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Szakirányú továbbképzések és műveltségterületi részismereti 

képzések 

2022/2023. tanév 

 

Jelentkezési információk 

 

Jelentkezési határidő a 2022. szeptemberében induló képzésekre: 

2022. július 1. 

Jelentkezési információk a felvételi eljárásról: 
 

Jelentkezni kizárólag elektronikus űrlap kitöltésével lehet. A jelentkezési lap elérhető a 

https://www.tok.elte.hu/th tanulmányi hivatali honlap Továbbképzések menüpontjából.  

A felvételi eljárás díja 5 000,- forint, mely több jelentkezést is magában foglalhat. A 

jelentkezési díj az elektronikus űrlap leadását követően átutalással egyenlíthető ki. 
 

Utalás indítása magyar bankszámláról: 

Kedvezményezett neve:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426201-00000000  

Összeg: 5.000,- Ft 

A közleményben mindenképpen tüntesse fel az alábbi sorrend betartásával a 
következő adatokat:  
 

Szakirányú továbbképzés esetén:  
az Ön neve, H10501/16, R940535000 

 
 
Műveltségterületi részismereti képzés esetén:  

az Ön neve, AH9708/01, R940535000 
 
Amennyiben az átutalás nem a megadott módon történik, akkor nem lesz egyértelműen 

beazonosítható az utalás, s így a jelentkezés sem lesz érvényes! 

  

https://www.tok.elte.hu/th
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FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelentkezését csak akkor tekintjük 

véglegesnek, ha az alábbi dokumentumokat legkésőbb 2022. július 1-ig megküldi a 

tovabbkepzes[kukac]tok.elte.hu e-mail címre: 

- a végzettségét (végzettségeit) igazoló okiratok másolatát, 

- a munkáltatói igazolást, 

- a felvételi eljárási díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát. 

 

Kérdéseivel kollégánkhoz fordulhat: 
Szabó Krisztina: 487-81-41 

e-mail: tovabbkepzes@tok.elte.hu 
  

Várjuk minden kedves kollégánk jelentkezését a 2022/2023. tanévre is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:tovabbkepzes@tok.elte.hu
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Szakirányú továbbképzések 

 
Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar a 2022/23-as tanévre felvételi eljárást hirdet a 
következő szakirányú továbbképzések esetében: 
A képzéseken a hallgatók tanóráira félévente 7X2 alkalommal, pénteken és szombaton 9 és 
19 óra között kerülhet sor. Az adott képzés közelebbi oktatási időpontjait lsd. a szak 
ismertetésénél részletezve!  

Szakirányú továbbképzési szak, képzési idő, 
előzetes végzettség (a felvétel feltétele) Indítás 

Minimum 
létszám 

Önköltségi díj 
Ft/félév 

Csecsemő- és kisgyermeknevelés 
gyakorlatvezető mentora 
2 félév; feltétel: t, ó, cs, szp, szm + szakmai gyakorlat 

2022. 
szeptember 

10 

 

130.000 

Művészettel nevelés a legkisebbeknek 
2 félév, feltétel: p 

2022. 
szeptember 

8 130.000 

Óvodapedagógus alapképzési szak -  
nemzetiségi német óvodapedagógus szakirány  
max. 3 félév, feltétel: ó+ német B2 szintű komplex nyelvvizsga 
vagy a szintnek megfelelő nyelvtudás, nyelvi meghallgatás 

2022. 
szeptember 

6 135.000 

Óvodapedagógus alapképzési szak -  
nemzetiségi szerb óvodapedagógus szakirány  
max. 3 félév, feltétel: ó+ szerb B2 szintű komplex nyelvvizsga 
vagy a szintnek megfelelő nyelvtudás, nyelvi meghallgatás 

2022. 
szeptember 

6 135.000 

Pedagógus szakvizsga – választható modullal 
2+2 félév; feltétel: p + szakmai gyakorlat 

2022. 
szeptember 

15 
 

130.000 

Tanító alapképzési szak - nemzetiségi német 
tanító szakirány  

max. 4 félév; feltétel: t + német B2 szintű komplex nyelvvizsga 
vagy a szintnek megfelelő nyelvtudás, nyelvi meghallgatás 

