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Babes-Bolyai Tudományegyetem 

Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet 

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak 

 

Az egyetemi tanulmányokat lezáró  vizsga 

 

 
Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium 4033. sz. Rendeletének 4. cikkelye 

alapján az Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája szak záróvizsgája részből áll.   

• 1. próba: államvizsga dolgozat  bemutatása és megvédése - 50% - 10 kreditpont   

• 2. próba:  alapismeretek és  szakmai  képességek értékelése - 50% -10 kreditpont  

 

Az Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája szak sajátosságát figyelembe véve: 

 1. A vizsga  első próbája a következőkből áll:  

a) az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakterülethez kapcsolódó  szakdolgozat 

írása ( követelmények a honlapon olvashatók) 

b) a dolgozat megvédése a vizsgabizottság előtt  

2. A vizsga  második  próbája az óvodapedagógia és elemi oktatás pedagógiája szakos tanári 

foglalkozás gyakorlásához szükséges  alapismeretek és szakmai képességek   írásbeli vizsgán 

történő értékeléséből áll. 

FONTOS! A záróvizsga átmenő átlagának legkevesebb  6,00-osnak kell lennie. A záróvizsga 

mindkét része osztályzatának legalább 5-ösnek kell lennie.   

A záróvizsga mindkét részének, valamint magának a záróvizsgának az átlagát két tizedes 

pontossággal számítják ki. A vizsgabizottság tagjai 1-től 10-ig terjedő egész számú 

osztályzatot adnak.  
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I. Próba: A szakdolgozatok elkészítésének szempontjai, követelményei 

 

1. Tartalmi követelmények 

 

1. A szakdolgozat hosszú távú kutató, alkotó munka eredménye, amely tükrözi a témában 

való elmélyedést, a megfelelő anyaggyűjtést, empirikus hátteret, illetve a kritikai elemzést, 

értékelést.  

 

2. A szakdolgozat új tudományos eredményeket fogalmaz meg, a választott kutatási terület 

főbb aspektusait foglalja össze, illetve nagyobb problémakör esetén a választott téma 

pontos kijelölését, a keretek világos megjelölését tartalmazza. A témaválasztás 

indoklásában a téma fontossága mellett ennek is szerepelnie kell. A szakdolgozatba foglalt 

kutatás választható stratégiái: induktív (leíró, összefüggés feltáró vagy kísérleti) vagy 

deduktív. 

 

3. A szakdolgozat írója törekedjen a puszta leíráson, ismertetésen  túl a szakirodalom elemző 

összefoglalására, problémák, hipotézisek megfogalmazására és azok módszertanilag 

korrekt (a hipotézisek kutatás előtti megfogalmazása, az eredmények tényszerű, reális 

közlése) megválaszolására. Az eredmények hiteles bemutatása és szakmai következtetések 

megfogalmazása szintén fontos elemei a dolgozatnak.  

 

4. A dolgozat széleskörű, a témával adekvát módon szelektált irodalomra támaszkodjék, és 

tükrözze a téma alapvető hazai és nemzetközi szakirodalmát, mely 30-50 szakmai 

tanulmány, vagy szakkönyv feldolgozását jelenti.  

 

5. A szakdolgozatban érvényesüljön az elméleti és gyakorlati rész egyensúlya és kölcsönös 

feltételezettsége. A gyakorlati rész az óvodai és /vagy iskolai élettel összefüggő empirikus 

kutatást is tartalmazzon.  

 

6. Szakdolgozatként nem fogadható el a puszta kompiláció. A saját és a másoktól származó 

gondolatoknak egyértelműen el kell különülniük: a forrásokat precízen jelölni kell, 

függetlenül attól, hogy szó szerint vagy átfogalmazva kerülnek a dolgozatba. A szó 
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szerinti idézeteket idézőjellel kell kiemelni.  

 

7. Érvanyagában és következtetéseiben kapcsolódjon a leírtakhoz, a saját megfigyelésekhez, 

kutatáshoz, dokumentumokhoz stb., bizonyítsa azt, hogy a dolgozat írója feldolgozta a 

tanulmányai során elsajátított ismereteket, a megszerzett tapasztalatokat és a vonatkozó 

szakirodalmat. 

8. A hallgatónak legalább háromszor konzultálnia kell vezető tanárával, be kell mutatnia a 

dolgozatot különböző munkafázisokban. Ha a hallgató nem jelentkezik időben az első 

megbeszélésre (november 15.-ig még nem találkozott témavezető tanárával), 

visszautasítható, s ebben az esetben nem jelentkezhet abban a tanévben államvizsgára. 

