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vissza a tartalomjegyzékhez 

KRE Pedagógiai Kar 

fejlesztő képzései 

 

 

Milyen képzést válasszak? 

 

Tanórákon, foglalkozásokon szeretnék fejlesztést végezni 

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

fejlesztő, differenciáló pedagógia szakirány 

 

Mozgásfejlesztést szeretnék végezni 

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzés 

 

Gyógypedagógus munkakörben szeretnék dolgozni 

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 
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vissza a tartalomjegyzékhez 

Az előzetesen már megszerzett szakvizsgás eredményeket 

beszámítjuk a képzésbe, amivel a képzési idő rövidíthető. 

Pedagógus szakvizsgával rendelkező jelentkezőknek 

elismerjük a korábban megszerzett szigorlatot és az 1. és 2. 

félév tantárgyait, így tanulmányaikat a 3. féléven kezdhetik. 

 

A képzéseket blended formában szervezzük (távoktatási 

elemek, online órák, jelenléti órák). 

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. 

 

Képzések kezdete: 2023. szeptember 

Képzés helye: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. 

Képzés formája: hibrid (blended) 

Képzési idő: 4 félév, előképzettség alapján a képzés 2 félévre 

rövidíthető 

Képzés önköltsége: 140.000 Ft/félév 

A képzések csak önköltséges formában indulnak. 
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vissza a tartalomjegyzékhez 

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés fejlesztő, 

differenciáló pedagógia szakirány  

Képzés helye: Nagykőrös 

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. 

A felvétel feltétele: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus vagy 

tanárképzésben szerzett oklevél, továbbá legalább három év 

pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. 

További információ 

 

 

https://pk.kre.hu/index.php/pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzes
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vissza a tartalomjegyzékhez 

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú tovább-

képzés  

Képzés helye: Budapest, Nagykőrös 

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség:  

szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen. 

A képzésen végzettek csoportos mozgásfejlesztés 

végezhetnek. 

 

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. 

 

További információ a képzésen bemutatott Preventív 

mozgásfejlesztés (PM) / Preventive Movement Development 

(PMD) módszerről 

 

További információ a képzésről  

http://real-j.mtak.hu/22277/1/MRN_2022_01.pdf
http://real-j.mtak.hu/22277/1/MRN_2022_01.pdf
http://real-j.mtak.hu/22277/1/MRN_2022_01.pdf
https://pk.kre.hu/index.php/gyogytestneveles-az-ovodaban-iskolaban-szakteruleten-pedagogus-szakvizsgara-felkeszito-szakiranyu-tovabbkepzes
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vissza a tartalomjegyzékhez 

Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés 

Képzés helye: Nagykőrös 

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 végzettek pedagógus vagy gyógypedagógus munkakörben az 

alapvégzettségnek megfelelő intézményi szinten láthatnak el 

feladatokat közoktatási, gyermekvédelmi, szociális, illetve 

egészségügyi és rehabilitációs ellátó- és intézményrendszerben 

Kik jelentkezhetnek a képzésre? 

A képzésre gyógypedagógusok mellett azok a pedagógus 

végzettséggel rendelkezők is jelentkezhetnek, akik 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. 

Mennyi idő alatt végezhetem el a képzést? 

Gyógypedagógus végzettséggel 2 év alatt. 

Egyedi elbírálású, pedagógus szakvizsgát adó szakiárnyú 

továbbképzéssel: 1 év alatt. 

Egyedi elbírálású pedagógus szakvizsgát nem adó szakirányú 

továbbképzéssel: 2 év. 

https://pk.kre.hu/images/szakvizsgak/2022/Gyogypedagogus_szakvizsga_bemeneti_feltetel_egyedi_elbiralas.pdf
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Hogyan tudom elvégezni a képzést, ha csak pedagógus 

oklevelem van? 

 

További információ a képzésről 

 

Általános információk 
 

Részletes információk a képzésekről 

 

Jelentkezési határidő: augusztus 31. 

 

Jelentkezési lap 

 

Érdeklődés/jelentkezés: 

telefon: (53) 350-885 

email: pk.tanosztnk@kre.hu 

Pedagógus 
szakvizsga 
fejlesztő 

differenciáló 
pedagógia 
szakirány 

2 év

Gyógypedagógus 
szakvizsga 

1 év

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

