
 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3  Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) – licensz 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Nevelés- és fejlődéslélektan 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Szabó Kinga 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szabó Kinga 

2.4 Tanulmányi év I 2.5 Félév II 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 

Szaktantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása:  

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 14 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 14 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  - 

4.2 Kompetenciabeli  - 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ integrálási 

tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 

K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, tanárok, 

alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho-pedagógiai segítségnyújtás 
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 TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák 

és elvek alkalmazása 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

 

 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Főbb tanuláselméletek, a tanított tantárgyak sajátos tartalmainak és tantervének 

valamint a tantárgymódszertan sajátos szemléletmódjának azonosítása és 

elsajátítása 

 A kisiskolások és óvodások fejlődését szolgáló sajátos didaktikai alapelvek és 

módszerek alkalmazása a tevékenységek megvalósítása és a tantárgyak tanítása 

során. 

 A személyes fejlesztésre, vállalkozói, szociális és egészségre nevelésre 

vonatkozó ismeretek megfelelő alkalmazása, oly módon és olyan szinten, hogy az 

az óvodásokat/ kisiskolásokat az életszerű problémák megoldására késztesse és 

a gyakorlati alkalmazását segítse elő 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása, 

értelmezése, feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési tevékenységek és 

didaktikai eszközök tervezésének teljes folyamatában 

 A szakismeretek, a pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása 

az óvodai és kisiskolai oktató-nevelő tevékenység megvalósításában 

 Az óvodások/ kisiskolások és más személyek vagy csoportok személyes szociális 

fejlődésbeli és érzelmi problémáinak és nehézségeinek észlelése és elemzése, és 

a magatartásuk megfelelő irányítása ezek kiküszöbölése érdekében 

 Nevelési projektek összeállítása, amelyek az óvodások és kisiskolások iskolai és 

szociális alkalmazkodásának folyamatát segítik elő 



 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A pszichológia körébe tartozó tudományok tárgya, jellemzői és 

rendszere: a tanárok felkészítésével kapcsolatos célkitűzések  

beszélgetés, problematizálás, 

szintézis 
 

2. A neveléslélektanban alkalmazott kutatási módszerek bemutatás, problematizálás, 

szemléletetés, szintézis 
 

3. Az emberi psziché. Meghatározás, szerkezet, jellemzők bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

4. Az emberi fejlődést meghatározó tényezők bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

5. A személyiség ontológiai fejlődésének szakaszai. A diákok 

egyéni és életkori sajátosságai. 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

6. A kognitív-észlelési folyamatok szerepe  bemutatás, szemléltető példa, 

problematizálás, szintézis 
 

7. A kognitív-racionális folyamatok nevelésbeli fontossága  bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

8. Érzelmi és akarati pszichikai folyamatok, és ezek nevelésben 

kifejtett hatása 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

9. A pszichikai feltételek nevelési folyamatban betöltött szerepe  bemutatás, szemléltetés, 

szintézis 
 

10. Az iskolai tanulás. Meghatározás, osztályozás, 

tanuláselméletek 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

11. Az osztály, mint nevelési egység  bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

12. Az iskolai siker és sikertelenség bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

13. A nevelési és iskolai környezethez köthető deviáns 

viselkedések 

bemutatás, problematizálás, 

szintézis 
 

14. A kreativitás. Szerepe a tanítási folyamatban. Szemléltető példa, 

problematizálás, szintézis 
 

Kötelező könyvészet 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). Pszichológia. 
Bp: Osiris kiadó. 

 Farcas S. (2018). Neveléspszichológia (I. kötet), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 
 Munteanu, A. (2007). Psihologia copilului şi a adolescentului. Timişoara: Editura Eurobit  
 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, 

Agyműködés, Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 
 

Ajánlott könyvészet 
 Carol S. Dweck (2015): Szemléletváltás - A siker új pszichológiája. HVG Könyvek Kiadó, 

Budapest. 
 Kardaras, N. (2017): A képernyő rabjai - Avagy hogyan rabolja el gyermekeinket a képernyő, 

és hogyan törhetjük meg a varázslatot. Jaffa Kiadó, Budapest. 
 Vekerdy Tamás (2013): Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és 

magunkról? Kulcslyuk Kiadó, Budapest. 
 



 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Elvárások, célok, lehetőségek és korlátok az oktatási 

folyamatban 

beszélgetés, csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

2. A neveléslélektan területén alkalmazott modern kutatási 

módszerek 

beszélgetés, csoportos 

tevékenységek, gyakorlás, 

ismeretek szintézise 

 

3. Az óvodáskorú gyerekek pszichikai jellemzői fogalmak tisztázása, egyéni 

és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés,  ismeretek 

szintézise 

 

4. A személyiség kognitív komponensének szerepe az oktatásban: 

kognitív stílus. 

bemutatás, beszélgetés, 

irányított felfedezés, 

ismeretek szintézise 

 

5. A beszéd és memória fejlődése főemlősök és gyerekek 

esetében 

Beszélgetés, bemutatás, 

szemléltetés, fogalmak 

tisztázása, ismeretek 

szintézise 

 

6. A méhen belüli szenzoros fejlődés szerepe az iskolások 

észlelési-motoros készségeiben 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés,   ismeretek 

szintézise 

 

7.Mágikus gondolkodás és racionális gondolkodás. A gondolkodás 

jellegzetességeinek átalakulása. 

beszélgetés, szemléltetés, 

egyéni és csoportos 

tevékenységek, ismeretek 

szintézise 

 

8.  A kötődési zavarok kihatása az oktatási- nevelési folyamatra bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

9. Sérült gyerek az iskolai osztályban bemutatás, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

ismeretek szintézise 

 

10. Klasszikus és modern tanuláselméletek elemzése beszélgetés, egyéni és 

csoportos tevékenységek, 

irányított felfedezés 

 

11. Az osztály társas hálózatának szerepe: szociometriás 

vizsgálati eredmények 

bemutatás, egyéni 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

12. Az alulteljesítő diák iskolai fejlesztésének lehetőségei egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

13. Az agresszív és elszigetelt diák az osztályban: mérési és 

beavatkozási lehetőségek 

bemutatás, fogalmak 

tisztázása, egyéni és 

 



 

 

csoportos tevékenységek 

14. Kreativitást fejlesztő eljárások egyéni és csoportos 

tevékenységek, irányított 

felfedezés 

 

Kötelező könyvészet 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. (2005). Pszichológia. Bp: Osiris 

kiadó. 

 Farcas S. (2018). Neveléspszichológia (I. kötet), Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 

 Munteanu, A. (2007). Psihologia copilului şi a adolescentului. Timişoara: Editura Eurobit  

 Zimbardo, Ph., Johnson, R. McCann, V. (ford. Dövényi, 2017). Pszichológia Mindenkinek, Agyműködés, 

Öröklés, Észlelés, Fejlődés, Budapest: Libri 

 

Ajánlott könyvészet 

 Carol S. Dweck (2015): Szemléletváltás - A siker új pszichológiája. HVG Könyvek Kiadó, Budapest. 

 Kardaras, N. (2017): A képernyő rabjai - Avagy hogyan rabolja el gyermekeinket a képernyő, és hogyan 

törhetjük meg a varázslatot. Jaffa Kiadó, Budapest. 

 Vekerdy Tamás (2013): Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? 

Kulcslyuk Kiadó, Budapest. 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói 

elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 A tantárgy olyan alapvető nevelési tájékozottságot és képességeket alakít ki, amelyek alapját képezik az óvodai 

nevelés és oktatói tevékenység célszerű, hatékony gyakorlati megszervezésének, és megfelelnek a   

A Felsőoktatási Szakosodások Nemzeti Besorolása (http://www.rncis.ro), valamint a Romániai Foglalkozási 

Besorolás (http://www.mmuncii.ro/) elvárásainak és feltételeinek 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

Záró felmérés Írásbeli vizsga 70% 10.4 Előadás  

   

Év közbeni felmérés Interjú leadása 20% 10.5 Szeminárium / Labor 

Év közbeni felmérés Fejlesztési terv leadása 10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 A nevelési folyamathoz kötődő alapvető fogalmak ismerete, a nevelési folyamatok sajátosságaiban és 

törvényszerűségeiben való tájékozottság 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

                01.10.2019                                                                                        

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma                    Intézetigazgató  

03.10.2019. dr. Péntek Imre 

                                                                                   



 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) – licensz 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Tantervelmélet és gyakorlati alkalmazásai  
2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Péter Lilla 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Stark Gabriella Maria 

2.4 Tanulmányi év 1. 2.5 Félév 1. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa alapozó 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 12 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 12 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  Általános pedagógiai alapfogalmak tudatos, adekvát használata  

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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  Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási 

vagy nevelési programok tervezése 

 Óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ 
integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 
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  Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai normák 

és elvek alkalmazása 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

-Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 
kivitelezésének kidolgozása  
- Főbb tanuláselméletek, a tanított tantárgyak sajátos tartalmainak és 
tantervének valamint a tantárgymódszertan sajátos szemléletmódjának 
azonosítása és elsajátítása 
- Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények érvényesítése a 
hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében és értékelésében, vagy a saját 
tervezési tevékenység önértékelésében 
- A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása, 
értelmezése, feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési tevékenységek 
és didaktikai eszközök tervezésének teljes folyamatában 
- Az óvodai és kisiskolai oktatási tevékenység különböző sajátos 
kontextusainak megfelelő nevelési erőforrás-típusok azonosítása 
- A minisztériumi/ óvodai/ kisiskolai dokumentumok használata a különböző 
nevelési helyzetekben hozott menedzseri döntésekben 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

