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1. Az óvoda, mint intézmény, átmenet az iskolába
 Az óvodai nevelés helye és szerepe a közoktatásban.
 Az óvodai nevelést szabályozó törvényi elvárások és korlátok.
 Átmenet az óvodából az iskolába, iskolaérettség, iskolaalkalmasság.
 Az óvodáskor végének fejlődéslélektani jellemzői.
2. Nevelés az óvodában, az óvoda, mint szocializációs közeg
 Nevelés és nevelhetőség.
 Az óvodai nevelés sajátosságai, nevelési módszerek az óvodában.
 Az óvodapedagógia és a gyermekkép története; alternatív óvodai nevelési programok és
neveléstörténeti gyökereik.
 Értékközvetítés az óvodában.
 A szocializáció általános kérdései és az óvoda, mint szocializációs közeg.
3. Az óvodapedagógus és tevékenysége
 Az óvodapedagógus személyisége, kommunikációs kultúrája, szerepei, hitelessége,
feladatai.
 Pedagógiai tervezés; nevelési program készítése, minőségfejlesztés és -biztosítás.
 Az óvodapedagógus, mint szerepmodell, vele szembeni társadalmi és etikai elvárások.
 Nevelési stílus.
4. A családi szocializáció és a szülők szerepe a fejlesztésben
 A család szerepe, funkciói és funkciózavarai a szocializációban.
 A család pszichológiai elemzése.
 Az óvodai és családi szocializáció összehangolása együttműködéssel.
 Az anya-gyermek kapcsolat; kötődéselméletek; az érzelmi elhanyagolás.
5. Közösségi nevelés - társas szocializáció
 Utánzás, azonosulás, identitás, etnikai identitás.
 Társkapcsolatok és csoportok fejlődésének jellemzői az óvodáskorban.
 Csoportszerepek és csoportnormák.
 A társas kompetencia és az önszabályozás fejlődése és fejlesztésük lehetőségei.
 Együttműködés és annak segítése.
 Konfliktusok és konfliktusmegoldások.
 Másság és stigmatizáltság kezelése az óvodai csoportban, interkulturális nevelés.
6. Erkölcsi fejlődés és erkölcsi nevelés
 Az erkölcsi szocializáció elméletei.
 Az erkölcsi nevelés.
 Nevelési módszerek és alkalmazásuk az óvodában.
 Behaviorista tanuláselméletek, viselkedés-formálás.




A szabálytudat és a normakövetés, igazmondás és hazugság, bűntudat és szégyen.
Az erkölcs értelmi háttere, Piaget és Kohlberg erkölcsi fejlődéselmélete.

7. A gyermek, mint egyéniség
 A személyiség: típustanok és vonáselméletek.
 A temperamentum és kölcsönhatása a környezettel.
 A gyermek megismerésének fontossága és módjai.
 Gyermeki személyiségi jogok.
 Differenciálás vegyes csoportban, egyénre szabott bánásmód.
 Zavarok az érzelmi és indulati életben.
 Nehezen nevelhetőség, hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek,
szükségleteik felismerése és nevelésük.
 Prevenció.
8. Az óvódás korúak kognitív fejlődése és fejlesztése
 Az értelmi nevelés feladatai az óvodában.
 Az intelligencia és fejlesztésének lehetőségei az óvodában.
 A gyermeki világkép és az érzékelés, észlelés, megismerés jellemzői különböző
életkorokban.
 A beszédprodukció és a beszédmegértés fejlődése és fejlesztése az óvodában.
9. Tanulás és tanulásirányítás az óvodában
 A tanulás fogalma, fajtái, értelmezései, megszervezésének és tervezésének módszerei az
óvodai kontextusban.
 Tevékenységbe integrált tartalmak, projektmódszer, implicit tanulás.
 Piaget tanulás- és kognitív fejlődéselmélete.
10. A játék pedagógiai és pszichológiai megközelítései
 Játékelméletek pszichológiai, pedagógiai és más értelmezései.
 A játék jellemzői és fajtái.
 Játéktevékenységek feltételrendszere, tervezése és irányítása.
 Az óvodapedagógus szerepe az óvodai játékban.
11. Mese és játék
 A játék és a bábjáték szerepe a gyermek megismerésében, a
személyiségfejlődésében, valamint az élmények feldolgozásában.
 A valóság és a fantázia elválasztása és integrációja a játékban és a mesében.
 Szimbólumok a játékban és a mesében.
 A mese szerepe a nevelésben.

gyermek

12. Az esztétikai nevelés és a gyermekrajz
 Az esztétikum megjelenése, az esztétikai nevelés, ízlésformálás az óvodapedagógiai
gyakorlatban.
 A kreativitás fogalmának értelmezései, mérése, szerepe.
 Az esztétikai alkotóképesség és a kreativitás fejlesztése.
 A gyermekrajz fejlődése, a gyermekrajz szerepe az élményfeldolgozásban.
13. A gyermek egészséges fejlődése – egészséges életre nevelése
 A fejlődés fogalma, egyéni üteme és különbségei.
 A fejlődés paradigmái, a környezet és a biológiai adottság szerepe a fejlődésben.
 Freud és Erikson személyiségfejlődési elméletei; elhárító mechanizmusok
 Az óvodás gyermek fejlettségi mutatói.





Az egészséges életmódra nevelés az óvodában.
Az óvodás gyermekek életritmusa.
A testi fejlődésre ható negatív tényezők.

14. Éntudat, motiváció
 Én-tudat és kialakulása.
 Énkép és önértékelés, ezek szerepe a gyermek lelki világában.
 Mentálhigiéniés nevelés.
 A motiváció; a motívumok hierarchiája.
15. Érzelmek és attitűd
 Érzelmek, jellemzőik, kialakulásuk.
 Az érzelmi védettség és biztonság mint szükséglet.
 Az önállósodás, az elismerés, valamint a megerősítés mint szükséglet.
 Az attitűd; a kognitív disszonancia.
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