9. A gondos helyesírás (magyar ékezetes karakterek, a vesszők, ékezetek, nagykötőjel stb. 

pontos használata) alapkövetelmény. 

 

2. A szakdolgozat bírálata 

A szakdolgozat értékelési kritériumai 

Külalak, elrendezés:  

 A címlap egységes, a titkárság által megadott mintát követi. 

 A szövegtörzs 1,5-es sorközzel Times New Roman betűtípust használva íródjon. 

 A lapszéli távolság 2,5 cm, kötésben még rá kell számolni 0,5 cm-t. 

 A dolgozat elrendezése esztétikus, áttekinthető. 

 A tartalomjegyzék tartalmazza a fő és alcímeket, illetve az oldalszámokat. A címek, 

alcímek azonosak a szövegben található címekkel, alcímekkel.  

 Minden kép, táblázat és ábra számozott, mindegyik címmel ellátott. A táblázatokra, 

ábrákra utalás történik a szövegben.  

 A bibliográfiai jegyzékben a címeket a szerzők vezetékneve szerinti ABC sorrendbe 

kell helyezni. 

 A melléklet nincs oldalszámozva, viszont a mellékletben szereplő dokumentumok, 

képek, ábrák, táblázatok, stb. sorszámozottak. A mellékletekre utalás történik a 

szövegben. 

 

Szakirodalom feldolgozása: 

 A dolgozatban kutatni kívánt kutatási probléma megválaszolásához szükséges 

szakirodalmat dolgozza fel. A feldolgozott szakirodalom releváns, a témába vágó. 

 A dolgozat hivatkozási rendszere és irodalomjegyzéke megfelel az APA által használt 
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standardoknak.  

o A szakirodalom bemutatásakor pontosan jelöli a hivatkozásokat (szerző 

vezetékneve, évszám, esetleg oldalszám), a szó szerinti idézeteket idézőjelbe 

teszi.  

o Minden hivatkozott szakirodalom megtalálható a bibliográfiában, illetve 

minden bibliográfiai tételre utalás történik a szövegben. 

 Fogalmazásmódja koherens, logikus szövegszerkesztés jellemzi. 

 Megfelelően használja a szaknyelvezetet, stílusa egyszerű, tömör, világos, tárgyszerű, 

kerüli a tudományoskodó nyelvezetet, mellőzi a sok idegen szó indokolatlan 

használatát. A bemutatott szakirodalmat kritikusan dolgozza fel (a bemutatott 

elméletek kapcsán önálló gondolatokat is megfogalmaz, olyan módon, hogy ez a 

szakmai tájékozottságát is tükrözze).  

 

A kutatás bemutatása: 

A problémakérdés: 

 A kutatás elvégzésének indokai adottak, világosak, jelentősek. 

 A problémakérdés megfogalmazása feszes, pontos, jelöli a vizsgálni kívánt 

változók közötti kapcsolatot, és a szerző adott területhez kötődő szakirodalmi 

tájékozottságát bizonyítja.  

A hipotézisek: 

 Világosan megfogalmazottak, a kutatás végére egyértelműen igazolhatóak, 

illetve elvethetőek. 

 Állítás formájában vannak megfogalmazva. 

 A megfogalmazott hipotézisek adott eszközökkel, módszerekkel 

ellenőrizhetőek. 

A minta: 

 Bemutatja a populációt, amelyre kiterjeszti kutatása eredményeit. 

Megindokolja a választott minta nagyságát, kiválasztásának kritériumait. Jelöli  

a minta kutatás szempontjából fontos tulajdonságait. 

 A minta nagysága összhangban áll a kutatott problémával, a populáció 

nagyságával, illetve figyelembe veszi a kutatás jellegzetességeit (kutatási 

stratégia, módszerek , eszközök jellegzetességei). 

Stratégia, módszerek, eszközök: 

 Bemutatja a kutatási stratégia sajátosságait.  
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 Megindokolja a kutatás során alkalmazott adatgyűjtő és adatfeldolgozó 

módszerek célszerűségét, részletesen bemutatja őket, jelzi az alkalmazott 

eszközök átvételét (adaptáció esetén pontosan megjelöli a forrást), fejlesztésük 

menetét, kidolgozásának módját. 

Az eredmények bemutatása és értelmezése: 

 Az adatokat a hipotézisek sorrendjében vagy egy-egy témakör mentén mutatja 

be, külön részben kitér a hipotézisben nem szereplő, de a kutatás során 

tapasztalt eredményekre is. 

 Az adatokat objektíven, világosan, tömören, lényegretörően közli, 

szemléltetésképp táblázatokat, grafikonokat használ, melyek tartalmára utal a 

szövegben az adatok bemutatása során. 