- A tantervelmélet helyének meghatározása a pedagógiai tudományok 

rendszerében  

- A szakterület sajátos fogalmainak értelmezése és szaknyelvben való adekvát 

használata  

- A tantervelméleti szakirodalom reflektív kritikai értelmezése, saját 

értékítéletek megfogalmazása 

- Az óvodai és iskolai alaptanterv tanulmányozása, elemzése és értelmezése  

- Az oktató-nevelő tevékenységet szabályozó alap- (kerettanterv, tantárgyi  

programok, tankönyv) és kiegészítő dokumentumok (helyi tanterv, 

pedagógiai program) módszertani útmutató, kézikönyv,  munkafüzet,) 

kritikai elemzési és alkalmazási képességének a kialakítása  

- A tantervelméleti ismeretek és képességek felhasználása a pedagógus egyéni 

terveinek a kidolgozásában (évi, félévi, tanulási egységekre/tematikus terv, 

lecketerv) 



 

 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A tantervelmélet mint pedagógiai jellegű tudomány Előadás, magyarázat, 

problematizálás, 
irányított 
felfedeztetés  

 

2. A tanterv szükségessége és funkciói  Előadás, magyarázat, 
kooperatív tanulás, 
játék  

 

3. A tanterv fogalma és típusai I. Osztályozási 
szempontok: műfaj, a tervezés szintje és kiterjedése 
szerint  

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés 

 

4. A tanterv fogalma és típusai II. Osztályozási 
szempontok: az oktatásszabályozás mechanizmusa, 
szakmai jelleg és tervezéstechnika szerint 

Előadás, magyarázat, 
tantervelméleti kvíz 

 

5. Tanterv és iskolarendszer. A tanterv mint az oktatás 
irányításának és szabályozásának az eszköze.  

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, 
oktatófilm  
 

 

6. Az alaptanterv fogalma, sajátosságai és funkciói   Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, 
beszélgetés  

 

7. Az óvodai és az elemi oktatás alaptanterve. 
Alkalmazási lehetőségek  

Előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

 

8. Tantárgyi programok  
 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, játék, 
dokumentumelemzés   
 

 

9. A tankönyv, kiegészítő tantervi dokumentumok és a 
tanterv viszonya.  

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, 
problematizálás,  
kooperatív tanulás 

 

10. A helyi tervezés szükségessége és lehetőségei. A 
pedagógusok tantervi önállóságának kérdésköre   
 

Előadás, magyarázat, 
beszélgetés, 
problematizálás,  
tantervelméleti kvíz  

 

11. A helyi tervezés szükségessége és lehetőségei. A 
pedagógiai program és a választható  tantárgyak 
kidolgozásának követelményrendszere  

Előadás, magyarázat, 
beszélgetés, 
dokumentumelemzés  
tantervelméleti kvíz 

 

12. A pedagógus egyéni tervei: évi, félévi, tanulási 
egységek terve/tematikus és a lecketerv  
 

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés,  
dokumentumelemzés, 
gyakorlás  

 

13. Különleges tantervek. A deklarált, értelmezett, 
megvalósított és a rejtett tanterv 

Problematizálás, 
beszélgetés 

 

14.A tantervfejlesztés elméleti és gyakorlati 
problematikája. A tantervi reform Romániában  

Előadás, magyarázat, 
szemléltetés, 
gyakorlás, játék  

 



 

 

 

Könyvészet:  
 **Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 

 **Manuale școlare pentru învățământul primar. https://www.manuale.edu.ro/ 

 **Planuri-cadru pentru învățământul primar. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-

cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-

cadru%20de%20invatamant.pdf 

 **Programe școlare pentru învățământul primar. 

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 

 Ambrus Ágnes, Péter Lilla, Stark Gabriella (2013): Gyakorlatközelben 3. Te mit választanál? Választott 

tantárgyak az elemi osztályban. Ábel kiadó, Kolozsvár. 

 Ballér Endre (2003): A tanterv. In: Falus Iván (szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 

NemzetiTankönyvkiadó, Budapest. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch08.html 

 Barabási Tünde – Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár.  

 Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 

Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 

 Báthory Zoltán (2000). Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. 

Okker Oktatási Kiadó, Budapest. 

 Birta Székely Noémi – Demény Piroska – Stark Gabriella (2018): Kezdő óvónők kézikönyve. Az 

elmélettől a gyakorlati megvalósításig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 Birta-Székely Noémi (2012): Iskolaelőkészítő osztály a román oktatási rendszerben. In: Szabó-

Thalmeiner Noémi (szerk.): Gyakorlatközelben. Az iskola-előkészítés fortélyai. Ábel Kiadó, 

Kolozsvár. 9–14. 

 Bocoş, M., Jucan, D. (2010): Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. 

Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Editura Paralela 45, Piteşti.  

 Manolescu, M., Potolea, D. (2006): Teoria şi metodologia curriculum-ului, Bucureşti,  

 Péter Lilla (2012): Reform és visszhangok. A közoktatási reform fogadtatása romániai magyar 

pedagógusok körében. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 

 Péter Lilla (2013): Tantervelméleti alapfogalmak. In. Ambrus Á, Péter L, Stark G. (szerk): 

Gyakorlatközelben. Te mit választanál? Választható tantárgyak az elemi osztályokban. Ábel Kiadó, 

Kolozsvár, pp. 9-13. 

 Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel kiadó, Kolozsvár. 

 Stark Gabriella (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 

pedagógus(jelölt)eknek. Státus kiadó, Csíkszereda. 

 Stark Gabriella (2018): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 

pedagógus(jelölt)eknek. Második átdolgozott kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 

Kiegészítő könyvészet 

 Ballér Endre (1997): Curriculum-elmélet és tanterv címszó. In: Báthory Zoltán – Falus Iván 

(szerk.): Pedagógiai Lexikon I-II. Keraban könyvkiadó, Budapest. 239, 469. 

 Bárdossy Ildikó (2005): A curriculumfejlesztés alapjai. JPTE Távoktatási Központ, Pécs.  

 Căpiţă, L., Sarivan, L. (2000): Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii. Temă de cerectare. ISE, 



 

 

Bucureşti. 

 Dárdai Ágnes (2002): A tankönyvkutatás alapjai. Dialog Campus Kiadó, Budapest 

 Dárdai Ágnes (2005). A tankönyvkutatás hazai és nemzetközi pozíciói. Iskolakultúra, 10, 120–

126 

 Fodor László(2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Kiadó, Kolozsvár. 

 Fóris-Ferenczi Rita (2007): A tanterv elméleti és gyakorlati problémakore. Tantervi reform a 

romániai oktatásban. In: Fóris-Ferenczi Rita – Birta Székely Noémi (szerk.): Pedagógiai 

kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 203–266. 

 Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Tanterv- és értékeléselmélet. Ábel 

Kiadó, Kolozsvár.  

 Glava, A. – Pocol, M. – Tătaru, L. L. (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar. Editura Paralela 45, Piteşti.  

 Grama, F. et all. (2009): Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar. Vol. I. Didactica 

Publishing House, Bucureşti.  

 Ionescu, M. (2010, coord.): Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului 

de la naştere la 7 ani. Editura Vanemonde, Bucureşti.  

 Ionescu, M., Radu, I (2001): Didactica modernă. Editura Dacia, Cluj Napoca. 

 Mândruţ, O. (2010, coord.): Metodologia proiectării şi aplicării curriculumulului la decizia 

şcolii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. 

 Manolescu, M. (2004): Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. 

Universitatea din Bucureşti. Editura CREDIS. 

 Munteanu, C. – Munteanu, E. N. (2009): Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare din perspectiva 

noului curriculum. Editura Polirom, Iaşi. 

 Potolea, D.− Manolescu, M. (2006): Teoria si practica curriculum-ului. MEC. Proiect Învăţământ Rural. 

Bucureşti. 

 Preda, V. (coord., 2009): Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Cum realizăm 

curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 7 ani în grădiniţa de copii? Editura Gheorghe – 

Cârţu Alexandru, Craiova.  

 Schneider Antal, Erdei Ferenc, Szász Dezső (2012): Tanítói kézikönyv az összevont osztályok 

tanítóinak. Editura Didactică şi Pedagogică, Bukarest. 

