
Subiectul II.  
 

Examen de finalizare a studiilor – sesiunea 2017 iulie 

Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

Záróvizsga – 2017. július 

Írásbeli 

II. tétel 

Időtartam: 3 óra 

Minden tétel kötelező. 

 Maximális pontszám: 100 pont 

Megjelenés: 10 pont 

 

1. A pszichikus fejlődés szakaszos és/vagy folyamatos jellege (30 pont) 

a) Fogalmazza meg, mit jelent a szakaszos és a folyamatos fejlődés!  
b) Mutassa be Freud, Piaget, Erikson és Kohlberg elmélete alapján a pszichikus fejlődés 

szakaszait!  
c) Válasszon egy korcsoportot (3–6 év vagy 6–10 év), és jellemezze azt a kognitív fejlődés, az 

erkölcsi fejlődés és a pszichoszociális fejlődés szakaszainak ismerete alapján!  
 

2. Az oktatás módszerei és szervezési formái/módjai (30 pont) 

a) Határozza meg az oktatási módszer fogalmát, és mutassa be az oktatási módszerek rendszerét 
egy kiválasztott osztályozási szempont szerint!  

b) Soroljon fel öt hagyományos módszert és öt alternatív módszert! Fejtsen ki alaposan ezek 
közül egyet-egyet, és mutassa be alkalmazásukat egy-egy példán keresztül!  

c) Nevezze meg és mutassa be röviden az oktatás szervezési formáit! 
d) Írjon le olyan tanítási-tanulási szituációkat, amelyekben az előző pontban megnevezett 

szervezési formákat alkalmazná, és indokolja választását!  
 
3. Az óvodáskorú és kisiskolás korú gyermek alapvető játéktípusai (30 pont) 

a) Mutassa be az óvodáskorú és kisiskolás korú gyermekre jellemző játéktípusokat!  
b) Indokolja a gyermek motivációját az adott játéktípus gyakorlására (pl. életkori sajátosságok 

alapján)!  
c) Megfigyelései vagy olvasmányai alapján írjon egy-egy példát minden bemutatott játéktípusra! 

 



Javítókulcs – nem a vizsgalap része, nem sokszorosítandó 
 

 

II. tétel – Javítókulcs 
 

1. A pszichikus fejlődés szakaszos és/vagy folyamatos jellege (30 pont) 

a. A szakaszos és a folyamatos fejlődés fogalmaknak a kifejtése – 2,5 pont 
b. A pszichikus fejlődés szakaszainak bemutatása Freud, Piaget, Erikson és Kohlberg alapján 

– 20 pont (4x5 pont) 
c. A pszichikus jellemzők bemutatása, szintézise a kiválasztott korcsoportra – 7,5 pont (3x2,5 

pont) 
  

2. Az oktatás módszerei és szervezési formái/módjai (30 pont) 

a. Fejtse ki az oktatási módszer fogalmát és mutassa be az oktatási módszerek rendszerét egy 
kiválasztott osztályozási szempont szerint!  
- az oktatási módszer fogalma – 1,5 pont  
- az oktatási módszerek bemutatása egy kiválasztott osztályozási szempont mentén – 1 

pont 
 
b. Soroljon fel öt hagyományos módszert és öt alternatív módszert! Fejtsen ki alaposan ezek 

közül egyet-egyet, és mutassa be alkalmazásukat egy-egy példán keresztül!  
- öt hagyományos módszer felsorolása – 2,5 pont 
- öt alternatív módszer felsorolása – 2,5 pont 
- egy hagyományos módszer bemutatása és példázása – 5 pont 
- egy alternatív módszer bemutatása és példázása – 5 pont 
 

c. Az oktatás szervezési formáinak megnevezése és rövid ismertetése: frontális, csoportos, 
páros, egyéni, egyéniesített/differenciált – 5 pont 
 

d. Írjon le olyan tanítási-tanulási szituációkat, amelyekben az előző pontban megnevezett 
szervezési formákat alkalmazná, és indokolja választását!  

- a szervezési formák bemutatása tanítási-tanulási szituációkon keresztül – 5 pont 
- a leírt oktatási szituációk megvalósításához választott szervezési módok indoklása – 2,5 

pont 
 

3. Az óvodáskorú és kisiskolás korú gyermek alapvető játéktípusai (30 pont) 

a. A játéktípusok bemutatása: funkció játék, szerepjáték, alkotó (konstrukciós) játék és 
szabályjáték – 8 pont 

b. A gyermek játékmotivációjának indoklása játéktípusonként  
- az életkori sajátosságok figyelembevétele – 5 pont 
- a játék és a fejlődés közötti kapcsolat értelmezése – 5 pont 
c. A játéktípusok példázása – 12 pont (4x3 pont) 

 

 
 

 


