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AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK (BA) 

A MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGUS KÉPZÉS EGYIK LEGERŐSEBB, LEGISMERTEBB KÉPZÉSE FOLYIK 

A DE GYGYK-N !!! 

Évek óta növekvő érdeklődés és hallható létszám mellett folyik képzés, s tudjuk, a jövőben egyre több képzett 

óvodapedagógusra lesz szükség a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetése óta. Tervezhető karrier, jó 

bérezés. 

A bekerülés feltételeként alkalmassági vizsgát kell tenni: 

- ének-zenei alkalmassági 

- beszéd alkalmassági 

- testi alkalmassági 

- egészségi alkalmassági. 
 

Kiből lehet jó óvodapedagógus? 

Aki a következő képességeket és attitűdöket véli felfedezni önmagában: 

- kommunikációs képesség 

- játszóképesség 

- önértékelési képesség 

- tudatos értékválasztási képesség 

- sikerorientált beállítódás 

- környezettudatos magatartás 

- és a legfontosabb a gyermekközpontú szemlélet! 
 

A képzés célja:  

Olyan óvodapedagógusok képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek, attitűdök, 

és elkötelezettség birtokában képesek az óvodai nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek a képzés második ciklusában, a mesterképzésben történő folytatásához. 
 

A képzés tartalma: 

- Ismerni kell az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésének jellemzőit, 

- Ismerni kell az óvodai tevékenységek tartalmát, (gondozás, játék, mese-vers, ének-zene, rajzolás, festés 

kézimunka, mozgás, és környezet tevékeny megismerése) tervezését, módszereit.  

- Ki kell aknázni a családdal és a társadalmi környezettel való együttműködés lehetőségeit. 

- Képesnek kell lenni az élményszerű óvodai életmódszervezés lehetőségeinek megvalósítására. 
 

A végzettek képesek óvodapedagógusi munkára: 

- Gyakorló,- önkormányzati, - magán-, óvodákban.  

- vagy rokon szakterületeken: bölcsődében, családgondozóban, szabadidő szervezőként iskolákban. 
 

Mit fogunk tanulni? 

- Alapozó törzstárgyak:  

o Társadalomtudományi ismeretek modul 

o Pszichológiai, Pedagógiai modul 

o Informatika 

- Szakmai elméleti modul: Óvodai nevelés tevékenységformáinak módszertani kultúrája 

- Szakmai gyakorlati modul: óvodákban saját tapasztalon keresztül lehet elsajátítani a szükséges képességeket 

- Differenciált szakmai ismeretek: család óvoda együttműködése, gyermekvédelmi kérdések, hátránycsökkentés 

Ezen túl: 

- Szabadon választható tantárgyak 7 izgalmas terület tárgyai közül (összművészetek, hagyomány-néprajz, lego 

robot programozás, stb)  

- Szakdolgozat: saját kutatási eredmények bemutatásával 

- Nyelvvizsga: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 

szükséges. 
  