 

8.2. Szeminárium:  Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A tanterv és tantervelmélet jelentősége az 

oktatás szereplői (intézményvezetők, 
pedagógusok, tanulók, szülők) számára 
(beszélgetés, fogalomértelmezések). A 
tantervelméleti kisszótár elindítása 

beszélgetés, 
csoportmunka, játék  

 

2. Tantervek régen és napjainkban. A 
tanárközpontú és tanulóközpontú oktatás és a 
tanterv 

kiselőadás, 
beszélgetés, 
csoportmunka  

 

3. Az oktatási rendszer és tanterv. Az oktatás 
funkciói. Centralizáció és decentralizáció az 
oktatásban I.  

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka  

 

4. Az oktatási rendszer és tanterv. Az oktatás 
funkciói. Centralizáció és decentralizáció az 
oktatásban II.  

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 
 

 



 

 

5. Alapvető tantervi dokumentumok: Nemzeti 
Curriculum, tantárgyi programok 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

6. Az óvodai nevelés új alaptantervének 
bemutatása  

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

7. Az előkészítő osztály tantervének felépítése és 
alkalmazása  

 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

8. Az óvodai és iskolai alaptantervek ismerete – 
gyakorlatok 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

9. Pedagógiai program és helyi tanterv. Készítse 
el elképzelt iskolája vagy óvodája pedagógiai 
programját, és dolgozzon ki egy ennek 
megfelelő helyi tantervet! (csoportmunka) 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

10. A pedagógus egyéni tervei az óvodában 
(kalendarisztikus, tematikus terv) 

kiselőadás, 
szemléltetés, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

11. A pedagógus egyéni tervei az elemi oktatásban 
(kalendarisztikus, tematikus terv) 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka  

 

12. A választható tárgyak kidolgozásának a 
kritériumrendszere. Választható tárgy 
kidolgozása (csoportmunka)  

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

13. A tankönyv és tanterv. A pedagógusok 
tankönyvválasztásának szempontjai.  
Tankönyvértékelés és –összehasonlítás 

kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

14. A tantervelméleti kisszótár befejezése  Csoportmunka, játék, 
tantervelméleti kvíz 

 

Könyvészet  
  **Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf 

 **Manuale școlare pentru învățământul primar. https://www.manuale.edu.ro/ 

 **Planuri-cadru pentru învățământul primar. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-

actuale/Primar/1_OMEN_3.371_12.03.2%20013%20%20privind%20aprobarea%20planurilor-

cadru%20inv_primar%20si%20a%20Metodologiei%20privind%20aplicarea%20planurilor-

cadru%20de%20invatamant.pdf 

 **Programe școlare pentru învățământul primar. 

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx 

 Ambrus Ágnes, Péter Lilla, Stark Gabriella (2013): Gyakorlatközelben 3. Te mit választanál? Választott 

tantárgyak az elemi osztályban. Ábel kiadó, Kolozsvár. 

 Ballér Endre (2003): A tanterv. In: Falus Iván (szerk): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. 

NemzetiTankönyvkiadó, Budapest. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch08.html 

 Barabási Tünde – Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár.  

 Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 



 

 

Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 

 Báthory Zoltán (2000). Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. 

Okker Oktatási Kiadó, Budapest. 

 Birta Székely Noémi – Demény Piroska – Stark Gabriella (2018): Kezdő óvónők kézikönyve. Az 

elmélettől a gyakorlati megvalósításig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 Birta-Székely Noémi (2012): Iskolaelőkészítő osztály a román oktatási rendszerben. In: Szabó-

Thalmeiner Noémi (szerk.): Gyakorlatközelben. Az iskola-előkészítés fortélyai. Ábel Kiadó, 

Kolozsvár. 9–14. 

 Bocoş, M., Jucan, D. (2010): Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului. 

Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Editura Paralela 45, Piteşti.  

 Manolescu, M., Potolea, D. (2006): Teoria şi metodologia curriculum-ului, Bucureşti,  

 Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Bucureşti.  

 Péter Lilla (2012): Reform és visszhangok. A közoktatási reform fogadtatása romániai magyar 

pedagógusok körében. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár..  

 Péter Lilla (2013): Tantervelméleti alapfogalmak. In. Ambrus Á, Péter L, Stark G. (szerk): 

Gyakorlatközelben. Te mit választanál? Választható tantárgyak az elemi osztályokban. Ábel 

Kiadó, Kolozsvár, pp. 9-13. 

 Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel kiadó, Kolozsvár. 

 Stark Gabriella (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 

pedagógus(jelölt)eknek. Státus kiadó, Csíkszereda. 

 Stark Gabriella (2018): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 

pedagógus(jelölt)eknek. Második átdolgozott kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 

Kiegészítő könyvészet 

 Ballér E. (1996): A nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. Tantervkészítők, 

tanárképző intézmények és pedagógus továbbképzések számára. Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest. 

 Ballér Endre (1997): Curriculum-elmélet és tanterv címszó. In: Báthory Zoltán – Falus Iván 

(szerk.): Pedagógiai Lexikon I-II. Keraban könyvkiadó, Budapest. 239, 469. 

 Barabási Tünde (2011): Óvodától az iskolába lépésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.  

 Bárdossy Ildikó (2005): A curriculumfejlesztés alapjai. JPTE Távoktatási Központ, Pécs.  

 Căpiţă, L., Sarivan, L. (2000): Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii. Temă de cerectare. ISE, 

Bucureşti. 
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 Dárdai Ágnes (2005). A tankönyvkutatás hazai és nemzetközi pozíciói. Iskolakultúra, 10, 120–
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 Fóris-Ferenczi Rita (2007): A tanterv elméleti és gyakorlati problémakore. Tantervi reform a 

romániai oktatásban. In: Fóris-Ferenczi Rita – Birta Székely Noémi (szerk.): Pedagógiai 

kézikönyv. Az oktatás pedagógiaelméleti alapjai. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 203–266. 

 Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Tanterv- és értékeléselmélet. Ábel 

Kiadó, Kolozsvár.  

 Giurgea, D. (2008): Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale. Editura D&G, Bucureşti. 

 Glava, A. – Pocol, M. – Tătaru, L. L. (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea 
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 Grama, F. et all. (2009): Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar. Vol. I. Didactica 



 

 

Publishing House, Bucureşti.  

 Ionescu, M. (2010, coord.): Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului 

de la naştere la 7 ani. Editura Vanemonde, Bucureşti.  

 Ionescu, M., Radu, I (2001): Didactica modernă. Editura Dacia, Cluj Napoca. 

 Mândruţ, O. (2010, coord.): Metodologia proiectării şi aplicării curriculumulului la decizia 

şcolii. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti. 

 Manolescu, M. (2004): Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. 

Universitatea din Bucureşti. Editura CREDIS. 

 Munteanu, C. – Munteanu, E. N. (2009): Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare din perspectiva 

noului curriculum. Editura Polirom, Iaşi. 

 Potolea, D.− Manolescu, M. (2006): Teoria si practica curriculum-ului. MEC. Proiect Învăţământ Rural. 

Bucureşti. 

 Preda, V. (coord., 2009): Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Cum realizăm 

curriculum pentru educaţie timpurie a copiilor de la 3 la 7 ani în grădiniţa de copii? Editura Gheorghe – 

Cârţu alexandru, Craiova.  

 Schneider Antal, Erdei Ferenc, Szász Dezső (2012): Tanítói kézikönyv az összevont osztályok 

tanítóinak. Editura Didactică şi Pedagogică, Bukarest. 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  Alapvető tantervelméleti tájékozottság és képességek kialakítása, amely később alapját képezheti az 

óvodai nevelésben és elemi iskolai oktató-nevelő tevékenység tantervi dokumentumainak célszerű, 
hatékony gyakorlati alkalmazásának.  Mindezen ismeretek és jártasságok kialakítása összhangban van 
a pedagógusi szakma elvárásaival. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Tantervelméleti  
alapfogalmak ismerete 

Írásbeli vizsga 10.4 Előadás  

Tantervelméleti 
alapfogalmak szakszerű 
használata, és a tantervi 
dokumentumokban való 
tájékozottság  

Írásbeli vizsga 

 

75% 



 

 

10.5 Szeminárium / Labor Egyéni portfolió 
összeállítása: 
olvasmánynapló, kisszótár, 
óvodai és iskolai 
munkatervrészlet, 
tankönyvértékelés, 
lecketervrészlet.  
Kiselőadás megtartása, 
amelyen belül feladatok, 
csoportmunka, játékok 
összeállítása és 
alkalmazása a társakkal.  
Aktív részvétel a 

szemináriumokon 

Portfoliók értékelése  
 
 
 
 
 
 
Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  
 

 
 
 

25% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Szemináriumon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás megtartása, 
társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe)  

 A nevelési folyamathoz kötődő alapvető fogalmak ismerete, a nevelési folyamatok sajátosságaiban és 
törvényszerűségeiben való tájékozottság – írásbeli vizsga  

 Egyéni protfólió igényes összeállítása 
 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019. 09. 24    dr. Péter Lilla                     dr. Stark Gabriella  

                                                                                                              

 

Az intézeti jóváhagyás dátuma                                     Intézetigazgató 

       03.10.2019                                                                                             dr. Péntek Imre  

                                                                                                                              

