
Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 

 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakirányú 

továbbképzési szak 

 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus 

 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés képzési terület 

 
4. A felvétel feltételei: 

Felsőfokú végzettség 
a) Alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, 

konduktor, gyógypedagógus 

b) tanári oklevél. 

 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

 
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: 

 
A szakirányú továbbképzési szak célja: 

A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 
megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. 

 
A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák: 

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok 
- felkészülnek  a  pedagógus  munkakörök,  illetve  az  intézményekhez  kapcsolódó 

speciális feladatok ellátására; 

- ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új 

követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és 

nevelésben; 

- megismerik az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozó 

legfontosabb alapelveket; 

- felkészülnek a gyermekek/tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő 

személyiségformálás elméletére, módszereire. 

 
Személyes adottságok, készségek, attitűdök: 

- tudatosság kompetenciák birtoklásában és gyakorlásában; 
- önállóság, kreativitás a saját nevelőmunkában; 

- kezdeményezőkészség saját intézményi fejlesztésekben, innovációs 

tevékenységekben; 

- nyitottság a pedagógiai kezdeményezések iránt; 

- segítő, támogató, irányító attitűd és kapcsolat kialakítása intézményi környezetben. 

 
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: 



A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek 

alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamattervezésre, 

együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző 

szintjeivel. 

 
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek: 

 
Kötelező ismeretkörök: összesen 55 kredit (53 kredit + 2 kredit komplex szigorlat) 

 
Közigazgatási vezetési ismeretek: 6 kredit 

A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, 

alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós 

alapismeretek. 

 
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 6 kredit 
A közoktatási intézmények működésének formális meghatározói, jogi feltételek; 

intézmény és környezete; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, információáramlás, 

kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés. 

 
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 8 kredit 

A hatékonyság mutatói mérési lehetőségei; a tanulói munka értékelése; minőségbiztosítás 
módszerei. 

 
Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 13 kredit 
A pedagógus szerepei, feladatkörei a változó közoktatási rendszerben; a pedagógus 

önismereti, önértékelési, önfejlesztési módszereinek megismerése, gyakorlása; a 

pedagógusok mentálhigiénéje; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés; 

konfliktusok és kezelésük. 

 
Speciális nevelési feladatok: 20 kredit 

Gyermekbiológiai alapismeretek; személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; 

egységesség-differenciálás, adaptivitás az oktatásban; előítéletek és megelőzésük – sajátos 

nevelési igényű gyermekek a közoktatásban, az integráció-inklúzió elmélete, módszerei; 

tehetség felismerése és fejlesztésének lehetőségei; tanácsadás pszichológiai alapjai; 

egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés kérdései. 

 
Választáson alapuló ismeretkörök: összesen 55 kredit 

 Az iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátására 

felkészítés 

 Iskolai nevelési- és szociálpszichológiai ismeretek 

 Az inklúzió pedagógiája 

 Iskolai szabadidős programok szervezési feladatai 

 Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia 

 A történelem és történettudomány szociálpszichológiája 

 Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés 

 A lelki, fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései 

az iskolában 

 Zenei munkaképesség-gondozás 

 Könyvtár-pedagógia 



 Szakképzés, szakképzésfejlesztés 

 Diáktanácsadás 

 Család- és gyermekvédelem 

 Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

 Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével) 

 Gyakorlatvezető óvodapedagógus 

 Gyakorlatvezető tanító (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat) 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 

 
Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

 
 

a) A képzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

b) A képzés kódja: TTOVGUV 

c) A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület 

d) Szakirány(ok): - 

e) Specializáció(k): - 

f) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: ISCED 6 

g) Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus 

h) A képzés nyelve: magyar 

i) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 

j) Képzési idő: 4 félév 

k) A képzés során megszerzendő kreditek száma: 120 kredit 

l) A nyilvántartásba vétel ideje: 

 OH-FIF/599-4/2011. sz. határozat jogerőre emelkedése 

 FF/112-12/2014. számú határozat szerint 

 FNYF/512-1/2017. számú határozat (2017. február 23.) szerint 

 FNYF/23-5/2018. számú határozat (2018. január 17.) szerint 

m) A meghirdetés kezdő tanéve: 2011/2012. tanév I. félév 

n) A meghirdetés utolsó tanéve: - 

o) Képzési együttműködések: - 

p) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 

q) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
r) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 

s) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 
 ME 192/2011. számú szenátusi határozat (2011. május 26.) 

 ME 235/2016. számú szenátusi határozat (2016. október 27.) 

 ME 252/2017. számú szenátusi határozat (2017. december 5.) 

t) Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Lubinszki Mária, 71519845290 

u) Képzési és kimeneti követelmény: az Eötvös Loránd Tudományegyetem által létesített, az 

OH-FRKP/1389-7/2007. sz. határozattal nyilvántartásba vett, az OH-FIF/106-10/2011., 

valamint az FF/112-2/2014. számú határozattal módosított pedagógus szakvizsga 

szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei. 


