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DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT
KÉPZÉSEI
2017/2018. TANÉV

A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok:
1. Drámapedagógia

területen

pedagógus

szakvizsgára

felkészítő

szakirányú

továbbképzési szak (4 félév)
2. Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak (4 félév)
3. Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak (4 félév)
4. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak (4 félév)
5. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak (4 félév)
6. Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzési szak
(2 félév)

B/ Egyéb végzettségre épülő szakirányú továbbképzési szakok
1. Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak (4 félév)
2. Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
(2 félév)
3. Rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak (2 félév)
4. Szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésére szakirányú továbbképzési szak
(2 félév)
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A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok:
1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak
A felvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett
oklevél.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus,
drámapedagógia szakterületen.
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Kötelező ismeretkörök:
Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény, mint
szervezet; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; a pedagógus a nevelési-oktatási
intézmény szervezetében, sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket
igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása
Választható ismeretkörök:
A drámapedagógia elmélete és gyakorlata (játékelméleti témacsoport, drámajáték
témacsoport,

dramaturgiai

témacsoport),

kötelezően

választandó

módszertani

specializáció (kisgyermekkori drámapedagógiai specializáció vagy színi nevelési
specializáció)
2. Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele:
a) pedagógus képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési
szakokon szerzett szakképesítés,
b) bármely képzési területen, tanári szakon szerzett szakképzettség,
c) pedagógia, pszichológia képzési ágban, pszichológia, pedagógia szakon szerzett
szakképesítés,
d) az a), b) pontokban leírt szakképzettséggel pedagógus munkakörben eltöltött
legalább két év gyakorlat,
e) a c) pontban leírt szakképesítéssel oktatási nevelési intézményben eltöltött
legalább két év gyakorlat.
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A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fejlesztőpedagógus.
A képzési idő: 4 félév (előzetes tanulmányok beszámításával ez maximum 2 félévvel
csökkenthető. Beszámítható: Fejlesztőpedagógus 120 órás tanfolyam, alapítási eng.
szám: T-300730-340/1999. ELTE pedagógus szakvizsga-preventív és korrektív
pedagógiai pszichológia; egyéb: tematika és megszerzett minősítés alapján).
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Alapozó ismeretek:
A fejlődés, fejlesztés elméleti kérdései,

a szocializáció mechanizmusa; a

személyiségfejlődés életkori és egyéni sajátosságai, a személyiségfejlesztés főbb
feladatai; az értelmi fejlődés főbb koncepciói, életkori sajátosságok; a tanulási
képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlődése; az iskolai tanulást
befolyásoló kognitív és affektív tényezők; a pedagógus mint a fejlesztés forrása,
befolyásolás, modellhatás; adaptivitás a pedagógiai gyakorlatban
Speciális ismeretkörök:
Neveléspszichológia,

iskolai

szociálpszichológia,

tanulásmódszertan,

komplex

szűrések a fejlesztőpedagógus szolgálatában, a fejlesztés fő területei, módszertani
alapjai, a tehetség jellemzői, tehetséggondozás, gyakorlati képzés
3. Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak
A felvétel feltétele:
a) tanító, tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus szakképzettség
b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári
szakképzettség.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus
múzeumpedagógiai szakterületen.
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Kötelező ismeretkörök:
Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek, a nevelési-oktatási intézmény mint
szervezet, a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága, a pedagógus a nevelésioktatási intézmény szervezetében, sajátos pedagógia, pszichológiai ismereteket és
módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása
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Választható ismeretkörök:
Elméleti alapozás, múzeumi elméleti és gyakorlati tárgyismeret, módszertani általános
elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, speciális gyakorlatvezetési ismeretek
4. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele:
Felsőfokú végzettség
a)

alapképzési

szakok/főiskolai:

tanító,

óvodapedagógus,

konduktor,

gyógypedagógia,
b)

2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség,

c)

bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus.
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Kötelező ismeretkörök:
Közigazgatási, vezetési ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet; a
nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény
szervezetében; speciális nevelési feladatok
Választáson alapuló tanulmányterületek:
-

Az inklúzió pedagógiája

-

Család- és gyermekvédelem

-

Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia

-

Gyakorlatvezető tanító

5. Roma társadalomismeret szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett
oklevél.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: roma társadalomismereti
szakember.
A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Társadalom- és művészeti ismeretek (társadalmi rétegződés, az

érték- és

normarendszer történeti változásai, a társas kapcsolatok rendszere, emberi és
kisebbségi jogi érdekérvényesítés). Pedagógia (az iskola és a roma közösségek
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kapcsolata, kommunikációja, a tanulók iskolai sikerességének javítását célzó
felzárkóztató és készségfejlesztő technikák, tantervek, a szülőkkel való kapcsolattartás
pedagógiai feladatai). A cigány népcsoportra vonatkozó ismeretek (a kisebbségi lét
aktuális kérdései, a kisebbségi cigány népcsoport szociális helyzete, életkörülményei,
életmódja, szervezetei, szervezettsége, szerepe a helyi társadalomban, a cigányság
folklórja). Gyakorlati ismeretek (antropológiai, egészségügyi, családgondozási,
szociológiai terepgyakorlat)