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Bachelor 

1.6 Szak / Képesítés Óvodai és elemi iskolai oktatás pedagógiája (Szatmárnémeti 

Kihelyezett Tagozat) 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Az oktatás elmélete és módszertana 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Szabo Thalmeiner Noemi 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Szabo Thalmeiner Noemi 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Alapozó 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 16 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 12 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  pedagógiai alapfogalmak ismerete és megfelelő használata 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 
 megfelelő férőhellyel rendelkező és projektorral felszerelt terem, 

laptop, hangfalak, internet hozzáférhetőség, tábla 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 mozgatható padok és asztalok, projektor. laptop, tábla, filcek, 

nyomtatási és fénymásolási lehetőség 



 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
S

za
k

m
ai

 k
om

p
et

en
ci

ák
   

 K1 - Különböző életkori sajátossághoz, képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált 

oktatási vagy nevelési programok tervezése 

 K2 - A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

 K3 - Az óvodások és kisiskolások tanulási tevékenységének, eredményeinek, fejlődési 

folyamatának értékelése 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
   K3 - Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 

folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében  

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
A didaktika mint pedagógiai tudományág. Az oktatási 

folyamat mint a didaktika tárgya  

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

hagyományos és korszerű 
kivitelezéssel (vázlat 
alapján, vetítőfólia, power-
point)  
– az elméleti tételezések 
kifejtése, elmélyítése, 
heurisztikus beszélgetés 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 

kivitelezésének kidolgozása  

 A kisiskolások és óvodások fejlődését szolgáló sajátos didaktikai 

alapelvek és módszerek alkalmazása a tevékenységek megvalósítása és 

a tantárgyak tanítása során. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

 az oktatási folyamat tudományos szemléletének elsajátítása 
 az oktatási folyamat különböző elméleti megközelítéseinek 

megismerése  
 a didaktikai tevékenység sajátos elemeinek tudatosítása 
 az oktatás lehetséges módszereinek, eszközeinek, szervezési 

módozatainak ismerete, helyes és kontextusnak megfelelő értelmezése 
és alkamazása 

 tervezési készségek szintetikus használata  
 



 

 

Az oktatási folyamat. Rendszer- és kibernetikai 
megközelítés 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Az oktatási folyamat rendszer- és 
kommunikációelméleti megközelítése 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

 

Az iskolai tanulás. Az oktatásban folyó megismerés 
sajátosságai 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Az oktatás célirányossága előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés  

 

Az oktatási folyamat alapelvei előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Az oktatás tartalma előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

tantervelméleti ismeretek 
igénylése 

 
Oktatási stratégiák. Az oktatás módszerei és eljárásai 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

 
Az oktatás módszerei és eljárásai 

előadás,  
magyarázat, 
beszélgetés 

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Oktatási eszközök előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

 

Az oktatás szervezési formái előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Osztályszervezési módok előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

az aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek  

Az oktatási folyamat értékelése előadás, magyarázat, 
beszélgetés  

 

Az oktatás tervezése előadás, magyarázat, 
beszélgetés 

 

Könyvészet: 
Birta Székely Noémi – Fóris Ferenczi Rita (coord) 2007: Pedagógiai kézikönyv. Ábel kiadó, Kolozsvár 
Cerghit, I. (2006): Metode de învăţământ. EDP, Bucureşti. 
Cojocariu Venera (2002): Teoria şi metodologia instruirii. EDP, Bucureşti. 
Cucoş, C. (2002): Pedagogie. Polirom, Iaşi. 
De Landsheere, G., V., (1979): Definirea obiectivelor educatiei. EDP, Bucureşti. 
Falus, I. (2004, coord.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Ferenczi–Fodor (1996): Oktatáselmélet és oktatásstratégia. Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár. 
Ferenczi–Fodor (1997): Oktatástechnológia és oktatásszervezés. Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár. 
Gagné, R. (1977): Principii de design al instruirii. EDP, Bucureşti. 
Ginnis, P. (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Jinga, I.  (1994): Învăţarea eficientă. EDITIS, Bucureşti. 
Iucu, R. ( 2001): Instruirea şcolară. Polirom, Iaşi. 
Kereszty Zsuzsa – Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról. 
 https://tanitonline.hu/uploads/574/Konyv_a_differencialasrol.pdf 



 

 

Knausz Imre: A tanítás mestersége. mek.oszk.hu/01800/01817/01817.htm 

Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
Neacşu, I.( 1999): Instruire şi învăţare. Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti. 
Nicola, I. (1996): Tratat de pedagogie şcolară. Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti. 
Szabó-Thalmeiner Noémi (coord) 2012: Az iskola-előkészítés fortélyai. Ábel Kiadó, Kolozsvár 
Török Kajtár Enikő (coord.) (2008): Nekünk bejött! Hoppá Kiadó, Marosvásárhely. 
Bibliografie facultativă 
Ausubel, Robinson (1981): Învăţarea în şcoală. EDP, Bucureşti. 
Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 
Kolozsvár. 
Bruner, J.S. (1970): Pentru o teorie a instruirii. EDP, Bucureşti. 
Cerghit, I. (1983): Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă. EDP, Bucureşti. 
Cucoş, C. (coord., 2008): Psihopedagogie. Polirom, Iaşi. 
Dulamă, Maria Eliza (2008): Metodologie didactică. Clusium, Cluj Napoca 
Dulamă, Maria Eliza (2008): Metodologii didactice activizante. Clusium, Cluj Napoca 
Good, Thomas L.  – Brophy, Jere E. (2008): Nyissunk be a tanterembe. 1-3. Educatio, Budapest. 
https://tanitonline.hu/uploads/578/Nyissunk_be_a_tanterembe_2.pdf  https://docplayer.hu/395420-
Nyissunk-be-1-kotet.html   docplayer.hu/395560-Nyissunk-be-3-kotet.html 
Moise, C. (1996): Concepte didactice fundamentale, Ankarom, Iaşi. 
Nagy, S. (1993): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Bt., Budapest. 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
Az oktatásban folyó megismerés szakaszainak 

sajátosságai  

Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

Az oktatási célok osztályozási lehetőségei – a Bloom-

féle taxonómia 

Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

Alkalmazási gyakorlatok 

Célműveletesítési gyakorlatok  Gyakorlás Egyéni munka, 
tankönyvek 

A pedagógus: személyiségjegyek, tudás, képességek 

és a fejlesztés lehetőségei  

Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

A reflektív tanítás sajátosságai  Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

Az oktatási tartalmat objektiváló dokumentumok: 

tanterv, tantárgyi program, munkaterv  

Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

Tantervelméleti ismeretek! 

Didaktikai stratégiák (1) Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

Didaktikai stratégiák (2) Kiselőadás, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka 

 

Tanulói aktivitást serkentő technikák eljárások 

óvodában, iskolában (1) 

Aktivizálást serkentő 
kooperatív 

 



 

 

munkamódszerek, 
gyakorlás, 
mikrotanítás  

Tanulói aktivitást serkentő technikák eljárások 

óvodában, iskolában (2) 

az aktivizálást 
serkentő kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás, 
mikrotanítás  

 

Konstruktív tanítás-tanulás  Kiselőadás, az 
aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás  

 

Kooperatív tanulás (1) Kiselőadás, az 
aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás 

 

Kooperatív tanulás (2) Kiselőadás, az 
aktivizálást serkentő 
kooperatív 
munkamódszerek, 
gyakorlás 

 

A lecketerv-készítés technikája   Gyakorlás Egyéni munka, 
tankönyvek! 

Ismétlés, kérdések, rendszerező összefoglalás Beszélgetés   

Könyvészet: 
1.  Falus, I. (szerk.) (2004): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
2. Ferenczi–Fodor (1996): Oktatáselmélet és oktatásstratégia, Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár 
3. Ferenczi–Fodor (1997): Oktatástechnológia és oktatásszervezés, Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár 
4. Ginnis, P. (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
5. Metcalf, L. (2010): Megoldásközpontú tanítás. Alexandra Könyvkiadó, Budapest. 
6. Nagy, S. (1993): Az oktatás folyamata és módszerei, Volos Bt., Budapest 
7. Török Kajtár Enikő (szerk.) (2008): Nekünk bejött! Hoppá Kiadó, Szatmárnémeti. 
 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
- A bemutatott oktatási célok, tartalom, feldolgozási módszerek változatai összhangban vannak a tantárgy 

feldolgozásának más - hazai és külföldi - egyetemeken való megjelenésével. Ugyanakkor a tartalmi 
elemek meghatározásában az óvodai és kisiskolai igényeket is szem előtt tartottuk, annak érdekében, 
hogy a hallgatók szakmai tudás ne csak tudományosan aktuális, hanem gyakorlati szempontból is 
releváns legyen, így a munkaerőpiacra való beilleszkedést érdemben szolgálja. 

 

 

 

 



 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Aktív részvétel, 
bekapcsolódás a 
kezdeményezett 
heurisztikus 
beszélgetésekbe, vitába 

Folyamatos megfigyelés 10.4 Előadás  

Tartalmi tudás: 
oktatáselméleti 
alapfogalmak ismerete és 
kontextusfüggő adekvát 
használata, gyakorlati 
adaptálása 

Írásbeli vizsga 

 

 

 

75% 

10.5 Szeminárium / Labor Aktív részvétel: kiselőadás 
megtartása, amelyen belül 
feladatok, csoportmunka, 
játékok összeállítása és 
alkalmazása a társakkal, 
bekapcsolódás a szakmai 
beszélgetésekbe.  

Szóbeli és folyamatos 
megfigyelés 

 
 

25% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  Az alapvető oktatáselméleti fogalmak, szemléletmódok, irányzatok ismerete, a szaknyelvezet 
megfelelő használata, az elméleti ismeretek oktatási gyakorlati alkalmazásokban való érdemi 
felhasználása.  

