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vissza a tartalomjegyzékhez 

KRE Pedagógiai Kar 

2023. szeptemberben induló, diplomára épülő 

képzések 

 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 

Képzés helye: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

 

Pedagógus szakvizsgát adó képzések 

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

Fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirány 

Gyakorlatvezető óvodapedagógus szakirány 

Gyakorlatvezető tanító szakirány 

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás szakirány 

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzés 

Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzés 

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

Pedagógiai szakirányú továbbképzés 

Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés 

Hitéleti szakirányú továbbképzés 

Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú 

továbbképzés 

Részismereti képzés tanítók részére 

Részismereti képzés a tanító alapképzési szak műveltségi 

területeivel 

Mesterképzés 

Neveléstudomány mesterképzési szak 
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vissza a tartalomjegyzékhez 

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁT ADÓ KÉPZÉSEK 

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 

Meghirdetett munkarend: levelező 

Képzés ideje: 4 félév 

Amennyiben pedagógus szakvizsgával már rendelkező 

pedagógus jelentkezik képzéseinkre, a képzés 1. és 2. félévét, 

illetve a szakvizsgát adó szigorlatot elismerjük, tanulmányait a 

3. félév szakirányos tantárgyaival kezdheti. Így a már 

szakvizsgával rendelkező pedagógusok 2 félév alatt 

végezhetik el a képzést. 

 

A KÉPZÉST BLENDED (KEVERT) FORMÁBAN SZERVEZZÜK. 

 

A távoktatásban megvalósuló tanegységek mellett az 1-2. 

félévben félévente 2x1 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 vagy online jelenlétet igénylő 

foglalkozásokra. 

 

  

https://upszonline.hu/index.php?article=710708009
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1. Pedagógus szakvizsga Fejlesztő, differenciáló pedagógia 

szakirány  

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 a különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

pedagógiai fejlesztését. 

 

2. 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. 
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3. 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 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, kompetenciáinak 

fejlesztésére, a fejlesztő tevékenységek kezdeményezésére, 

megszervezésére és vezetésére. 
 

4. 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. 
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5. Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzés  

A képzés Nagykőrösön és Budapesten is meghirdetésre kerül. 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen. 

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. 

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. 
 

6. Protestáns köznevelési vezető pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzés 

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. 
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7. Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) 

Meghirdetett szakirányok: 

1. Gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása 

szakirány 

2. Gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai 

gyakorlatvezető, vezetőtanár szakirány 

A szakvizsgázott pedagógus (gyógypedagógiai szakterületen) 

tevékenységét pedagógus/gyógypedagógus munkakörben, a 

közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, illetve egészségügyi és 

rehabilitációs ellátó- és intézményrendszerben, annak bármely 

területén és intézménytípusában az alapvégzettségének 

megfelelő foglalkoztatási körben végzi.  

A gyógypedagógus végzettséggel rendelkezők mellett a 

képzésre jelentkezhetnek azon pedagógus végzettséggel 

rendelkezők egyedi elbírálás alapján is, aki olyan szakirányú 

továbbképzésen szereztek oklevelet, mely sajátos nevelési 

igényű gyermekek/tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek/tanulók 

különleges gondozására készítenek fel. A figyelembe vehető 

képzések listája elérhető itt. 

  

https://pk.kre.hu/images/szakvizsgak/2022/Gyogypedagogus_szakvizsga_bemeneti_feltetel_egyedi_elbiralas.pdf
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PEDAGÓGIAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

1. Tehetségfejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés 

A képzések önköltsége: 140.000 Ft/félév 

Meghirdetett munkarend: levelező 

Képzés ideje: 2 félév 

A felvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen 

legalább alapképzésben szerzett oklevél. 

