
4-es melléklet 

 Leírás 

Kar Pszichológia és Neveléstudományok 
Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 
Az állás száma 48 
Funkció Adjunktus (meghatározott idejű) 
Oktatott tárgyak Pedagógiai gyakorlat – óvodában (Magyar nyelven) Korakisgyermekkori 

nevelés, integráció és inklúzió (Magyar nyelven), A tanterv elmélete és 
metodológiája (Magyar nyelven), Játékpedagógia – elmélet és alkalmazás 
(Magyar nyelven), Pedagógiai gyakorlat – óvodában és elemi oktatásban 
IV. (Magyar nyelven) 

Tudományterület Neveléstudományok 
Az állás leírása Az állás olyan tantárgyakat tartalmaz, amelyekben a vizsgázónak 

rendelkeznie kell oktatási tapasztalattal. Különösen fontosak a jelölt 
didaktikai kompetenciái korakisgyermekkori nevelés, tantervelmélet és 
módszertan, játékpedagógia terén. 

 

A jelölt komoly tudományos munkássággal, publikációs és kutatási 
tevékenységgel kell, hogy rendelkezzen a Neveléstudományok területén.  

A jelöltnek meg kell felelnie az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a 
CNATDCU, valamint a BBTE által meghatározott adjunktusi 
kritériumoknak a Neveléstudományok tudományterületen.  

 

Az álláskeretében oktatott tantárgyakat magyar nyelven kell tanítania, ezért 
bizonyítania kell nyelvtudását. A magyar nyelvtudást bizonyító okiratok 
lehetnek: érettségi magyar nyelv és irodalomból, egyetemi alapképzés 
magyar nyelven, doktori képzés magyar nyelven.  

Feladatkör Az állást betöltő oktatónak egyetemi kurzusokat és szemináriumokat kell tartania, 
pedagógiai gyakorlatot kell vezetnie. Ugyancsak a hatáskörébe fognak tartozni 
tutoriális tevékenységek, kutatási és fejlesztési tevékenységek, valamint 
adminisztratív tevékenységek. 

Az előadás /szóbeli vizsga 
dátuma és időpontja 

2021.01.28., 11.00 óra 

Az előadás /szóbeli vizsga 
helye (a Kar/ Intézet helyszíne 
és terme) 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár, Mócok útja 11 
szám, 105-ös terem. 

A próbák dátuma időpontja és 

helyszíne  
1. próba – Az jelentkezők pályázatának elbírálása.  
2021.01.28., 11.00 óra Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 
Kolozsvár, Mócok útja 11 szám, 105-ös terem. 

2. próba – Minimum 30 perces előadás megtartása az állás tematikájának 
megfelelő témakörben (magyar nyelven).  
2021.01.28. 11.00 óra Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, 
Kolozsvár, Mócok útja 11 szám, 105-ös terem. 

A versenyvizsga tematikája és 
irodalomjegyzéke 

 

Tematika: 

1.Korakisgyermekkori nevelés. Az óvodai nevelési tanterv reformjának 
általános jellemzői.  

2. A korakisgyermekkori nevelés tantervének sajátosságai. 

3. Fejlődési területek, fejlődési dimenziók és viselkedésmutatók a 



korakisgyermekkori nevelés curriculumában. 
4. A korakisgyermekkori nevelés sajátos didaktikai problémái: az óvodai 
nevelési folyamat megtervezése, tanulási tevékenységek az óvodában, a 
korakisgyermekkori nevelésre adaptált interaktív módszerek, az értékelés 
jellemzői. 
5. Az elemi oktatás tanterve és tantárgyi programjai. 
6. Tankönyvek és tantervi segédeszközök az elemi tagozaton. 
7. A tanító egyéni tervei. 
8. A játék, mint hatékony didaktikai tevékenység óvodás korban. 
9. Játékszerekkel és játékeszközökkel szemben támasztott pedagógiai 
követelmények. 
10. A játék, mint az élménypedagógia eszköze. 
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A versenyvizsga menetének 
leírása 

A pályázó kompetenciáit a szabályzat 18-as pontja 2-es paragrafusának 
értelmében a pályázati dosszié és a pályázó előadása alapján ítéli meg a 

bizottság. 

A pályázati dosszié, amely tartalmazza a pályázó tudományos munkásságát 
75%-ban határozza meg a végső jegyet, a pályázó előadása pedig 25%-át teszi 
ki a végső jegynek, amelyet a bizottság minden egyes tagja külön javasol 

értékelési űrlapján.  

A jelölt tudományos munkásságának értékelése során a bizottság figyelembe 
veszi a publikáció minőségét, az állás tartalmának és a szabályzat által előírt 

normarendszernek megfelelően.  

 

Director,         

dr. Imre PÉNTEK  

 