2022. 
szeptember 

6 
135.000 

Vezető óvodapedagógus 
szakterületen pedagógus 
szakvizsgára felkészítő  
2+2 félév; feltétel: ó + szakmai gyakorlat 

2022. 
szeptember 

15 

 

130.000 

 

A felvétel feltételül meghatározott végzettség és szakmai tapasztalat táblázatos 
jelölése: 
p: pedagógusi diploma, t: tanító, ó: óvodapedagógus, cs: csecsemő- és kisgyermeknevelő, 
szp: szociálpedagógia, szm: szociális munkás (alapszak) 
Az egyes képzések feltételeként jelölt szakképzettségekről és az előírt szakmai 
tapasztalatról kérjük, hogy tájékozódjon a képzéseink részletes ismertetésénél is! 
A Nemzetiségi szakirányos képzések és a nyelvi műveltségterületi képzés esetében a 
nyelvi meghallgatás várhatóan a 2022. július 4-i héten lesz, a pontos helyszínről és 
időpontról elektronikus levélben értesítjük a képzésre regisztrált jelentkezőket.   
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Műveltségterületi részismereti képzések 

A tanítói oklevélhez a tájékoztató közreadásakor hatályos 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 
szerint egy választott műveltségterület elvégzése szükséges. 

A képzés a tanítói oklevéllel rendelkezők számára hallgatói jogviszonyban, részidős 
formában újabb műveltségterület elvégzésére teremt lehetőséget. 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar a 2022/23-as tanévre jelentkezést hirdet a következő 
részismereti képzések esetében: 

 

Műveltségterületi részismereti 
képzés 

Minimum 
létszám 

Önköltség 
félévente 

A felvétel 
feltétele 

Indítás 

Angol idegen nyelvi 
műveltségterületi képzés* 
Az órák várhatóan péntekenként 14-től, 
szombatonként 9-től kerülnek 
megtartásra. Oktatási forma: 
hagyományos oktatás az e-learning 
eszközökkel vegyítve 

  3 féléves képzés 

 

5 

145.000 Ft 

tanító 
2022. 

szeptember 

Magyar nyelv és irodalom 
műveltségterületi képzés 
Az órák várhatóan kéthetente 
péntekenként 14-től, szombatonként 9-től 
kerülnek megtartásra. 
2 féléves képzés 

 

10 145.000 Ft 

Matematika műveltségterületi 
képzés 
(Az órák várhatóan havonta egy 
alkalommal csütörtök-péntek-szombaton 
kerülnek megtartásra.) 

2 féléves képzés 

 

10 145.000 Ft 

Természetismeret 
műveltségterületi képzés 
Az órák várhatóan péntekenként 14-től, 
szombatonként 9-től kerülnek 
megtartásra. Oktatási forma: 
hagyományos oktatás az e-learning 
eszközökkel vegyítve 

2 féléves képzés 

 

 

12 145.000 Ft 

 

Az alapszakos oklevélhez műveltségterületi igazolás adható, a főiskolai oklevélhez az újabb 
műveltségterület teljesítését igazoló betétlap állítható ki a műveltségterületi részismereti 
képzés valamennyi tanegységét teljesítő tanítók részére.  
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Szakirányú továbbképzéseink részletes tájékoztatója 
 
 
 

A csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora szakirányú 
továbbképzési szak  
A továbbképzésben részt vevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján a 

csecsemő- és kisgyermeknevelő jelöltek pályára való felkészítésének, 

pályaszocializációjának eredményes támogatását végezhetik. 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora – OH-FF/149-1/2014 

A felvétel feltétele: 
● csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon szerzett szakképzettség 
● szociálpedagógia, szociális munka alapképzési szakon szerzett szakképzettség 
● óvodapedagógus, tanító vagy tanár szakképzettség esetén csecsemő- és 

kisgyermekgondozói OKJ képzettség megléte 
A jelentkezést megelőző 10 éven belül legalább ötéves, folyamatos, csecsemőket és 
kisgyermekeket ellátó szakterületen végzett gyakorlat. 
Képzési idő, kreditérték: 2 félév; 60 kredit 
Költségtérítés díja: 130.000 /félév 
Várható indítás: 2022. szeptember 10. 
Oktatási forma: péntek 14 és 19 óra között, szombati napokon 9 és 19 óra között, 
hagyományos oktatás az e-learning eszközökkel vegyítve 
A csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzésen 
szerzett oklevél alapján a pedagógus szakvizsgás képzésen a képzési idő 2 félévre rövidül.  

