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INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK A KÉPZÉSEK FELTÉTELEIRŐL
Szakképzettség neve

A felvétel feltétele

1. Szakvizsgázott
pedagógus
OH-FIF/ 106-10/2011.

tanító, óvodapedagógus, konduktor,
gyógypedagógus alapképzési szakon, vagy
főiskolai szintű pedagógusképzésben szerzett
oklevél
alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
2. Angol nyelvű
képzésben szerzett óvodapedagógusi oklevél,
óvodapedagógus
valamint középfokú komplex nyelvvizsga, vagy
annak megfelelő nyelvtudás. (nyelvi
OH-FHF/ 1636-4/2010.
szintfelmérő a jelentkezés lezárása után írásban
és szóban)
3. Anyanyelvi kompetencia- alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett tanítói oklevél
fejlesztő tanító

OH-FHF/ 1585-5/2009.
4. Egységes óvodabölcsődei csoport
vezetésére felkészült
pedagógus
OH-FHF/502-2/2010.
5. Erkölcstan oktató
(1-6. osztályban oktató
pedagógus)
OH-FF 471-4/2013
OH-FF/507-2/2013
6. Élményt nyújtó
környezeti
fenntarthatóságra nevelő
pedagógus
OH-FHF/27 1-4/2009
7. Játékmentor
OH-FHF/1197-3/2009
8. Környezeti nevelő
óvodapedagógus OH-FHF
9. Nemzetiségi
óvodapedagógus (német)

alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett óvodapedagógusi oklevél

Képzési idő, kredit,
költségtérítés díja
4 félév; 65+55 kredit
135.000.- Ft/félév
4 félév; 120 kredit
135.000.- Ft/félév

2 félév; 60 kredit
125.000.- Ft/félév
2 félév; 60 kredit
125.000.- Ft/félév

alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett tanítói oklevél

2 félév, 60 kredit

alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett tanítói, óvodapedagógusi
oklevél

2 félév; 60 kredit

alapképzési szakon vagy főiskolai, egyetemi
szintű képzésben szerzett pedagógusi oklevél

2 félév, 60 kredit
125.000.- Ft/félév

alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
képzésben szerzett óvodapedagógusi oklevél

2 félév; 60 kredit
105.000.- Ft/félév

alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
óvodapedagógusi képzésben szerzett oklevél,
valamint középfokú komplex nyelvvizsga, vagy
annak megfelelő nyelvtudás. (nyelvi
ISCED 5B OH-FHF/466- szintfelmérő a jelentkezés lezárása után írásban
3/2011.
és szóban)
alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
10. Nemzetiségi tanító
képzésben szerzett tanítói oklevél, valamint
(német)
középfokú valamint középfokú komplex
nyelvvizsga, vagy annak megfelelő nyelvtudás.
ISCED 5B OHFHF/
(nyelvi szintfelmérő a jelentkezés lezárása után
1565-1/2010
írásban és szóban)
alapképzési szakon vagy főiskolai szintű
11. Pedagógus –
képzésben szerzett tanítói, óvodapedagógusi
szabadidősport-szervező
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125.000.- Ft/félév

100.000.- Ft/félév

4 félév; 120 kredit
135.000.- Ft/félév

4 félév; 120 kredit
135.000.- Ft/félév

2 félév; 60 kredit

szakirányon
OH-FHF/ 1355-4/2009.

oklevél, legalább 3 év pedagógus pályán töltött később adjuk meg
gyakorlat

Műveltségterületi képzések tanítóknak
A tanítói oklevélhez a tájékozató közreadásakor hatályos 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szerint egy
választott műveltségterület elvégzése szükséges.
A képzés a tanítói oklevéllel rendelkezők számára hallgatói jogviszonyban, részidős formában újabb
műveltségterület elvégzésére teremt lehetőséget.

