

• Didaktikai kommunikáció

XVI. Kommunikáció és pedagógiai kommunikációs kapcsolatok
1. Kommunikáció: meghatározás, struktúra, funkció és hatékonysági 

feltételek
2. Óvodai kommunikáció



3. „Nevelési ráhatás”, befolyásolás
4. Szociális involválódás 
5. Interperszonális kommunikáció
6. Nevelési légkör az óvodában

XVII. A nevelési-formatív tevékenységek szervezési formái

1. Játék. A legfontosabb nevelési és fejlesztési módszer az óvodáskorban
2. Tipológia, struktúra, funkcionalitás, specifikum, relevancia
3. A játék, tanulás,  alkotás és a különböző tevékenységek és szervezési 

formák közötti kölcsönhatás az óvodában
4. A választható tevékenységek differenciálás és individualizálása a játék

keretében 

XVIII.  Siker és sikertelenség óvodáskorban. Az iskolai sikertellenség prevenciós
lehetőségei

XIX. A pszichopedagógiai tanácsadás az elemi oktatásban, jellemzői és szerepe
a  karriertanácsadásban.  A  pszichopedagógiai  tanácsadás  specifikus
aspektusai

• A pedagógus szakmai státusa

XX. Státus, szerep, kompetenciaprofil, permanens nevelés, értékelés és 
önértékelés
1. A pedagógus személyisége
2. Pedagógusi szerepek 
3. A pedagógusok toborzása, szelekciója és formálása
4. A nevelői karrier Romániában
5. Pedagógiai deontológia

XXI. Kutatás az elemi oktatásban
1. Pedagógiai kutatásmódszertan elemi oktatásban való alkalmazással
2. Kutatási területek

XXII. A morális-államolgári és vallásos nevelés
1. A morális nevelés megközelítései
2. Morális nevelés
3. Morális nyelvezet
4. Morális viselkedés
5. Morális önnevelés
6. Célok, stratégia és értékelési formák a morális-állampolgársági és 

vallásos nevelésben



XXIII. Kreativítás, újítás az Európai projektek kontextusában
1. Kreativítás meghatározás
2. A kreativítás ösztönzése
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