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik megbízható 

ismeretekkel rendelkeznek a tehetségazonosítás és -fejlesztés 

témakörében; képesek a különböző életkorú és társadalmi 

helyzetű tehetséges gyerekek, ifjak, felnőttek szenzitív 

fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására, gazdagítására. A 

végzettek a köznevelési intézmények mellett olyan 

tehetségpontokon, szervezeteknél is elhelyezkedhetnek, ahol 

gyermekek tehetségazonosítása, fejlesztése folyik. 
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HITÉLETI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

1. Református hit- és erkölcstanoktatói szakirányú 

továbbképzés 

A képzések önköltsége: 140.000 Ft/félév 

Meghirdetett munkarend: levelező 

Képzés ideje: 4 félév 

A felvétel feltételei: 

• pedagógus szakképzettség 

• felvételi alkalmassági sikeres teljesítése 

• konfirmációi igazolás 

• lelkipásztori ajánlás 

• kézzel írott, részletes önéletrajz 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nevelés és 

oktatás alapvető elméleti és gyakorlati módszereinek ismerete 

révén, valamint teológiai és hittanári ismeretek birtokában 

képesek a református hit- és erkölcstanoktatói feladatok 

ellátására a közoktatás 1–8. osztályában. 
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RÉSZISMERETI KÉPZÉS 

1. Részismeretei képzés a tanító alapképzés szak műveltségi 

területeivel 

Képzés ideje: 2 félév, idegen nyelv műveltségi területen 4 félév 

kreditek száma: 60 kredit, idegen nyelv műveltségi területen 

120 kredit 

Meghirdetett munkarend: levelező 

A képzések önköltsége: 120.000 Ft/félév 

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 

A jelentkezés feltétele: tanító alapképzési szakon (korábban 

főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.  
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A részismereti képzés célja olyan pedagógiai szakemberek 

képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, 

készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 

1-6. osztályban a meglévő tanítói oklevelük alapján kapott 

legalább egy műveltségi területen túl, további 

műveltségterületek oktatási-nevelési feladatainak 

ellátására. 

 

Konzultációs alkalmak:  

félévente 5 alkalom, a művészetek (ének-zene) műveltségi 

területen félévente 10 alkalom. 

 

Meghirdetett műveltségi területek: 

➢ magyar nyelv és irodalom 

➢ idegen nyelv (angol, német) 

➢ matematika 

➢ történelem és állampolgári ismeretek (hon- és 

népismeret) és etika 

➢ természettudomány 

➢ művészetek (ének-zene) 

➢ művészetek (vizuális kultúra) 

➢ technológia (digitális kultúra) 

➢ technológia (technika és tervezés) 

➢ testnevelés és egészségfejlesztés 
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MESTERKÉPZÉS 

1. Neveléstudomány mesterképzési szak 

Képzés ideje: 4 félév 

kreditek száma: 60 kredit, idegen nyelv műveltségi területen 

120 kredit 

Meghirdetett munkarend: nappali, levelező 

A képzések önköltsége: 350.000 Ft/félév 

A képzés csak állami ösztöndíjas formában is elérhető nappali 

és levelező képzésen is. 

A jelentkezés feltétele és az felvételi eljárásról szóló 

információk részletesen elérhetők a PK honlapján. Egyenes 

bemeneti feltétel: pedagógia, andragógia, közösségszervező, 

szociálpedagógia, pszichológia, konduktor, tanító, 

óvodapedagógus, gyógypedagógus, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő alapképzési szak. 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő 

tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és 

alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a 

felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói 

feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés 

feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, 

hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai 

eredményeit kommunikálni. 

 

Választható specializációk 

• Kora gyermekkor pedagógia specializáció 

• Elméleti és történeti kutatások specializáció  

https://pk.kre.hu/index.php/nevelestudomany-ma
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Részletes információk: 
https://pk.kre.hu/index.php/oktatas-informaciok/kepzeseink 

 

Jelentkezési határidő részismereti képzésre és 

szakirányú továbbképzésekre: 

2023. augusztus 31. 

Jelentkezési lap részismereti képzésre és szakirányú 

továbbképzésekre: 
https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/letoltheto-

nyomtatvanyok 

Jelentkezés mesterképzésre: 

Felvi.hu oldalon keresztül az általános és a pótfelvételi 

eljárásban. 
 

Érdeklődés/jelentkezés: 

telefon: (53) 350-885 

email: pk.tanosztnk@kre.hu  

 

https://pk.kre.hu/index.php/oktatas-informaciok/kepzeseink
https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/letoltheto-nyomtatvanyok
https://pk.kre.hu/index.php/felvetelizoknek/letoltheto-nyomtatvanyok
mailto:pk.tanosztnk@kre.hu

