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DIASZPÓRÁBAN MAGYAR NYELVET ÉS KULTÚRÁT TANÍTÓ SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉS 

képzési és kimeneti követelmények 

 

1. Szak neve: diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember szakirányút továbbképzés 

2. Végzettségek: diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember 

3. Képzési terület: pedagógusképzés 

4. A felvétel feltételei: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 

oklevél. 

5. Képzési idő: 2 félév 

6. Kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, 

a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

7.1. A képzés célja: 

A szakirányú továbbképzési szak célja a diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban tevékenykedő pedagógusok és önkéntes, nem 

pedagógiai végzettséggel rendelkező segítők pedagógiai és módszertani támogatása. Cél a magyar nyelv és kultúra tanítása 

terén korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő módszertani, pedagógiai, pszichológiai, magyarságismereti 

tudáselemek átadása, közvetítése. A cél olyan szakemberek képzése, akik a pedagógia, oktatásmódszertan szakterületéhez 

kapcsolódó, korszerű ismereteik birtokában képesek lesznek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb 

színvonalon elvégezni. 

7.2. Szakmai kompetenciák: 

7.2.1. Tudás: 

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató 

– ismeri és érti a magyar – mint idegen nyelv és származási nyelv – tanításának aktuális kérdéseit; 

– megérti és átlátja a diaszpórában magyar nyelvet tanuló gyerekek nehézségeit, problémáit; 

– ismeri az egyes speciális (drámapedagógia, kooperatív tanulás, oktatásmódszertan, digitális oktatás) területeken történő 

feladatmegoldásokat; 

– ismeri és érti a különböző képességekkel, nyelvi szintekkel rendelkező tanulók esetében használható eljárásokat, az 

adaptív, differenciált tanulásszervezést. 

7.2.2. Képességek: 

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató képes 

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására, 

– önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; 

– rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex projekttervezésre, kivitelezésre; 

– integrált ismeretek alkalmazására a tanítási és tanulási folyamat egészében; 

valamint rendelkezik az alábbi képességekkel: 

– problémafelismerő és -megoldó készség; 

– tanulási készség és jó memória; 

– információfeldolgozási képesség. 

7.2.3. Attitűd: 

– kreativitás, rugalmasság; 

– intuíció és módszeresség; 

– elfogadás, empátia; 

– széles műveltség; 

– környezettel szembeni érzékenység. 
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7.2.4. Autonómia és felelősség: 

A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató alkalmassá válik 

– a diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban, pedagógiai projektekben, táborokban a tanítási, tanulási folyamatok átlátására, 

elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására; 

– e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a nevezett tudományterületek legfrissebb elméleti és gyakorlati 

megoldásait; 

– a szakmai területén a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozására és munkájába való adaptálására. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Általános pedagógiai alapismeretek: 25 kredit 

A differenciált/adaptív oktatás módszertani kérdései, A tanítási és tanulási folyamat tervezése, tematikus tervezés, 

Fenntarthatóság és környezetpedagógia, Művészeti nevelés, Kooperatív tanulás-tanítás, Projektpedagógia. 

8.2. Módszertani alapismeretek: 20 kredit 

A magyar nyelv tanításának módszertana, Digitális eszközök, alkalmazások az oktatásban, Érzelmi intelligencia fejlesztésének 

lehetőségei, módszerei, A drámapedagógia alapjai, technikái. 

8.3. Területspecifikus szakmai ismeretek: 15 kredit 

A magyar mint idegennyelv tanításának korszerű módszerei, Többnyelvűség, multikulturalitás, Hon- és népismeret (néptánc, 

népzene, népi kultúra, magyarságismeret). 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 0 kredit 

 


