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KRE Tanítóképző Főiskolai Kar 

2021. szeptemberben induló pedagógus szakvizsgák 

 

Képzés kezdete: 2021. szeptember 

Képzés ideje: 4 félév 

Képzés helye: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 
120 kredit 

Meghirdetett munkarend: levelező 

A felvétel feltétele: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus vagy tanárképzésben 

szerzett oklevél, továbbá legalább három év pedagógus-munkakörben 

eltöltött szakmai gyakorlat. 

A képzések önköltsége: 140.000 Ft/félév 
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A képzést blended (kevert) formában szervezzük. 

A távoktatásban megvalósuló tanegységek mellett az 1-2. félévben 

félévente 2x2 napos, személyes jelenlétet igénylő konzultációs 

alkalomra kell a hallgatóknak a képzés helyszínére utazniuk. 

Nagykőrösön kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A 3-4. 

félévben félévente 5 hétvégén várjuk hallgatóinkat a személyes 

jelenlétet igénylő foglalkozásokra. 

 

Meghirdetett képzések: 

1. Pedagógus szakvizsga Gyakorlatvezető óvodapedagógus 

szakirány 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető óvodapedagógus 

szakiránnyal. 

A képzés célja: 

felsőfokú óvónői, főiskolai oklevéllel rendelkezőknek olyan 

ismeretek nyújtása, készségek és képességek fejlesztése, 

amelyeknek eredményeként képesek a különböző óvodai 

tevékenységek, foglalkozások, nevelési szituációk 

professzionális kezelésére, a hallgatók óvópedagógusi 

kompetenciáinak fejleszté-sére, a fejlesztő tevékenységek 

kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére. 

 

2. Pedagógus szakvizsga Gyakorlatvezető tanító szakirány 

(a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat) 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető tanító 

szakiránnyal. 

A képzés célja: 
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a pedagógus oklevéllel rendelkezőknek olyan ismeretek 

nyújtása, készségek és képességek fejlesztése, ame-lyeknek 

eredményeként képesek a különböző iskolai tevékenységek, 

foglalkozások, nevelési szituációk professzionális 

kezelésére, a hallgatók tanítói, kompe-tenciáinak 

fejlesztésére, a fejlesztő tevékenységek kezdeményezésére, 

megszervezésére és vezetésére. 

 

3. Pedagógus szakvizsga Tehetségfejlesztés, tehetséggondo-

zás szakirány 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus, tehetséggondozás tehetség-

fejlesztés szakiránnyal. 

A képzés célja:  

a felsőfokú óvónői, főiskolai vagy egyetemi szintű 

pedagógus oklevéllel rendelkezőknek olyan ismeretek 

nyújtása, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek 

eredményeként a képesek a különböző tehetségek 

felismerésére, fejlesztésére, a fejlesztő tevékenységek 

kezdeményezésére, megszervezésére és vezetésére. 

 

4. Pedagógus szakvizsga Fejlesztő, differenciáló pedagógia 

szakirány – ÚJ!  

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő, differenciáló pedagógia 

szakiránnyal. 

A képzés célja: 

a pedagógus oklevéllel rendelkezőknek olyan ismeretek 

nyújtása, aminek birtokában csoportos és egyéni formában 

segíthetik a differenciált képességekkel rendelkező, valamint 
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a különleges bánásmódot igénylő gyermekek pedagógiai 

fejlesztését. 

 

5. Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzés – ÚJ!  

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus, protestáns köznevelési vezető. 

A képzés célja: 

a protestáns köznevelési intézmények vezetőinek felkészítése 

feladatuk szakszerű ellátására, illetve a pedagógus szakvizsga 

letételére. A képzés a világnézetileg elkötelezett köznevelési 

intézmények formális és informális vezetőinek kíván segítséget 

nyújtani, hogy saját helyzetükben minél hatékonyabb vezetővé 

váljanak. A képzés fókuszában a korszerű vezetési ismeretek, 

hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és a keresztyén pedagógia 

sajátosságai állnak. 

 

6. Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzés – ÚJ!  

A képzés Nagykőrösön és Budapesten is meghirdetésre kerül. 

 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen. 

A képzés célja: 

A szak a pedagógusok számára a napi gyakorlatban 

alkalmazható, tornateremben, osztályteremben, csoportszobában 

is végezhető mozgásfejlesztési módszertant ad. Emellett olyan 

ismeretekkel is gazdagítja tudásukat, amivel képessé válnak 

felismerni a speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésére 

alkalmas terápiát. 
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A 4 féléves képzés 1. és 2. féléve a pedagógus szakvizsga 

szigorlatára készíti fel a hallgatókat. A 3. és 4. félév a speciális 

szakmai tartalomra fókuszál, ahol a mozgásfejlesztés területén 

dolgozó kollégáinktól gyakorlati foglalkozások keretében 

sajátíthatják el hallgatóink a speciális nevelési igényű 

gyermekeket segítő mozgásfejlesztési technikákat. 

 

 

További információk: 

https://tfk.kre.hu/index.php/oktatas/kepzeseink/pedagogus-

szakvizsgak.html 

 

Jelentkezési felület: 

https://tfk.kre.hu/jelentkezesi-lap/ 

 

Tantervek elérhetősége: 

https://tfk.kre.hu/images/TO/mintatantervek/2020/pszv_2020_

osztol_D.pdf 

 

 

Érdeklődés/jelentkezés: 

telefon: (53) 350-885 

email: tfk.tanoszt@kre.hu 
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