6. Szabadidősport-szervező óvodapedagógusi, tanítói szakirányú továbbképzési
szak
A felvétel feltétele: óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett oklevél.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: pedagógus szabadidősportszervező szakirányon.
A képzési idő: 2 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Kötelező ismeretkörök:
Táplálkozástan,
elsősegélynyújtás,

rekreációs

mentálhigiéné,
kommunikációs

és

edzéselmélet

szociális

és

készségfejlesztés,

módszertan,
szabadidős

programok szervezése, menedzselése, gyermekjóga, zenés mozgásformák, labdás
fejlesztés, turisztika, kirándulás, úszás
Választható ismeretkörök:
Aquafitnesz/vízi játékok; kispályás labdarúgás; néptánc/népi játékok; teniszezés/miniteniszezés módszertana; falmászás/lovaglás módszertana; szabadidős mozgásos
játékok módszertana; szellemi rekreáció játékai; sítábor
B/ Egyéb végzettségre épülő szakirányú továbbképzési szakok
1. Biblioterápia szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele: legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési
területek

egyikén:

orvos-

és

egészségtudomány,

társadalomtudomány,

pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi és
igazgatási.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: biblioterapeuta.
A képzési idő: 4 félév
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A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Irodalmi, irodalomtudományi, esztétikai, pszichológiai, pszichiátriai és pedagógiai
alapozó ismeretek; biblioterápia szakmai tárgyai; az alapozó ismeretek speciális
biblioterápiás szakterületen való alkalmazása; más művészetterápiák körében szerzett
kiegészítő ismeretek; saját-élmény, terápiás és probléma-alapú tanulás gyakorlat
2. Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele: a képzésben BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők
vehetnek részt azon képzési területekről, melyekre a szakirányú továbbképzési szak
épül: bölcsészettudomány, pedagógusképzés, társadalomtudomány.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: család- és gyermekvédelem
szakos pedagógus.
A képzési idő: 2 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Alapozó ismeretek:
Bevezető pedagógiai és pszichológiai ismeretek (a család, az iskola és társadalom
kapcsolatának vizsgálata, a nevelés, a gyermekek fejlődésnek pszichológiai kérdései)
Szakmai törzsanyag:
A család- és gyermekvédelem társadalmi vonatkozásai (a társadalmi és gazdasági
folyamatok,

a

jog

család-

és

gyermekvédelemre

vonatkozó

álláspontjai,

szociálpolitikai kérdések, a családszociológia tudományterülete és aktuális kérdései,
pedagógiai, pszichológiai problémák a családi életre nevelésben, a felnőttnevelés és a
család, esetelemzések, helyzetgyakorlatok, a gyermek- és ifjúságvédelem aktuális
pedagógiai

és

pszichológiai

kérdései,

személyiségzavarok

gyermekkorban,

mentálhigiéné, prevenciós technikák)
3. Rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak
A felvétel feltétele: a szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben
(illetve korábbi főiskolai képzésben) szerzett diplomával rendelkezik az alábbi képzési
területek

valamelyikén:

bölcsészettudomány,

művészet,

művészetközvetítés,

társadalomtudomány, pedagógusképzés.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: rendezvényszervező.
A képzési idő: 2 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
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Rendezvények

jogi

környezete

(vállalkozási

formák,

nonprofit

szervezetek,

szerződéskötések), rendezvényszervezési ismeretek és gyakorlat, protokoll és PR
(sajtóismeret, protokoll, PR), menedzsment (szervezeti viselkedés, marketing)
4. Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére szakirányú továbbképzési
szak
A felvétel feltétele: pedagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány,
valamint bölcsészettudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy
korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.
A

szakképzettség

oklevélben

szereplő

megnevezése:

szocioterapeuta

szakpedagógus.
A képzési idő: 2 félév
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Társadalomtudományi ismeretek (az iskola mint szervezet, az agresszió társadalmi,
kulturális okai, háttere), pszichológiai ismeretek (az agresszió pszichológiai okai,
háttere, szociális, életviteli és környezeti tényezők), pedagógiai ismeretek (az iskolai
agresszió felismerése, feltárása, pedagógiai beavatkozási lehetőségek, megoldási
módszerek – az életkori sajátosságok figyelembevételével), szakmai gyakorlat
(terepgyakorlat)

Érdeklődni/jelentkezni lehet a következő címen: Debreceni Református Hittudományi
Egyetem, Felnőttképzési Központ, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. fsz. 30.
Tel.: (52) 518-560, (52) 518-562
E-mail: felnottkepzes@drhe.hu
Jelentkezési lap letölthető a www.drhe.hu weboldalon.
Központvezető: Fülekiné Joó Anikó
Oktatásszervezők: Harangi Ibolya, Fehér Péter
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