
II. fokozatú vizsgatematika  tanítóknak

I. A nevelés és a tanügy a megismerés társadalmában.
 A nevelés európai dimenziója

1. A nevelés  a  megismerés  társadalmában.  A  nevelés  hatása  a  tartós  társadalmi
fejlődésre. 

a. A  nevelés  mint  társadalmi  fejlődési  erőforrás  és  mint  humánerőforrás
befektetés.

b. A nevelés helyi, regionális, nemzeti, európai és világi összefüggései
c. Globalizáció a nevelésben. Megjelenési módok, hatások.
d. A nevelés alapképzése, mint a nevelés tartópillére.

2. A nevelés európai felépítése. A európai keretminősítés (EQF)
a. Az  EQF  alapelvei:  egész  életen  át  tartó  tanulás,  a  tanulás

eredményességére való koncentrálás, a minőség biztosítása, a tájékoztatás
és tanácsadás, valamint a non-formális, informális tanulás elismerése

b. Az alapképzés helye az EQF piramisban
c. Kulcskompetenciák  az  európai  képzésben:  Anyanyelvi  kommunikáció,

Idegen  nyelvi  kommunikáció,  Matematikai,  természettudományi  és
technológiai  kompetenciák,  Digitális  kompetencia,  A  tanulás  tanulása,
Személyközi  és  állampolgári  kompetenciák,  Vállalkozói  kompetencia,
Kulturális kompetencia 

3. A nevelés minősége - alapvető kiindulópont a nevelési rendszerek fejlesztéséhez
a. Minőség a  nevelésben:  értékelési  standardok és  kritériumok  (szervezeti

képesség, nevelési hatékonyság, minőség-menedzsment)
b. Minőség-menedzsment az iskola és az oktatási folyamat szintjén
c. A tanítási programok monitorizálása és értékelése

4. Kiemelt  nevelési módozatok és területek:
a. Integrált  nevelési  területek:  intellektuális,  morális,  esztétikai,  fizikai,

technológiai nevelés
b. Új  nevelési  területek:  ökologikus,  egészségnevelés,  táplálkozástan,

drogellenes nevelés, inter-kultúrális, a békéért és a demokráciáért, európai
állampolgársági nevelés, stb. 

c. A formális-  non-formális  - informális  síkon történő tanulás.  Hatások és
egymásra hatások.

5. Permanens nevelés. Az egész életen át tartó nevelés.
a. A felnőttképzés, a permanens nevelés eredete. 
b. A permanens nevelés, mint integráló pedagógiai paradigma
c. Alap nevelés-formálás. Állandó nevelés-formálás.
d. Az alapképzés a permanens nevelésben.
II. Nevelés és személyiségfejlesztés. Nevelhetőség.

1. A személyiség fogalma. Elméletek, modellek, megközelítések.
a. Individualitás és általánosítás a személyiség jellemzésében.

1



b. A személyiség elemzés különböző megközelítései (pszichoanalitikus,
faktoriális, behaviorista, humanista, kognitív, rendszerelméleti)

2. A személyiség felépítése és dinamikája. Összetevők és kölcsönhatások.
a. Temperamentum
b. Képességek
c. Jellem 
d. Kreativitás
e. A  személyiség  pszicho-szociális  megközelítése,  meghatározás,

szerepek.
3. Személyiségfejlesztés.

a. A fejlődés fogalma és a velejáró folyamatok (növekedés, kiteljesedés,
fejlődés)

b. A személyiség fejlődési dimenziói (fizikai, pszichikai, társas) és ezek
kölcsönhatásai

c. A gyermeki személyiség fejlesztése, alakítása, mint a nevelés alapvető
célkitűzése

4. A gyermeki személyiség fejlesztésének jellemzői:
a. A   gyermeki  fejlődés  elméletei:  (szociális  tanulás  elméletek,

pszichoanalitikus  elméletek,  strukturális  elméletek,  szociál-kognitív
megközelítés)

b. A pszichológiai fejlődés gyermekkori szakaszai
c. A kisiskolás gyermek személyiségének fejlődése 
d. A gyorsítás jelensége - kritikai megközelítés

5. A személyiség fejlődés faktorai és a köztük levő kölcsönhatások.
a. Öröklődés
b. Társadalmi  környezet  (spontán-igazgatott,  formális-informális,

pozitív-negatív, konvergens-divergens)
c. Nevelés, a nevelés hatásai
d. Az "én" szerepe a nevelésben

6. Nevelhetőség. Elméletek, megközelítések, pszicho-pedagógiai jelentőség.
a. A nevelhetőség fogalma, pszicho-pedagógiai  jelentősége
b. A  nevelhetőség  elméletei  (öröklődési,  környezeti,

konvergenciaelmélet)
c. A nevelés lehetőségei illetve határai a fejlődés faktorai függvényében.