 Szemináriumokon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás 
megtartása, társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe), a megjelölt minimális 
bibliográfia tanulmányozásának dokumentálása, a megjelölt és vállalt szemináriumi feladatok 
teljesítése 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

03.10.2019             dr. Szabó Thalmeiner Noémi        dr. Szabó Thalmeiner Noémi 

                                                                                                                     

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament

 03.10.2019        lect. univ. dr. Péntek Imre  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Korai nevelés, integrálás és inklúzió 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Stark Gabriela Maria 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Stark Gabriela Maria 

2.4 Tanulmányi év 1. 2.5 Félév 2. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Szaktárgy  

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 0 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -- 

4.2 Kompetenciabeli  Általános pedagógiai alapfogalmak tudatos, adekvát használata 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll 



 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
S

za
k

m
ai

 k
om

p
et

en
ci

ák
 K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy nevelési 

programok tervezése 

K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, tanárok, 

alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho-pedagógiai segítségnyújtás 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
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ák
  KT3. Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a folyamatos szakmai 

fejlődés és képzés érdekében 
 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Az óvodai oktatás neveléstörténeti gyökerei Előadás 

Magyarázat  
Oktatófilm   
 

Kisfilm Brünszvik 
Terézről  

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

- Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a foglalkoztatott célcsoport 
számára tervezett sajátos oktatási-nevelési tevékenységben  

- A szakmai, pszicho-pedagógiai és módszertani ismeretek felhasználása, 
értelmezése, feldolgozása és alkalmazása az oktatási-nevelési tevékenységek 
és didaktikai eszközök tervezésének teljes folyamatában  

- Nevelési projektek összeállítása, amelyek az óvodások és kisiskolások 
iskolai és szociális alkalmazkodásának folyamatát segítik elő 

- Az óvodások/ kisiskolások és más személyek vagy csoportok személyes 
szociális fejlődésbeli és érzelmi problémáinak és nehézségeinek észlelése és 
elemzése, és a magatartásuk megfelelő irányítása ezek kiküszöbölése 
érdekében 

- A személyes fejlesztésre, vállalkozói, szociális és egészségre nevelésre 
vonatkozó ismeretek megfelelő alkalmazása, oly módon és olyan szinten, 
hogy az az óvodásokat/ kisiskolásokat az életszerű problémák megoldására 
késztesse és a gyakorlati alkalmazását segítse elő  

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

A óvodai és kisiskolai oktatás sajátos problematikájával való  megismerkedés  
Az óvodai és elemi oktatás újszerű értékeinek megismerése  
Az óvoda és kisiskola világának értő szemlélése, értékelése 
Gyermekközpontú szemléletmód kialakítása 
Óvopedagógusi és tanítói gyakorlati jártásságok és készségek fejlesztése 

 



 

 

2. Az óvoda és az elemi tagozat helye az oktatási 
rendszerben 

Előadás  
Problematizálás  

 

3. Az óvodás és kisiskolás gyermek személyiségének 
megismerése 

Előadás 
Szemléltetés  

 
Gyerekrajzok bemutatása 

4. Átmenet az óvoda és az iskola között I.: 
Iskolaérettség. Az előkészítő osztály pedagógiai 
kérdései 

Előadás  
Megbeszélés  

 

5. Az óvodai és elemi tagozatos tanterv sajátosságai I. Előadás  
Dokumnetumelemzés  

Tantervi dokumentumok  

6. Tanulási tevékenységek az óvodában és elemi 
tagozaton 

Kooperatív tanulás  

7. Projektmódszer az óvodában. Előadás 
Produktumok 
elemzése 

 

8. Integrált tanulásszervezési lehetőségek az óvodában 
és az elemi tagozaton 

Előadás 
Oktatófilm  

 

9. Az értékelés sajátosságai az óvodában és az elemi 
osztályokban 

Előadás 
Alkotások elemzése 

 

10. Az óvoda/iskola nevelési légköre Előadás  
Megbeszélés  

 

11. Óvoda/iskola és család kapcsolattartási formái Előadás  
Megbeszélés  

 

12. Játék az óvodában és az elemi tagozaton Előadás 
Drámajáték   

 

13. Integrálás és inklúzió 1 Előadás, 
esettanulmány, 
drámajáték 

 

14. Integrálás és inklúzió 1 Előadás, 
esettanulmány, 
drámajáték 

 

Könyvészet 
   ***Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei și Cercetării, Bucureşti. 

Barabási Tünde - Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek [Cunoştinţe fundamentale de 
metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii]. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca. 1–270. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 
Barabási Tünde (2011): Óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
Barabási Tünde, Demény Piroska, Stark Gabriella (2012): Gyakorlatközelben 1. A projektmódszer óvodai 
alkalmazása. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–331. 
Birta-Székely Noémi, Demény Piroska, Stark Gabriella (2018): Kezdő óvónők kézikönyve. Az elmélettől a 
gyakorlati megvalósításig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–240.  
Glava, Adina – Pocol, Maria – Tătaru, Lolica Lenuţa (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar. Editura Paralela 45, Piteşti.  

 Ionescu, Mihaela (2010, coord.): Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 
copilului de la naştere la 7 ani. Editura Vanemonde, Bucureşti.  

 Mogonea, F. (2014, coord.) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Paralela 45, 
Piteşti                            
Pálfi Sándor (2015): Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv. Debreceni Egyetem, Debrecen. 
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/ovodapedagogiai_modszertani_kezikonyv.pdf 
Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus Kiadó, Csíkszereda. 



 

 

Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–164. 
Stark Gabriella (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 
pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda. 1–150. 
Stark Gabriella (2018): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 
pedagógus(jelölt)eknek. Második átdolgozott kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–120. 
Szabó-Thalmeiner Noémi (2012): Gyakorlatközelben: Az iskola-előkészítés fortélyai. Ábel Kiadó, 
Kolozsvár. 
 
Kiegészítő könyvészet: 

CantCant, Annabella (2010): Educaţia preşcolară privită cu alţi ochi. Metoda Annabella – o alternativă de 
predare care retrezeşte plăcerea de a fi educatoare şi ajută la aplicarea curriculumului. Editura Risoprint, 
Cluj Napoca.  

 Ezechiel, Liliana – Păişi Lăzărescu, Mihaela (2006): Laborator preşcolar. V&Integral, Bucureşti.  
Hegyi Ildikó (é.n.): Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban. Okker Kiadó, Budapest. 
Kádár Annamária–Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani 
megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.   
Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. Okker Kiadó, 
Budapest. 

 Lespezanu, Monica (2007): Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. O metodică a activităţilor 
instructiv-educative. Editura Omfal Esenţial, Bucureşti.  

 Manolescu, Marin (2004): Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. 
Universitatea din Bucureşti, Editura Credis.  

            Munteanu, Camelia – Munteanu Eusebiu Neculai (2009): Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare 
din perspectiva noului curriculum. Editura Polirom, Iaşi. 
 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Az óvodai oktatás neveléstörténeti gyökerei Oktatófilm 

Neveléstörténeti kvíz 
Brünszvik Teréz 
munkássága 

2. Az óvoda helye az oktatási rendszerben Csoportmunka   
3. Az óvodás gyermek személyiségének megismerése 
I. : Emberrajz 

Alkotások elemzése  

4. Az óvodás gyermek személyiségének megismerése 
I. : Családrajz 

Alkotások elemzése  

5. Az óvodás gyermek személyiségének megismerése 
I. : Szabadrajz 

Alkotások elemzése  

6. Átmenet az óvoda és az iskola között I.: 
Iskolaérettség, előkészítő osztály pedagógiai kérdései 

Gyakorlás: 
iskolaérettségi próbák 
alkalmazása 
Pedagógiai 
törvényszék 

 

7. Az óvodai tanterv sajátosságai  Dokumentumelemzés   
8. Tanulási tevékenységek az óvodában I: óvodai 
mikrotanítások 

Mikrotanítások   

9. Tanulási tevékenységek az óvodában II.: iskolai 
mikrotanítások 

Mikrotanítások  

1o. Projektmódszer és integrált tanulásszervezés az 
óvodában. 

Filmelemzés   

11. Az értékelés sajátosságai az óvodában. Pedagógiai szituációk 
elemzése 

 

12. Az óvoda/iskola nevelési légköre Esettanulmány   
13. Óvoda/iskola és család kapcsolattartási formái Gyakorlás Szülőértekezletek 



 

 

Problematizálás   
 

forgatókönyveinek 
kidolgozása 
Szülők iskolája projekt 
kidolgozása 

14. Tanulási zavarokat megelőző nevelési programok. Programok elemzése.  
Könyvészet 
                                                                                                                                                             

   ***Curriculum pentru educație timpurie 2019. Ministerul Educaţiei și Cercetării, Bucureşti. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2015): Óvodamódszertani alapismeretek [Cunoştinţe fundamentale de 
metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii]. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca. 1–270. 
Barabási Tünde - Stark Gabriella (2016): Óvodamódszertani alapismeretek. Második, átdolgozott kiadás. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–278. 
Barabási Tünde (2011): Óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
Barabási Tünde, Demény Piroska, Stark Gabriella (2012): Gyakorlatközelben 1. A projektmódszer óvodai 
alkalmazása. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–331. 
Birta-Székely Noémi, Demény Piroska, Stark Gabriella (2018): Kezdő óvónők kézikönyve. Az elmélettől a 
gyakorlati megvalósításig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–240.  

 Glava, Adina – Pocol, Maria – Tătaru, Lolica Lenuţa (2009): Educaţia timpurie. Ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar. Editura Paralela 45, Piteşti.  
Ionescu, Mihaela (2010, coord.): Reperele fundamentale privind învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 
copilului de la naştere la 7 ani. Editura Vanemonde, Bucureşti.  