  Az adatok számszerű bemutatásán túlmenően, azok kritikai, minőségi 

értelmezése is szükséges. Az elemzése mentes az indokolatlan szubjektív 

véleményektől, előítéletektől, viszont egyértelműen tükrözi a szerző 

szakirodalmi tájékozottságát, szakmai rálátását.  

 Az eredmények megvitatásakor a kutatás során nyert adatokra támaszkodik. 

 Az általánosítások megfogalmazása csak a kutatás során nyert adatokra 

támaszkodik, nem az előzőekben olvasott szakirodalomra. 

Az alkalmazott kutatási stratégia függvényében eltérhetnek az értékelési kritériumok. Az 

alábbiakban bemutatjuk, milyen sajátosságokra kell odafigyelnünk az egyes kutatások 

értékelésekor: 

 

Kísérlet esetén:  

- Bemutatja a kísérlet típusát. 

- Jelöli a változókat (függő és független változó pontos körülhatárolása). 

- Bemutatja a kísérlet lebonyolításának jellegzetességeit: helyszínét, 

időpontját, szakaszait (kísérlet előtti fázis, a kísérlet bemutatása, kísérlet 

utáni fázis). 

- Megfelelően dokumentálja a kísérlet lebonyolításának menetét. 

- Leíró matematikai módszereket használ, lehetőség szerint statisztikai 

módszereket is alkalmaz az adatok feldolgozásakor, értelmezésekor. 

Leíró jellegű és összefüggés feltáró kutatás esetén: 

- Bemutatja a kutatás jellegzetességeit, a kutatás menetét. 

- Pontosan jelöli a vizsgált változókat. 
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- A kutatási probléma megválaszolásához szükséges legmegfelelőbb kutatási 

módszereket és eszközöket választja ki. 

- Leíró matematikai módszereket használ, lehetőség szerint statisztikai 

módszereket is alkalmaz az adatok feldolgozásakor, értelmezésekor. 

Neveléstörténeti kutatás esetén (deduktív kutatás egy válfaja) 

- A problémakérdés kutatható, nem túl általános. 

- Inkább elsődleges forrásokra támaszkodik. A probléma megválaszolásához 

elegendő számú elsődleges forrással rendelkezik. 

- A másodlagos forrásokat kritikusan szemléli. 

- A szerző otthonosan mozog a feltárt adatok körében. 

- A szerző képes a feltárt adatokat elhelyezni egy szélesebb 

interdiszciplináris, történi, társadalom-politikai mezőben. 

- Következtetései a feltárt adatokból származnak. 

- A kutatás bemutatása informatív stílusú, nem felületes, nem színtelen, de 

nem is harsány. 

 

Következtetés, összegzés:  

Következtetések a hipotézisek mentén  

 Az egyes hipotézisek mentén végigvezeti, hogy az eredményei alapján ezek közül 

melyik igazolódott, és melyik nem. A hipotézisek beigazolódását statisztikai 

adatokkal is alátámaszthatja.  

 Az eredményeket a kutatási problémára vonatkoztatva mutatja be. 

 

Összegzés:  

 Választ ad a kutatás elején megfogalmazott problémakérdésre, illetve javaslatokat 

tesz a kutatás esetleges folytatására.  

 Megfogalmazza a kutatás elméleti következtetéseit és a kutatás során nyert adatok 

alapján a gyakorlati alkalmazhatóságot. 

 

Bibliográfia:  

 Az előírásoknak megfelelően tartalmazza az áttanulmányozott szakirodalmat. 

 

Melléklet:  

 Tartalmazza a kutatás során használt eszközöket, a szövegben terjedelme miatt nem 
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közölt táblázatokat, részeredményeket, illetve a kutatás dokumentálását segítő 

háttérinformációkat. 

 A mellékletben előforduló szövegeket a dolgozat szövegében való utalás sorrendjében 

számozzuk. 

 

Felhasznált irodalom: 

Falus Iván (szerk): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Könyvkiadó, 

Budapest, 1996. 

Szabó-Thalmeiner Noémi: A pedagógiai kutatás alapjai. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010. 