III. A nevelés célkitűzései

1. A nevelési célok fogalma és kategóriái:
a. A nevelés céljai- egy egységesítő pedagógiai nézőpont
b. Nevelési ideálok a történelem folyamán
c. A nevelés célja (scop)
d. A nevelés célkitűzései (obiectiv)
e. A nevelés célkitűzései, mint pszichológiai akadályok

2. Nevelési cél-taxonómiák
a. A céltaxonómia fogalma és szükségessége
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b. A taxonómiák az általánossági szint szerinti felosztása (általános, köztes,
specifikus)

c. Területenkénti  felosztásuk  (kognitív,  érzelmi-viselkedési,  pszicho-
motorikus)

3. A nevelési célok műveletesítése
a. Fogalom-meghatározás. Jelentőség, szükségesség.
b. Műveletesítési  eljárások, alkalmazások az elemi iskolában
c. A pedagógia a kompetenciákra és a célokra való összpontosítás tükrében:

hasonlóságok-különbségek, értékek és határok. 

IV. A tanterv elmélete és módszertana

1. A tanterv fogalma. Fejlődés és értelmezések.
a. A  tanterv  eredete  és  fejlődési  szakaszai  (tradicionális,  modern,

posztmodern)
b. A tanterv megközelítései
c. A tanterv tág-, illetve szűk értelmezése

2. Tanterv tipológiák
3. A tanterv tervezése, megvalósítása és értékelése

a. A tervezés szerkezeti és folyamati támpontjai
b. A tervezés elvei, szabályai, és folyamata
c. Legfontosabb tantervi  és ezt kiegészítő termékek 

V. Iskolai tanulás. Az iskolai tanulás elméletének és gyakorlatának jelenkori
megközelítései

1. A tanulás fogalma
a. Az  iskolai  tanulás  meghatározása,  jellemzői.  Általános  tanulás,  magán

tanulás.
b. A tanulás típusai:  a tanulási  formák hierarchikus rendszerének pszicho-

pedagógiai jelentősége
c. A tanulás külső és belső feltételei. Összefüggések.
d. A kis, és középiskolás korban való tanulás jellegzetességei

2. Tanulásmodellek
a. Asszociációs  elméletek  (klasszikus  kondicionálás,  próbálkozás-hibázás

tanulás, operáns kondicionálás) 
b. Szociális tanulás elméletek
c. Konstruktivista elméletek
d. Kognitív tanulási elméletek
e. Interakció-elméletek: együttműködéses tanulás, kooperációs tanulás
f. Aktivitásra épülő modellek: "learning by doing" 
g. Analógiák  és  megfeleltetések  a  tanulás  és  tanítás  modellek  között.

Alkalmazásuk az elemi iskolában
3. Az iskolai tanulás motivációja

a. A motiváció fogalma, helye a pszichikai rendszerben
b. Szükségletpiramis, és a tanításban való jelentősége
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c. A motiváció kognitív megközelítése (oktulajdonítás és koherencia iskolai
kontextusban)

d. Iskolai motiváció formái (külső-belső, kognitív-affektív, pozitív-negatív)
és ezek hatékonysága 

e. Motiváció és teljesítmény (alul,- felülmotiválás, optimális motiválás)
f. Motivációs jellegzetességek a kis és közép iskolásoknál. 
g. Motivációs stratégiák

4. A tanulás affektív területe
a. Meghatározás
b. Jellemzők
c. Funkciók
d. Megjelenési formák
e. Az érzelmi állapotok és a tanulás minősége

5. Tanulási  nehézségek.  Tájékozódottság  a  különleges  nevelési  szükségletekkel
rendelkező diákok pszicho-pedagógiájában

a. Iskolai tanulási nehézségek: okok. Típusok, megjelenési formák
b. Tanulási  nehézségek,  különleges  nevelési  szükségletek.  A  különleges

nevelési szükségletekkel rendelkező diákok pszicho-pedagógiai jellemzői
c. A  különleges  nevelési  szükségletekkel  rendelkező  diákok  felmérése

(orvosi, pszichológiai, nevelési, szociális)
d. Az inkluzív oktatás és iskola. A differenciált oktatás az elemi iskolában. A

különleges  nevelési  szükségletekkel  rendelkező  diákok  integrálása:
modellek és típusok. 