 Mogonea, F. (2014, coord.) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii. Ed. Paralela 45, 
Piteşti                            
Pálfi Sándor (2015): Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv. Debreceni Egyetem, Debrecen. 
http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/ovodapedagogiai_modszertani_kezikonyv.pdf 
Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus Kiadó, Csíkszereda. 
Stark Gabriella (2011): Óvodai tevékenységek módszertana. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 1–164. 
Stark Gabriella (2013): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 
pedagógus(jelölt)eknek. Státus Kiadó, Csíkszereda. 1–150. 
Stark Gabriella (2018): Tantervelméleti alapismeretek. Az óvodai és elemi oktatás tantervéről 
pedagógus(jelölt)eknek. Második átdolgozott kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 1–120. 
Szabó-Thalmeiner Noémi (2012): Gyakorlatközelben: Az iskola-előkészítés fortélyai. Ábel Kiadó, 
Kolozsvár. 
Kiegészítő könyvészet: 

CantCant, Annabella (2010): Educaţia preşcolară privită cu alţi ochi. Metoda Annabella – o alternativă de 
predare care retrezeşte plăcerea de a fi educatoare şi ajută la aplicarea curriculumului. Editura Risoprint, 
Cluj Napoca.  

 Ezechiel, Liliana – Păişi Lăzărescu, Mihaela (2006): Laborator preşcolar. V&Integral, Bucureşti. 
Hegyi Ildikó (é.n.): Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban. Okker Kiadó, Budapest. 
Kádár Annamária–Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás és kisiskoláskor játékai elméleti és módszertani 
megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.   
Kósáné Ormai Vera (2001): A mi óvodánk. Neveléspszichológiai módszerek az óvodában. Okker Kiadó, 
Budapest. 

 Lespezanu, Monica (2007): Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. O metodică a activităţilor 
instructiv-educative. Editura Omfal Esenţial, Bucureşti.  

 Manolescu, Marin (2004): Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. 
Universitatea din Bucureşti, Editura Credis.  

          Munteanu, Camelia – Munteanu Eusebiu Neculai (2009): Ghid pentru învăţământul preşcolar. O abordare 
din perspectiva noului curriculum. Editura Polirom, Iaşi. 

 



 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben. 
 Alapvető pedagógiai tájékozottság kialakítása, amely később alapját képezheti a különböző 

személyekkel és nevelési csoportokkal (óvodások, kisiskolások, tanulók, családok, tanárok, 
alkalmazottak, stb.) való hatékony kapcsolattartásra. 

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
Óvodapedagógiai 
kulcsfogalmak ismerete 

Zárthelyi dolgozat - Írásbeli 
vizsga 

20% 10.4 Előadás  

Pedagógiai alapfogalmak 
és a közöttük lévő 
kapcsolatok gyakorlati 
alkalmazása 

Félévzáró vizsga - szóbeli 50% 

Gyermekrajzok elemzése 
Egy óvoda légkörének 
bemutatása 

Elektronikus portfólió 
elemzése 

10% 

Mikrotanítás  Esetelemzés  10% 

10.5 Szeminárium / Labor 

Aktív részvétel a 
szemináriumokon 

Folyamatos megfigyelés 10% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 portfólió összeállítása és határidőre való feltöltése a tantárgy honlapjára 
 aktív részvétel a szemináriumokon: min. 80%-os jelenlét 
 az óvodai és elemi oktatáshoz kötődő alapvető fogalmak ismerete, a nevelési folyamatok 

sajátosságaiban és törvényszerűségeiben való tájékozottság 
 a téma kifejtésekor megfelelő nyelvezet használata; összefüggő, koherens felelet 

 
Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019.10.01.                 dr. Stark Gabriela Maria               dr. Stark Gabriela Maria                                 

                                                                                                                       

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               2019.10.01                         Lector univ. dr. Péntek Imre  

                                                                                    

 

 

 

 

     



 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem  

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3  Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Magyar irodalom és gyermekirodalom 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Lakatos - Fleisz Katalin 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

dr. Lakatos - Fleisz Katalin 

2.4 Tanulmányi év I. 2.5 Félév 2. 2.6. Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa Kötelező 

szaktantárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 

A tanulmányi idő elosztása:  

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 25 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 8 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 4 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 56 

3.8 A félév össz-óraszáma 98 

3.9 Kreditszám 4 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi   

4.2 Kompetenciabeli  A hallgatók nyelvi-kommunikációs kompetenciáinak megfelelő szintű 

fejlettsége. 

 Megfelelő szintű szövegértés. 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 számítógéppel, videoprojektorral, táblával felszerelt terem 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 átrendezhető szakterem,  audiovizuális kommunikációs eszközök: 

videoprojektor, CD-lejátszó, hangszórók 



 

 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

S
za

k
m

ai
 

k
om

p
et

en
ci

ák
 K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó javítása, 

optimalizálása 

 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  TK3. Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a folyamatos 

szakmai fejlődés és képzés érdekében 

 

 

7. A tantárgy követelményei (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak I. 
(Irodalmi és nem irodalmi kommunikáció. Prózai és verses 
beszédmód.) 

Előadás. Ötletbörze. 
Fürtábra. 
 Powerpoint-bemutató. 
Megbeszélés 

 

2. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak II. 
(Verstani alapfogalmak. Szóképek és retorikai alakzatok.) 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Magyarázat 

 

3. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak III. (A 
lírai műnem főbb műfajai. Kötött versformák: a szonett, a 
rondó, a haiku.) 

Fürtábra.  
Tanári előadás. 

 

7.1 A tantárgy általános 
követelményei 

 Az alkalmazott stratégiák hatékonyságának értékelése, az óvodai és 
kisiskolai oktató-nevelő tevékenység módszertani szakaszaira jellemző 
ismeretek gyakorlatba ültetése. 

 Alapismeretek alkalmazása a szakismeretek széles skálájának 
elemzésében és értelmezésében. 

 
7.2 A tantárgy sajátos 
követelményei 
 
 
 
 
 
 

 Irodalomelméleti, stilisztikai ismeretek elsajátítása és azok alkalmazása. 
 
 Irodalmi, gyermekirodalmi szövegek értelmezése (műfaji besorolás, irodalmi 

formák és kódok megragadása a szövegszerveződésben, esztétikai minőségek 
felfedezése) 

 
 A kritikai gondolkodás fejlesztése az értelmezett műalkotásokkal 

kapcsolatban. 
 
 A gyermekek kreativitását fejlesztő módszerek-eljárások tudatosítása, 

alkalmazása a magyar irodalom és gyermekirodalom  jelentős alkotásaiból 
kiindulva 



 

 

4. Irodalomelméleti és műfajismereti alapfogalmak IV. 
(Az epikai műnem főbb műfajai.) 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

5. A gyermekirodalom. A gyermekirodalom sajátosságai, 
forrásai és rétegei. A gyermekirodalom műfajai. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

6. Epikai műfajok I. A népmese. A népmonda. Kibővített előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

7. Epikai műfajok II. A műköltészeti mese és a 
meseregény. 

Tanári előadás. Powerpoint-
bemutató. 

 

8. Epikai műfajok III. A magyar és a világirodalom 
meseregényei. 

Fürtábra 
Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

9. Epikai műfajok IV. Gyermek- és ifjúsági regények.    Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Gondolkodástérkép 
Filmrészletek. 

 

10. Epikai műfajok V. A novella. A novellafüzér. 
Gyermektörténetek. 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

11.Lírai műfajok. A dal. A népi gyermeklíra (mondókák, 
játékversek, kiszámolók). Népi gyermekjátékok 

Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 
Magyarázat 

 

12. A klasszikus magyar gyermeklíra Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

13. A modern magyar gyermeklíra Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

14. A kortárs magyar gyermeklíra Tanári előadás. 
Powerpoint-bemutató. 

 

Könyvészet: 
1. Bognár Tas 2004. Gyermekpróza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 
2. Borbély Sándor (szerk.)1998. Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. Lord Könyvkiadó, Bp. 
3. Cs. Gyimesi Éva 1983.Teremtett világ. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.  
4. Faragó József – Fábián Imre (szerk.) 1982. Bihari gyermekmondókák. Kriterion Könyvkiadó, 

Bukarest.  
5. Hegedűs Imre János 2006. Benedek Elek. Monográfia. Pallas-Akadémia, Csíkszereda. 
6. Komáromi Gabriella (szerk.) 1999. Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest. 
7. Komáromi Gabriella 2005. Elfelejtett irodalom. Fejezetek a magyar gyermek- és ifjúsági próza 

történetéből: 1900–1944. Móra Kiadó, Budapest.  
8. Tarbay Ede 1999: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Szent István Társulat, Budapest. 
9. Vita Zsigmond – Józsa Miklós – Király László – Jarosievits Erzsébet 1983. Gyermek- és ifjúsági 

irodalom. Tankönyv az óvónő- és tanítóképző pedagógiai líceumok számára, EDP, Bukarest. 
10. Végh Balázs Béla 2007. A gyermekirodalom változatai. Komp-Press, Kolozsvár. 
11. A Korunk gyermekirodalmi száma, 2002. 10. sz. 
12. A Székelyföld gyermekirodalmi száma, 2004. nov. 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A népmese. Az európai meseirodalom.A Grimm-mesék, 
Hans Christian Andersen meséi.  