költségtérítés
félévente

a felvétel
feltétele

Angol műveltségterületi képzés

155.000 Ft

tanító, angol
nyelvismerettel

Informatika műveltségterületi képzés

140.000 Ft

Magyar műveltségterületi képzés

140.000 Ft

műveltségterületi részismereti képzés

tanító
Matematika műveltségterületi képzés

140.000 Ft

Természetismeret műveltségterületi képzés

140.000 Ft

Az alapszakos oklevélhez a műveltségterületi igazolás adható, a főiskolai oklevélhez az újabb
műveltségterület teljesítését igazoló betétlap állítható ki a műveltségterületi részismereti képzés
valamennyi tanegységét teljesítő tanítók részére.
A felvétel feltétele:
alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett tanítói oklevél
Képzési idő, kreditérték: 2 félév; 60 kredit
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A KÉPZÉSEK RÖVID ISMERTETÉSE
Pedagógus szakvizsga választható modullal (összesen 360 óra, 4 félév)
A szakirányú továbbképzés a szakvizsgázott pedagógusnak szakmai előlépést biztosít (mesterpedagógusi fokozat
feltétele, valamint vezetői megbízatás, országos szakértői névjegyzékbe kerülés, mentorpedagógusi megbízatás feltétele
lehet)
A szakvizsgát négy félév teljesítésével lehet megszerezni: két félévig a kötelező tárgyak tanulásával két
félévig a választható modul tanulásával. A választható modult csak annak kell felvennie, aki korábban
nem végzett el egy, legalább két féléves, 60 kredites pedagógus szakirányú továbbképzési szakot.
Választható modulok: (a két féléves szakvizsga-modul társítható bármely két féléves,
pedagógus alapképzésre épülő szakirányú továbbképzési szakkal, korábban teljesítettel
is)
I. Játékszakértő
A modul a játék és a kultúra összefüggéseiről, a játéknak a gyermek testi-lelki növekedésében
játszott szerepéről, valamint a pedagógiai munkában való alkalmazásáról szól. A résztvevők
felkészülnek arra, hogy a játék különböző formáihoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati
ismereteiket tanácsadás vagy játékmetodikai továbbképzések formájában pedagógusok
közösségeiben közvetítsék.
II. Aktív és interaktív tanulási programok
A modul a pedagógusok mindennapi praxisának módszertani megújítását célozza. Olyan
korszerű tanulási/nevelési stratégiákat, technikákat tapasztaltat meg a résztvevőkkel, amelyekkel
hatékonyabbá tehető az 1-6 osztályos tanulók felkészítése az önálló, kompetens ismeretszerzésre.
III. Gyakorlatvezető óvodapedagógus
A modul célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudásának bővítése,
frissítése – célzottan az óvodapedagógus jelöltek gyakorlati felkészítésének eredményes segítése
érdekében. Cél, hogy szakszerűen, hatékonyan tudjanak hozzájárulni a jelöltek pedagógiai
tervező, megvalósító, értékelő és önfejlesztő tevékenységének alakításához, szerepértelmezésük
formálásához. A továbbképzésben részt vevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek
alapján óvodapedagógus jelöltek pályára való felkészítésének, pályaszocializációjának eredményes
támogatását végezhetik.
Angol nyelv az óvodában
Az angol szakmai nyelvtudás fejlesztését, a kétnyelvű óvodai nevelés korszerű, játékos módszereinek
alkalmazására való felkészülést szolgálja.
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének korszerű módszerei
Az anyanyelvi nevelésben alkalmazható gyermekközpontú, együttműködésre építő tanulásszervezési
formák alkalmazására, az eltérő tanulási szükségletű kisiskolások szövegértési – szöveg-alkotási
kompetenciáinak fejlesztésére készít fel.
Egységes óvoda-bölcsődei csoport vezetésére felkészítő képzés
Felkészíti a képzett óvodapedagógust a 2- 3 éves bölcsődés korú gyermekek gondozási-nevelési
feladatainak ellátására.
Erkölcstan és viselkedéskultúra
A nemzeti köznevelési törvény előírása szerinti erkölcstan tanításához ad felkészítést a két féléves képzés,
olyan tartalmakat és módszereket közvetít, amelyek az általános iskola 1-6. osztályában eredményesen
alkalmazhatók.
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Élményt nyújtó környezeti fenntarthatóságra nevelés
Az ökológiai szemléletmód érvényesítésére, a fenntarthatóságra nevelés hatékony és korszerű
módszereinek alkalmazására, a környezettudatos életmód gyakorlatának a családokkal együtt történő
kialakítására készít fel.
Játékmentor
A játék és a gyermeki élet összefüggéseit, az óvodai és az iskolai játék személyiségközpontú pedagógiai és
pszichológiai megközelítéseit gyakorlatorientált módon ismerteti.
Környezeti nevelő óvodapedagógus
A korszerű természettudományos műveltségen alapuló környezeti nevelés új módszerekkel való
gazdagítására, a környezet iránti felelős magatartás formálásának elméletére és óvodai gyakorlatára készít
fel.
Német nemzetiségi óvodapedagógus
A nemzetiségi óvodai nevelés és a korai kétnyelvűség szakmai feladatainak ellátására készít fel.
Német nemzetiségi tanító
Az általános iskola 1-6. osztályában a nemzetiségi anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban több tantárgy
nemzetiségi nyelvű tanítására készít fel.
Szabadidősport-szervező (óvodapedagógusi és tanítói)
A szakirányú továbbképzési szak az óvodás- és kisiskolás korú gyermekek egészséges életmódjának
megalapozására, rekreációs és mentálhigiénés kultúrájuk kialakítására, valamint szabadidős
sporttevékenységük tervezésére, szervezésére készít fel.
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ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
JELENTKEZÉSI LAP TOVÁBBKÉPZÉSEKRE
2013/2014-es tanév

A választott képzés
megnevezése:

……………………………………szakirányú továbbképzés*
……………………………………műveltségterületi továbbképzés*

*A megfelelő töltendő ki

A jelentkező adatai:
Vezetéknév:
Születési vezetéknév:

Utónév:
Születési utónév:

Állampolgárság:
Születési idő:
Születési hely:

ország
megye
település

Anyja születési neve:

Állandó lakcím:

ország
megye
város
irányítószám
utca, házszám
ország
megye
város
utca, házszám

Értesítési cím:

Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Személyi ig. szám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Munkahely neve:
Munkahely címe:

Dátum: ………………………………………………………

város
irányítószám
utca, házszám
…………………..……………………………………………….

A jelentkező aláírása
Tájékoztatjuk, hogy a felvételi eljárás díja 7.000.- Ft, mely több jelentkezést is magában
foglalhat.
A jelentkezési lapot kérjük személyesen eljuttatni a következő címre:
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40. II. emelet 233.
Kérjük, csatolja a végzettségét (végzettségeit) igazoló okiratok másolatát is.
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