6. Az iskolai siker-sikertelenség problematikájának pszicho-pedagógiai megközelítése.
a. Siker-sikertelenség fogalmak meghatározása
b. Az iskolai siker-sikertelenség tényezői
c. Az  iskolai  sikertelenség  prevenciós  lehetőségei  és  az  iskolai  siker

elősegítése

VI. A tanítás folyamata
Az oktatás és értékelés elmélete, metodológiája és tehnológiája

1. Az oktatás folyamata. Fogalom, megközelítések, modellek
a. Az oktatás folyamatának fogalma, strukturális és folyamatközpontú megközelítés
b. Az oktatási folyamata és dimenziói
c.  Az  oktatási  folyamat  modelljei:  szisztematikus,  interaktív,  kommunikációs,  más
modellek (információs, kibernetikus, az oktatás mezején alapuló, az oktatási szituációkra
épülő)
d. Normativitás az oktatási folyamatban: a didaktikai elvek  rendszere, alkalmazások
e. Az oktatási folyamat sajátosságai az elemi ciklusban

2. Tanítás. Aktuális irányzatok a tanítás elméletében és gyakorlatában
a. A tanítás fogalma, a tanítás-tanulás-értékelés interakciója
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b. A tanítási stílusok és stratégiák
c. A tanítás sajátosságai az elemi oktatásban
d.  Aktualitások  a  tanítás  elméletében  és  gyakorlatában  (kreatív,  interaktív,  tanulóra
koncentráló, reflektív, team-tanítás)

3. Oktatás. Elmélet, metodológia, technológia
a.  Fogalmi  körülhatárolás:  tanulás  és  tanítás,  módszer,  metodológia,  metodika,
technológia
b. Az oktatás modelljei: alternatív és komplementer oktatási rendszerek
c. Oktatási módszerek: fogalom, típusok, rendszer (az elemi oktatásra vonatkozóan)
d. Oktatási stratégiák, fogalom, típus, kidolgozás (az elemi oktatásra vonatkozóan)
e. Az oktatási szervezési formái (frontális, csoportos, egyéni), a tanóra, mint az oktatási
folyamat alapvető szervezési formája, óratípusok, alternatív szervezési formák
f. Az oktatás differenciálásának stratégiái
g. Számítógéppel támogatott oktatás, a számítógép használatának megjelenési formái

4. Az oktatási tevékenységek tervezése
a.  A  tervezés  fogalma  az  oktatásban:  a  pedagógiai  tervezés  funkciói  (megelőzés,
tájékoztatás, szervezés, irányítás, szabályozás és önszabályozás, döntés, újítás)
b.  A  pedagógiai  tervezés  szakaszai  (az  igények  és  erőforrások  elemzése,  a  célok
meghatározása,  a  tartalmak  kiválasztása  és  strukturálása,  az  optimális  cselekvési
stratégiák megállapítása, az értékelési kritériumok és eszközök meghatározása)
c. A tervezés formái és szintjei: az időbeli tengelyen (ciklus, iskolai év, szemeszter, hét,
tanóra), strukturális tengelyen (curriculáris, tantárgyi, téma és tárgybeli)
d. A tanítási egységekre vonatkozó tervezés és a tanóra megtervezése (az elemi oktatásra
vonatkozóan)

5. Az iskolai értékelés elmélete és gyakorlata

a. Az iskolai értékelés fogalma: terminológiai behatárolás: értékelés, mérés, felbecsülés
b.  Az  értékelés  komponensei:  az  értékelés  tárgya,  célja,  az  értékelés  kritériumai,  az
értékelés technikája, a minősítések odaítélésének módja 
c.  Az  értékelés  a  tanítás-tanulással  való  interakcióban,  az  értékelés  pedagógiai
metodológiája (módszerek, technikák és értékelési eszközök)
d. Az értékelés típusai: kezdeti, folyamatos, végső, formatív-szummatív, diagnosztikus-
prediktív, normatív-kritériumon alapuló)
e.  Az  értékeléssel  kapcsolatos  tévedések,  megnyilvánulási  módok  (halo  effektus  és
sztereotípia,  kontraszt és proximitás hatása, hasonlósági effektus, a központi tendencia
hatása), az értékelés hibáinak megismerési módozatai, kontrollja és ennek kiküszöbölése.
f. Az értékelés sajátosságai az elemi oktatásban
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VII. Nevelési kapcsolatok és interakciók
Az iskolai nevelés pszichoszociális megközelítése