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

2. A magyar meseirodalom. Benedek Elek: Világszép 
nádszál királykisasszony, Illyés Gyula: Hetvenhét 
magyar népmese. 
Referátumtéma: Nagy magyar mesemondók 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 



 

 

3. A klasszikus meseregény. Arthur Milne: Micimackó. 
Micimackó kuckója, Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg 

Referátumtémák:  
A Micimackó című meseregény bemutatása 

A kis herceg című meseregény bemutatása 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

4. A modern meseregény. Fodor Sándor: Csipike, Berg 
Judit: Rumini, Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő. 
Referátumtémák:  
Lázár Ervin mesevilága. A Négyszögletű Kerek Erdő című 
meseregény bemutatása   
Fodor Sándor mesevilága: A Csipike című meseregény 
bemutatása 

. 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

5. A verses mese.Móricz Zsigmond verses meséinek (A 
török és a tehenek, Iciri-piciri, Disznók az esőben az 
Állatmesék c. kötetből), Kormos István: Vackor, 
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen c. művek elemzése 

Referátumtéma:  
Kormos István verses meséinek műfaji sajátosságai 
(Vackor-történetek) 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

6. A posztmodern regény változatai. A gyermeki nézőpont 
érvényesítése a kortárs regényben. Dragomán György: A 
fehér király. 

Referátumtéma:  
Dragomán György: A fehér király c. regényének 
bemutatása 
 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

7. A posztmodern regény változatai.Film és regény 
viszonya. Kertész Imre: Sorstalanság, Szilágyi István: Kő 
hull apadó kútba / Hollóidő, Márai Sándor: A gyertyák 
csonkig égnek. 

Referátumtémák:  
Kertész Imre Sorstalanság c. regényének bemutatása 
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek c. regényének 
bemutatása 

beszélgetés, vita, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

8. Az intertextualitás mint a posztmodern irodalom 
alkotási módszere. Az intertextualitás megjelenési formái 
és interpretációs lehetőségei. 

beszélgetés, vita, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

9. A gyermekvers (1). Népköltészet.Mondókák, 
játékversek, kiszámolók. Népi gyermekjátékok. A magyar 
gyermekköltészet kezdetei. A klasszikusok. Petőfi Sándor: 
Arany Lacinak, Arany János: Juliska elbujdosása. 
Referátumtéma: 
A népi gyermekvers ősi forrásai 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

10. A gyermekvers (2). Modern magyar 
gyermeklíra.Weöres Sándor Bóbita, Hold és a felhő, 
Tündér, Galagonya, Olvadás, Suttog a fenyves, 
Száncsengő c., Nemes Nagy Ágnes: Ezt 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 



 

 

villamosmegállónál kell mondani, télen, Laboda, 
Gesztenyefalevél, Labda, Nyári rajz c. verseinek 
értelmezése  
Referátumtéma:  Weöres Sándor. A népköltészet és a 
weöresi költészet találkozási pontjai (Bóbita) 

11. A gyermekvers (3). A kortárs erdélyi magyar 
gyermeklíra. Fekete Vince: Csigabánat c., Piros autó 
lábnyomai a hóban c. kötetei, Ferenczes István: A pepita 
hangya c. kötete, Kovács András Ferenc: Hajnali csillag 
peremén c., Miénk a világ c. kötetei, László Noémi versei, 
Markó Béla: Ha varázsló lennék c. kötete 

Referátumtémák: 
Az erdélyi gyermekköltészet vázlatos bemutatása a 
Tündérkert című kötet alapján 
A nyelvi játékosság példái Kovács András Ferenc 
költészetében a Hajnali csillag peremén c.  kötet alapján  

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

 
12. A gyermekvers (4). Kortárs magyar gyermeklíra. Vers 
és zene. Lackfi János, Gryllus Vilmos,  Ranschburg Jenő, 
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel verseinek 
elemzése 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

13. Erdélyi magyar folyóiratok: Helikon, Korunk, Látó, 
Székelyföld. Gyermeksajtó. Napsugár. Szivárvány. 
Cimbora. Csodaceruza.  
Referátumtéma: A Napsugár és a Szivárvány 
gyermekfolyóiratok bemutatása 

beszélgetés, vita, 
dramatizálás, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

14. Gyermekirodalom és a képek (Illusztrációk, 
képregények). Gyermekirodalom és a média (Rajzfilm.) 
Csukás István: Pom-Pom, Máté Angi meséi és 
rajzfilmadaptációi (pl. A sötétség). 

beszélgetés, vita, kooperatív 
csoportmunka, egyéni 
munkaformák 

 

 
Könyvészet 

1. Bognár Tas: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 

2. Komáromy Sándor: Négyágú síp- gyermekhangra. Eötvös József Könyvkiadó, Bp.,    2000. 

3. Komáromi Gabriella (szerk.): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Bp., 1999. 

4. Bognár Tas: Gyermekpróza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.,2004. 

5. Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Didakt, Debrecen, 2003. 

6. Bálint Péter (szerk.): Közelítések a meséhez. Didakt, Debrecen, 2006. 

7. Bálint Péter (szerk.): A meseszövés változatai. Didakt, Debrecen, 2007. 



 

 

8. Bálint Péter- Bódis Zoltán (szerk.): Változatok a gyermeklírára. Didakt, Debrecen, 2006. 

9. Lovász Andrea: Jelen idejű holnemvolt. Krónika Nova, Bp.,2007. 

10.Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. 

   11.Borbély Sándor- Komáromi Gabriella (szerk.) Kortárs gyerekkönyvek. Ciceró Kiadó, Bp., 2001. 

12.Végh Balázs Béla: A gyermekirodalom változatai. Komp-Press, Kolozsvár, 2007. 

13.Faragó József- Fábián Imre : Bihari gyermekmondókák. Kriterion, Buk., 1982. 

   14.Végh Balázs Béla: Mezőfényi gyermekmondókák-Hiripi cigánymesék. Didakt, Hajdúböszörmény, 2010. 

15. Jenei Teréz- Nagy Éva (szerk.): Benedek Elek öröksége. Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar, 
Nyíregyháza, 2010. 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 A magyar irodalom, gyermekirodalom elbeszélési és dramatizálási technikák mint alapozó jellegű, 

komplex tantárgy, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek a fejlesztésére irányul (pl. 
szövegértés, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás stb.), amelyek a szakmai és 
munkaerőpiaci követelményeknek, elvárásoknak teljes mértékben megfelelnek.   

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
10.4 Előadás  Elméleti ismeretek és 

gyakorlati alkalmazás 
Vizsga 60 % 

A szemináriumi egyéni és 
csoportos 
tevékenységeken való 
aktív részvétel 
Az elvállalt szemináriumi 
tevékenység megtartása 

folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  
 

20 % 10.5 Szeminárium / Labor 

Házi dolgozat készítése a házi dolgozat értékelése 20 % 
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
Az elvállalt szemináriumi tevékenység megtartása (kizáró jellegű). Rendszeres részvétel a szemináriumokon 
(szemináriumi jelenlét – minimum 80%). A tantárgy tartalmainak a minimum szintű ismerete (írásbeli és 
szóbeli vizsga). Ha az írásbeli vizsga eredménye nem éri el a 7-es átlagot, a hallgató kötelezően részt vesz 
egy szóbeli vizsgán is, ahol az írásbeli vizsgán elért jegynél maximum 2 jeggyel kaphat többet vagy 
kevesebbet. Az írásbeli és szóbeli vizsga átlaga minimálisan 5-ös jegy lehet. 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

  2019.10.01                       Dr. Lakatos - Fleisz Katalin 

                                                                                                              

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

   2019.10.03.                                                                      dr. Péntek Imre      



 

 

      TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Pedagógiai gyakorlat az iskolában 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 

2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja vp 2.7 Tantárgy típusa Szaktárgy 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 0 3.3 szeminárium/labor 3 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 42 melyből: 3.5 előadás 0 3.6 szeminárium/labor 42 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 5 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 3 

Vizsgák  

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 

3.8 A félév össz-óraszáma 70 

3.9 Kreditszám 3 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  

4.2 Kompetenciabeli A hallgatók : 

 Tudjanak együttműködni a mentorral és a gyermekcsoport tagjaival 

 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Vetítő, laptop, fehértábla, Pedagógiai gyakorlat útmutató,  

 óvodai, iskolai csoportok, mentor tanítók/óvónők 



 

 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
 

S
za

k
m

ai
 k

om
p

et
en

ci
ák

 

K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 

K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális 
tanulási/ integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 
 
K5. Különböző személyek és nevelési csoportok (óvodások, kisiskolások, tanulók, 
családok, tanárok, alkalmazottak, stb.) számára nevelési tanácsadás és irányítás, pszicho- 
pedagógiai segítségnyújtás 
 

 

T
ra

n
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ál
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k
om

p
et

en
ci

ák
  TK1. Neveléstudományi szakértelmet tükröző, egyértelmű értékválasztásra alapozott szaketikai 

normák és elvek alkalmazása 

TK3.  Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 
folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében. 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 
 

8.1. Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

- - - 

8.2. Szeminárium/Labor   

1. Szervezési tevékenységek beszélgetés, egyéni és 
csoportos tervek 
kialakítása, szabályok 
rögzítése 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Az iskolai oktató-nevelő tevékenység módszertani szakaszaira jellemző 
ismeretek gyakorlatba ültetése.  