Dósa Zoltán – Péter Lilla: A pedagógiai kutatás alapjai. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010. 
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II. próba: Alapismeretek és szakmai képességek írásbeli vizsgájának tematikája 

 

1. A személyiség fejlődése 
1.1. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere 
1.2. Az óvodás és kisiskolás gyermek alakuló személyiségének megismerési 

módszerei 
1.3. A pszichikus fejlődés szakaszos és/vagy folyamatos jellege 
1.4. A kognitív-értelmi fejlődés gyermekkorban 
1.5. A beszédfejlődés és nyelvelsajátítás 

 

Szakirodalom: 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E.,  Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. 
(1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 

 Cole, M., Cole, S.R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 
 Mérei F., V. Binét Á. (2006): Gyermeklélektan. Medicina Kiadó, Budapest 
 Vajda Zs. (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Budapest 
 Vajda Zs., Kósa É. (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 

 

2. Pszichikus funkciók 
2.1. A gondolkodás és problémamegoldás 
2.2. Az emberi emlékezet rendszerei 
2.3. Az emberi motivációk szerveződése. A tanulási motiváció 

 

Szakirodalom: 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E.,  Bem, D.J., Nolen-Hoeksema, S. 
(1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 

 Baddeley, A. (2005): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest 
 Bernáth L., Révész Gy. (szerk.)(1994): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, 

Budapest 
 Pléh Cs., Boros O. (szerk.)(2004): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó, 

Budapest 
 

 

3. Nevelés: 
4.1. A nevelés fogalma, sajátosságai és formái.  A nevelés, önnevelés és permanens 

nevelés problematikája  

4.2. A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere (átöröklés, környezet, 

tevékenység, nevelés)  

4.3. A nevelés mint kulcskompetenciák fejlesztése, a nevelés mint konstruktív 

magatartásformák kialakítása. A nevelés alapvető területei: értelmi, erkölcsi, 
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esztétikai, szakmai, testi és érzelmi nevelés, a különböző nevelési területek közti 

kapcsolatok   

4.4. Az értelmi nevelés (lényege, célja és alapvető feladatai) / Az intellektuális-

művelődési magatartásforma lényege, szükségletrendszere, kialakításának 

feltételei és formái. 

4.5. Az erkölcsi nevelés (lényege, célja, alapvető feladatai és módszerei) / A 

közösségfejlesztő magatartásformák, a jellem, a közösségfejlesztő 

magatartásformák kialakításának módszerei (Közvetett, közvetlen, szokás-, 

példakép- és meggyőződés formáló módszerek.) 

4.6. A romániai oktatási rendszerben fellelhető reformpedagógiai irányzatok (Step by 

step, Montessori, Waldorf) 

 

Szakirodalom: 

 Bábosik István (1997): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest. 
 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 
 Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.  
 Bakonyi Anna (1995): Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén. 

Tárogató Kiadó, Budapest. 
 Birta Székely Noémi, Fóris Ferenczi Rita (szerk.) (2007): Pedagógiai kézikönyv. 

Ábel Kiadó, Kolozsvár.  
 Ferenczi Gyula – Fodor László (1996): A pedagógia tudományelméleti alapjai. 

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár.  
    Fodor László (2007): Neveléselmélet. Ábel Kiadó, Kolozsvár.  
 Kron, F.W. (2003): Pedagógia. Osiris, Budapest.  

 Nagy József (2001): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.  
 Péter Lilla (2008): Neveléselméleti alapkérdések. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár.  
 Péter Lilla (2009): Bevezetés a pedagógiába. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 

Kolozsvár.  
 Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Kiadó, Budapest. 

 

 

 

4. Tanterv: 
4.1. A tanterv mint követelményrendszert és oktatási tartalmat szabályozó 

dokumentum: sajátosságai és különböző típusai, cél- és követelményrendszer, 
céltípusok 

4.2. A Nemzeti Curriculum alapvető dokumentumai (keret(tan)terv, tantárgyi 
programok, tantervi segédeszközök és alternatív tankönyvek). Az iskolai tantárgyi 
programok felépítése, sajátosságai és követelményrendszere  

4.3. Az Óvodai Alaptanterv sajátosságai, követelményrendszere és alkalmazása  
4.4. A helyi tanterv kidolgozásának lehetőségei (elmélyítés, kiterjesztés, választható 

tárgyak általi, a választható tárgyak kidolgozásának szempontrendszere)  
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4.5. A tervezés gyakorlati alkalmazása az óvodában és az elemi iskolában. 
 

Szakirodalom: 

 Ballér Endre. (1988): A pedagógusok tantervi önállósága. Pedagógiai Szemle, 
1988/1, 3-10.  

 Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális 
tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest. 

 Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Stúdium Könyvkiadó, 
246-266.  

 Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 
 Manolescu, Marin (2004): Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. 