Az iskolai osztály menedzsmentje

1. Az osztály, mint szociális csoport
a. A csoport fogalma, csoport típusok, a gyerekcsoport sajátosságai
b.  Az  iskolai  osztály,  mint  szociális  nevelési  csoport,  az  elemi  oktatásra  vonatkozó
alkalmazások
c. Formális és informális interakciók az iskolai csoportban
d.  Nevelési  hatású  kapcsolatok  és  interakciók  az  osztályban  (együttműködés  és
versengés,  szocio-affektív  kacsolatok,  autoritásbeli  kapcsolatok,  csoportnormák  és
konformizmus az osztályban), a pszicho-szociális klíma az osztályban és ennek nevelési
értéke
e. A tanító, mint az osztály-csoport vezetője, tanítási stílusok, mint  vezetési stílusok az
osztályban (autoriter, demokratikus, laissez-faire)
f. A tanító-diák kapcsolat, a nevelési interakció, mint interszubjektív kapcsolat

2. Kommunikáció és pedagógiai kommunikációs kapcsolatok  
a.  A  kommunikáció  struktúrája  és  folyamatjellege  (leadó,  felvevő,  üzenet,  átviteli
csatorna, környezet, feed-back)
b.  Kommunikációs  típusok  (intraperszonális,  interperszonális,  csoportbeli,  publikus,
tömeges)
c.  A  kommunikáció  formái  (verbális,  paraverbális,  nonverbális,  direktív-nondirektív,
direktív, mediált)
d. Nevelési kommunikáció és didaktikai kommunikáció
e. Informatív kommunikáció és meggyőző kommunikáció
f.  Az eredményes  didaktikai  kommunikáció  faktorai  és  feltételei.  Közléssorompók és
akadályok a didaktikai kommunikációban
g. A pedagógus kommunikációs stílusa: megnyilvánulási jellemzők

3. Az iskolai osztály menedzsmentje
a. Fogalmi meghatározás: általános menedzsment, nevelési menedzsment, intézmény és
iskolai szervezet menedzsmentje, osztálymenedzsment
b. Az iskolai osztály, mint szervezet: a tanító menedzseri szerepe és funkciója
c. Érvek az iskolai osztály menedzsmentje mellett: szervezeti, episztémikus, történelmi,
szociológiai, pszichológiai, menedzseri
d. Az iskolai osztály menedzsmentjének dimenziói: ergonómiai, pszichológiai, szociális,
normatív, operacionális, innovatív
e. Az iskolai osztály menedzsmentje és a tantárgy
f. Az osztály hibás menedzsmentjének negatív következményei
g.  Konfliktus  és  krízishelyzetek  az  osztályban:  stílus,  stratégia,  a  tanító  intervenciós
technikái a nevelési krízishelyzetekben

4. A tanító személyisége
a. A tanító szakmai profilja. Alapvető professzionális kompetenciák
b. A tanító személyiségének struktúrája
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c.  A  tanító  alapvető  menedzseri  szerepei:  tervezés,  szervezés,  kontroll,  irányítás,
értékelés, tanácsadás, nevelési döntés
d. A didaktikai mesterség deontológiai normái

5. Tanácsadás és pszichopedagógiai segítés az iskolában
a.Tanácsadás  kisiskolásoknak az iskolai alkalmazkodás folyamatában
b. Differenciált, személyes tanácsadás a speciális szükségletű gyerekek számára
c. Családkonzultáció
d.  Pszichopedagógiai  segítés  az  iskolában:  funkció,  cél,  tartalom,  metodológia,
intézményes keret 

6. Az iskolai nevelés és az iskola-család-közösség közötti partnerség
a. Családdal való partnerség (szülői mesterség, a diákok otthon tanulásának támogatása)
b. A közösséggel és autoritással való partnerkapcsolat
c. Partnerkapcsolati programok struktúrája és feltételei (kommunikáció, önkéntesség, a
problémák identifikációja és felvállalása, a döntésben való résztvétel, a partneri terv, mint
írott dokumentum szükségessége)

7. Projektmenedzsment a pedagógiai kutatásban
a. A pedagógiai kutatás módszereinek rendszere
b. Alapvető kutatási típusok
c.  Kutatási  tervek  kivitelezése:  a  téma  kiválasztása  és  meghatározása,  a  fogalmak
operacionalizálása,  az indikátorok  kiválasztása  és  elemzése,  az eszközök kiválasztása,
mintaváálasztás, a kutatás szakaszainak megtervezése
d. A megfigyelés módszere: követelmények, megfigyelés típusok
e.  Kísérleti  módszer:  struktúra,  követelmény,  kísérlet  típusok,  változók,  a  kísérlet
csoportjai és változói, a kísérleti terv és a változók kontrollja
f.  Szociometriai  módszer:  szociometriai  kérdőív  (teszt),  szociogram,  szociometriai
indikátorok
g. Az ankét módszere, kérdőív, interjú
h.  A  teszt  és  ismeretpróbák:  jellemezők,  teszt  típusok,  az  ismeret  alapú  próbák
kivitelezése és használata
i. A kutatási jelentés előállítása, a kutatás eredményeinek hasznosítása
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