 A tanulásszervezés sajátos fogalmainak/ szemléletmódjának működtetése 
különböző iskolai nevelési tevékenységi helyzetekben. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 

 

 

 

 Az oktatási-nevelési folyamat megfigyelése 
 Az iskolában alkalmazott tanterv, program megismerése 
 Tudják alkalmazni pedagógiai ismereteiket a gyakorlatban egy tanóra 

levezetésében 
 Egy iskolás gyermek személyiségének a megfigyelése 
 Kollégákkal, mentorokkal való együttműködési készségek kialakítása 
 Aktív részvétel az oktatási-nevelési folyamat tervezésében és 

kiviteezésében. 



 

 

2. Találkozás a mentorokkal, a 

gyermekközösségekkel, megfigyelés 

beszélgetés, 
megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés 

 

3. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

4. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

5. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

6. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

7. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

8. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

9. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

10. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

11. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

12. Megfigyelési gyakorlat (min. 3 óra/nap/hét) megfigyelés, elemzés, 
megbeszélés  

13. Egy iskolai tanóra megtervezése és megvalósítása 
párban vagy csoportosan 

tervezés, megvalósítás, 
elemzés, értékelés, 
önértékelés 

 

14. A féléves gyakorlat megbeszélése, kiértékelése 
beszélgetés, vita, 

 

Könyvészet  
Albulescu, I., (2004): Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate. 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  
Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. Kolozsvári Egyetemi Kiadó  

Bocoş, M., (2007): Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructiv. Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj- Napoca. 
Bodoni Ágnes (2012): Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése alternatív – és 
reformpedagógiai módszerek segítségével. Ábel Kiadó, Kolozsvár 
Cerghit, I., (1997): Metode de învățământ. Bucureşti, EDP. 
Chiş, V., (2001): Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare. Cluj-Napoca, Ed. Presa 
Universitară Clujeană. 
Demény Piroska (szerk., 2011): Pedagógiai gyakorlat. Szakmai kalauz óvoda- és elemi oktatás 
pedagógiája szakos hallgatók számára. A BBTE PNK PADI kiadványa.  
Diaconu, M. (2002): Competența pedagogică şi performanțele profesionale  în Standarde 
profesionale pentru profesia didactică (coord. Gliga, L.,): Consiliul National pentru Pregătirea 
Profesorilor, Bucureşti,  
Dulamă, M. E., (2005): Practica pedagogică. Teorie şi metodologie. Editura Clasium, Cluj-Napoca. 
Falus Iván (szerk.,1998): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Ginnis, P. (2007) Tanítási és tanulási receptkönyv. Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. 
Alexandra Kiadó, Budapest. 
Ionescu, M., Radu, I., (1995): Didactica modernă. Cluj- Napoca, Editura Dacia. 
Iucu, R., (2005): Formarea ințială şi continuă a cadrelor didactice. Editura Humanitas, Bucureşti. 



 

 

Kagan S. – Kagan M. (2010) Kooperatív Tanulás. Ökonet Kiadó, Budapest. 
Knausz Imre (2001): A tanítás mestersége. Egyetemi jegyzet. www.mek.iif.hu 

Németh A. – Györgyiné Koncz J. – Kasnya-Kovácsné Bakacs J. – Kopp E. (2006): Alternatív és 
reformpedagógia a gyakorlatban. Bölcsész Konzorcium, Budapest. 
http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/99Nemeth/index. php.htm (letöltve: 2011.12.07.) 

Ajánlott könyvészet: 
Herlo, D, Petroi A., Dughi, T., Balaş, E., Bran, C., (2004): Formarea inițială a cadrelor didactice. 
Aspecte teoretico-practice. Editura Universității  Aurel Vlaicu, Arad. 
Herlo, D., (2000): Metodologie educațională. Arad, Editura Universitatea Aurel Vlaicu. 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
  A tantárgy tartalma összhangban van azokkal a releváns ismeretekkel, melyeket hazai és nemzetközi 

téren a tantervelméletben, oktatáselméletben, tantárgy pedagógiákban, tanulásszervezésben jártas 
szakemberek elfogadnak és hatékonyan hozzájárulnak a pedagógusi készségek és képességek 
alakításához. 

 
10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési 

módszerek 
10.3 Aránya a 
végső jegyben 

A választott tevékenység tervezésének és 
megvalósításának az értékelése 

Folyamatos 
megfigyelés, a 
tanítási 
tevékenység 
elemzése, 
értékelése  

 
 
 

20% 

10.5 Szeminárium / Labor 

A portfólió értékelése: 
 megfigyelési napló 
 lecketervek, tevékenységi tervek 
 egyéni beszámoló a gyakorlatról, a 

választott tevékenység 
megvalósításáról 

 egy iskolás gyermek megfigyelése 
 erőforrások, nehézségek, 

tapasztalatok leírása 
 külalak (szerkesztés, helyesírás, 

gazdagság: képek, leírások, stb.) 

              80% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
 A hallgatók  
 Vegyenek részt aktívan az iskolai tevékenységekben, vezessenek megfigyelési naplót a megadott 

szempontok alapján. 
 Készítsenek módszertanilag és tudományos szempontból helyes lecketervet, működjenek együtt 

társaikkal 
 Működjenek együtt a mentorokkal, az iskolás gyermekekkel. 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
01.10.2019        dr. Szabó-Thalmeiner Noémi 
                            
 



 

 

A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

1.4 Szakterület Neveléstudományok 

1.5 Képzési szint Alapképzés 

1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Testnevelés 2 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Görbe Éva 

2.4 Tanulmányi év 1. 2.5 Félév 2. 2.6. Értékelés 

módja 

folyamatos 

értékelés 

2.7 Tantárgy 

típusa 

kiegészítő 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás  3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás  3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 8 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 6 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 2 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 28 

3.8 A félév össz-óraszáma 56 

3.9 Kreditszám 0 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  -- 

4.2 Kompetenciabeli  --A hallgatók legyenek alkalmasak a testnevelésre. 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 
  

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 
 a hallgatók legyenek tornafelszerelésben 

 tornaterem 



 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
S

za
k

m
ai

 

k
om

p
et

en
ci

ák
 

K1. Különböző életkori sajátosságokhoz, képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy 
nevelési programok tervezése 
K2. A sajátos óvodai és kisiskolai oktatási-nevelési folyamat kivitelezése 
 

T
ra

n
sz

ve
rz

ál
is

 

k
om

p
et

en
ci

ák
  TK2. Hatékony együttműködés a neveléstudományok területén jellemző projekteket és 

programokat fejlesztő szakmai, interdiszciplináris munkacsoportokban  

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Bevezető szeminárium. A hallgatók szintjének 
felmérése. 

bemutatás, magyarázat, játék  

2. A szervezet anatómiai és fiziológiai 
felkészítése. 
Támadás, visszaszerzés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

3. Add és menj, egyszerű keresztezés, védekezés. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

4. Gyors támadás 3X3 és 4X4, a játék szabályai. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

5. Támadási stratégiák 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

6. Támadási rendszerek 1-2-2, 2-1-2. 
Védekezés ember hátrányban 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

7. Védekezés a pályán 
A játék szabályai. 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

8. Védekező zóna, támadó zóna. 
kombinált védekezés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

9. A futás iskolája 
A bemelegítés 

bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

A hallgatók egészségi állapotának fenntartása és mozgásszükségeletének kielégítése. 

Az érdeklődés felkeltése a fizikai gyakorlatok önálló elvégzése iránt, sportolási kedv 

felkeltése. 

 
7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

Az együttműködés, csapatszellem és versenyszellem alakítása. 
A hallgatók harmonikus fizikai fejlesztése. 
A kosárlabda szabályainak elsajátítása, jártasság szerzése e csapatjáték terén. 
Az atlétikai jártasságok fejlesztése. 



 

 

10. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

11. Erőpróbák. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

12. Gyorsfutás. bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

13. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

14. Hosszútáv futás bemutatás, gyakorlás, 
magyarázat, játék 

 

Könyvészet 
  
Pop Horia, Roman Gh. – Baschet.Teorie şi metodică, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 
Roman Gh. – Evaluarea în jocul de baschet, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003 
Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet-metodică, Editura Alpha, Bucureşti, 2005 
Predescu Teodora, Moanţă Alina – Baschet.Curs de bază, Editura ANEFS, Bucureşti, 2001 
Regulamentul jocului de baschet FIBA 2004 
Makszin Imre - Testnevelo tanari kezikonyv, Editura Abel, Cluj-Napoca, 2006 
John P. McCarthy, Jr – Yuoth Basketball, Editura Better Way Books, Ohio 
Roxana Enoiu – Baschetul in Scoala, Editura UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, Brasov 2003 
Petrica Dragomir, Eugeniu Scarlat – Educatie Fizica Scolara, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti 2004 
Magyar Gyorgy – Testnevelesmodszertan, Editura Syryus Teka, Miercurea Ciuc 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 
 
  

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

minősítésben 
10.4 Előadás     
10.5 Szeminárium / Labor Aktív részvétel az órákon. Folyamatos megfigyelés 40% 
 Teljesítmény a végső 

felmérése 
 60% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 minimum 40 pont teljesítése a gyakorlatoknál. 
Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2019.10.01.                                                                   Görbe Éva                                  

                                                                                                                                           

Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  

               2019.10.01                                     dr. Péntek Imre  

                                                                      

 

 