 

 
Művészettel nevelés a legkisebbeknek szakirányú továbbképzési szak  
Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik szakszerűen, tudatosan használják 
pedagógiai munkájukban a 0-3 éves gyermek tanulási folyamatainak támogatásához, 
személyiségének fejlesztéséhez a művészettel nevelés komplex tevékenységrendszerét.  
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Kisgyermekkorúakat művészettel nevelő-fejlesztő pedagógus – OH FNYF/273-1/2017. 
A felvétel feltétele: alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett csecsemő- 
és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, tanító oklevél 
Képzési idő, kreditérték: 2 félév; 60 kredit  
Költségtérítés díja: 130.000 Ft/félév  
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Várható indítás: 2022. szeptember 9. 
Oktatási forma: péntek 14 és 18 óra között, szombati napokon 9 és 17 óra között 
 

 

 

 

 

Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi német óvodapedagógus 
szakirány szakirányú továbbképzési szak   
A szakirányú továbbképzési szak az óvodapedagógus szakon végzett pedagógusokat 
készíti fel az óvodában a német nemzetiségi anyanyelvi és anyanyelven történő nevelésre. 
A német nemzetiség szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerző óvodapedagógusok 
szóbeli és írásbeli, valamint tantárgy-pedagógiai kompetenciájuk birtokában képesek az 
óvodában a német (nemzetiségi) anya- és második nyelvű nevelésre, foglalkozások 
célnyelvű tartására. 
A képzés német nyelven folyik! 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Nemzetiségi óvodapedagógus (német) – OH FHF/ 2257-25/2008  
A felvétel feltétele: alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett 
óvodapedagógus oklevél, valamint német B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy annak 
megfelelő nyelvtudás. A nyelvi szintfelmérés a jelentkezés lezárása után írásban és szóban 
történik. 
Képzési idő, kreditérték: 3 félév; 90 kredit  
Költségtérítés díja: 135.000 Ft/félév  
Várható indítás: 2022. szeptember 
Oktatási forma: nem hetente, hanem meghatározott napokon péntek 14 órától és szombati 
napokon 9 órától, hagyományos oktatás az e-learning eszközökkel vegyítve 

 

Óvodapedagógus alapképzési szak - nemzetiségi szerb óvodapedagógus 
szakirány szakirányú továbbképzési szak   
A szakirányú továbbképzési szak az óvodapedagógus szakon végzett pedagógusokat 
készíti fel az óvodában a szerb nemzetiségi anyanyelvi és anyanyelven történő nevelésre. 
A szerb nemzetiség szakirányú továbbképzési szakon oklevelet szerző óvodapedagógusok 
szóbeli és írásbeli, valamint tantárgy-pedagógiai kompetenciájuk birtokában képesek az 
óvodában a szerb (nemzetiségi) anya- és második nyelvű nevelésre, foglalkozások 
célnyelvű tartására. 
A képzés szerb nyelven folyik! 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Nemzetiségi óvodapedagógus (szerb) – OH FHF/ 2257-25/2008  
A felvétel feltétele: alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett 
óvodapedagógus oklevél, valamint szerb B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy annak 
megfelelő nyelvtudás. A nyelvi szintfelmérés a jelentkezés lezárása után írásban és szóban 
történik. 
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Képzési idő, kreditérték: 3 félév; 90 kredit  
Költségtérítés díja: 135.000 Ft/félév  
Várható indítás: 2022. szeptember 
Oktatási forma: péntek 14 és 19 óra között és szombati napokon 9 és 19 óra között, a 
hallgatókkal egyeztetett időpontokban 
 

 

Pedagógus szakvizsga választható modullal (szakképzettséget nem nyújtó 

szakirányú továbbképzés) 
A szakvizsgát négy félév teljesítésével lehet megszerezni: két féléven át a kötelező tárgyak 

tanulásával, további két féléven át a választható modul tanulásával. (Választható modulként 
beszámítható a korábban elvégzett, legalább két féléves, 60 kredites pedagógus szakirányú 
továbbképzési szak.) 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Szakvizsgázott pedagógus - OH-FIF/ 106-10/2011 
A felvétel feltétele: 

• tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus alapképzési szakon, vagy 
főiskolai szintű pedagógusképzésben szerzett oklevél, valamint pedagógus 
munkakörben eltöltött legalább hároméves szakmai gyakorlat 

• csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzésen szerzett oklevél és hároméves 
szakmai gyakorlat 

Képzési idő, kreditérték: 4 félév; 65+55 kredit 
Költségtérítés díja: 130.000 Ft/félév 
Várható indítás: 2022. szeptember 
Oktatási forma: péntek 14 órától és szombati napokon 9 órától 

Választható modulok:  

 

Gyakorlatvezető óvodapedagógus (a modul felvételének feltétele 3 év pedagógus 
munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat óvodában) 
A modul célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudásának 
bővítése, frissítése célzottan az óvodapedagógus jelöltek gyakorlati felkészítésének 
eredményes segítése érdekében, 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. 

 

Gyakorlatvezető tanító (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat 
pedagógus munkakörben) 
A modul célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudásának 
bővítése, frissítése célzottan a tanító jelöltek gyakorlati felkészítésének eredményes 
segítése érdekében, hogy szakszerűen, hatékonyan tudjanak hozzájárulni a jelöltek 
pedagógiai tervező, megvalósító, értékelő és önfejlesztő tevékenységének alakításához, 
szerepértelmezésük formálásához. A továbbképzésben részt vevők a megszerzett elméleti 
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és gyakorlati ismeretek alapján tanító-jelöltek pályára való felkészítésének, 
pályaszocializációjának eredményes támogatását végezhetik. 
 
 

Tanító alapképzési szak - nemzetiségi német tanító szakirány szakirányú 
továbbképzési szak   
A szakirányú továbbképzési szak az általános iskola 1-6. osztályában a nemzetiségi 
anyanyelvi nevelésre, az 1-4. osztályban több tantárgy nemzetiségi nyelvű tanítására készít 
fel. A képzés nyelvi és szakmódszertani tartalma további tanulmányok megalapozását is 
szolgálja. 
A képzés német nyelven folyik! 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  
Nemzetiségi tanító (német) – OH FIF/ 2257-23/2008   
A felvétel feltétele: alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett tanítói 
oklevél, valamint német B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy annak megfelelő nyelvtudás. A 
nyelvi szintfelmérés a jelentkezés lezárása után írásban és szóban történik. 
Képzési idő, kreditérték: 4 félév; 120 kredit  
Költségtérítés díja: 135.000 Ft/félév  
Várható indítás: 2022. szeptember 
Oktatási forma: nem hetente, hanem meghatározott napokon péntek 14 órától és szombati   
napokon 9 órától, hagyományos oktatás az e-learning eszközökkel vegyítve 
 

Vezető óvodapedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 
szakirányú továbbképzési szak 
A képzés célja a szakmát és a törvényi előírásokat jól ismerő intézményvezetők képzése, 
akik felkészülnek munkatársaik közös tevékenységének, szakmai fejlődésének irányítására, 
a legkorszerűbb óvodapedagógiai irányelvek gyakorlati alkalmazásának szervezésére, 
intézményüknek a köznevelés rendszerébe való integrálására. 
A képzésben gyakorló óvodavezetők is oktatnak, így biztosítjuk a praktikus, naprakész, jól 
hasznosítható ismereteket. 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott vezető 
óvodapedagógus – OH-FF /2477-3/2013  
A felvétel feltétele: alapképzési szakon vagy főiskolai szintű képzésben szerzett 
óvodapedagógusi oklevél, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai 
gyakorlat óvodában 
Képzési idő, kreditérték: 4 félév; 120 kredit 
A képzés két részre tagolódik: 2 félév a szakvizsga megszerzéséhez kötelező ismeretkörök, 
2 félév specifikus vezetői ismeretkörök (korábban megszerzett szakvizsga beszámítható, a 
képzési idő így 2 félévre rövidíthető) 
Költségtérítés díja: 130.000 Ft/félév 
Várható indítás: 2022. szeptember 
Oktatási forma: félévente 7x2 alkalommal, pénteken 14 órától, szombati napokon 9 órától, 
ebből félévente 1 vagy 2 alkalom online oktatási nap 
 

 