Teorie şi practică. Universitatea din Bucureşti, Editura Credis.  
 Szabó László Tamás (1985): A rejtett tanterv. Magvető Kiadó, Budapest. 
 Szabó László Tamás (2004) (szerk.): Tantervelmélet. Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen 
 

5. Tanítás és tanulás 
5.1. A tanulás értelmezései és formái. Az iskolai teljesítményt meghatározó tényezők 

rendszere. Tanulási stratégiák, módszerek, technikák.  
5.2. Az oktatási folyamat elméleti megközelítései (ismeretelméleti, 

kommunikációelméleti és rendszerelméleti) és alapelvei (a tudatos és aktív 
elsajátítás elve, szemléletesség elve, elmélet és gyakorlat egységének elve, 
rendszeresség és folytonosság alapelve, az ismeretek és készségek alapos 
elsajátításának elve, hozzáférhetőség és egyéni foglalkoztatás elve, visszacsatolás 
alapelve) 

5.3. Az oktatás módszerei (hagyományos - előadás, elbeszélés, magyarázat, 
szemléltetés, gyakorlás, házi feladat; alternatív módszerek - megbeszélés, vita, 
problematizálás, tanulói kiselőadások, kooperatív módszer, dramatizálás, 
projektmódszer) és szervezési formái/ módjai (frontális, csoportos - hagyományos 
csoportmunka, kooperatív csoportmunka - páros, egyéni és egyéniesített munka) 

5.4. Az értékelés folyamata (tervezés, ellenőrzés/adatgyűjtés, az értékelési eszköz 
elkészítése, elemzés, értelmezés) formái (szummatív, formatív, diagnosztikus), 
módszerei (írásbeli, szóbeli, gyakorlati; folyamatos megfigyelés).  Hibaforrások 
az értékelésben 

5.5. Az oktatási folyamat alapelveinek, módszereinek, szervezési 
formáinak/módjainak és az értékelésnek gyakorlati alkalmazásai. 

 

Szakirodalom:  

 

 Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E.,  Bem, D.J., Nolen-
Hoeksema, S. (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest 

 Barabási Tünde (2008): Kommunikáció és tanulásszervezés az iskolában. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 

 Barabási Tünde (2008): Tanítástanulási és tanulástanítási alapismeretek. 
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
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  Birta Székely Noémi (2006): Tanárok pedagógiai műveltsége. Egyetemi 
jegyzet. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 Birta Székely Noémi, Fóris-Ferenczi Rita (szerk.) (2007): Pedagógiai 
kézikönyv. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 Cole, M., Cole, S.R. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 
 Falus Iván (szerk.) (1998): Didaktika – Elméleti alapok a tanítás 

tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
 Ferenczi Gyula - Fodor László (1996): Oktatáselmélet és oktatásstratégia. 

Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár. Fóris-Ferenczi Rita (2008): A 
tervezéstől az értékelésig. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 

 Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet Kiadó, Budapest. 
 Kulcsár T.(1984): Iskolapszichológia. Dacia Kiadó, Kolozsvár 
 Nahalka I. (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 
 Vajda Zs., Kósa É. (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 
 

6. Játék az óvodában és az iskolában 
6.1. A játék fogalma, sajátosságai, különböző játékelméletek  
6.2. Az óvodáskorú gyermek alapvető játéktípusai: funkció játék, szerepjáték, alkotó 

játék és szabályjáték  
6.3. A didaktikai játék sajátosságai, a didaktikai játékban rejlő tanulási lehetőségek és 

a didaktikai játékok hatékony megszervezésének feltételei  
6.4. Az óvodai nevelés sajátosságai (funkciókból és életkor jellegzetességeiből 

adódó) 
6.5. Tanulási tevékenységek az óvodában (tapasztalati területek szerinti 

tevékenységek; szabad tevékenységek, játékok; személyes fejlődést célzó 
tevékenységek) 

 

Szakirodalom: 

 B. Méhes Vera (1993): Az óvónő és az óvodai játék. Calibra, Budapest  
 Barabási Tünde (2011): Óvodába lépéstől iskolakezdésig. Kolozsvári 

Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 
 Fisher, R. (2007): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. 

Műszaki Kiadó, Budapest.  
 Kádár Annamária – Bodoni Ágnes (2010): Az óvodás és kisiskoláskor 

játékai elméleti és módszertani megközelítésben. Ábel Kiadó, Kolozsvár.   
 Kósáné Ormai Vera (2000): A mi óvodánk. Budapest 
 Kovács György – Bakosi Éva (1995): Játék az óvodában. Debrecen.  
 Kovács György – Bakosi Éva (2007): Játékpedagógiai ismeretek. 

Debrecen. 
 Maszler Irén (1996): Játékpedagógia. Comenius BT, Pécs 
 Stark Gabriella (2010): Óvodapedagógia és játékmódszertan. Státus 

Kiadó, Csíkszereda.  
 

 


