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KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

  

Képzési terület, képzési ág: pedagógusképzés képzési terület 

Képzési ciklus: pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzés 

Képzési forma (tagozat): levelező 

A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar 

Képzési idő: 4 félév 

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 

Az összes kontakt óra száma 600 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege: -- 

A szakért felelős oktató: Dr. Szabó József 

Felvételi követelmény: a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben 

(MSc/MA) vagy osztatlan mesterképzésben 

(MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és 

szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben 

eltöltött 3 éves gyakorlat  

vagy  

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és 

szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben 

eltöltött 3 éves gyakorlat. 

Bemeneti feltétel: egyetemi vagy főiskolai diploma 

 

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 

 

szakvizsgázott pedagógus, közösségi művelődés 

szakterületen 

 

A szak képzési formái és a képzési idő: főiskolai vagy egyetemi szintű szakirányú 

továbbképzés, 4 félév 

 

  

1. A szak megnevezése:Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:Szakvizsgázott pedagógus, közösségi művelődés 

pedagógus 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:Pedagógusképzés 

4. A felvétel feltétele: 

a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) vagy osztatlan mesterképzésben (MSc/MA) szerzett 

pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat  

vagy  

b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 

3 éves gyakorlat. 

5. A képzés időtartama:4 félév 

6. A képzés során megszerzendő kreditek száma:120 kredit 

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

adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

a) Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek 

Felkészítést nyújt: 

― a közösségszervezés folyamatainak lebonyolítására, az iskolai közösségek tevékenységének tervezésére, 

szervezésére, irányítása és fejlesztésére 

― az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű szervező illetve pedagógus munkakörben 

dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához. 

― a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, 

minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási 

programok kidolgozásában való közreműködésre. 

― a közösségi tevékenységek tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző területeken dolgozó 

közoktatási szakemberek képesek legyenek az iskolai közösségek működésében bekövetkező változásokat 

követni, s úgy koordinálni, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a tanulói igények 

figyelembevételével az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát. 

b) A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg 
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― közösségek működéséhez kapcsolódó vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése, 

― kooperatív szervező készég, 

― döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás, 

― kapcsolatépítés, információ-gyűjtés, 

― csapatépítés, koordináció, 

― szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése, 

― kommunikáció és tárgyalási képesség és készség, 

― szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása, 

― közösségi tevékenységek tervezése szervezése, 

― közösségi szervezeti egységek irányítása, 

― mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése, 

― közösségi tanácsadói tevékenység, 

― minőségbiztosítási rendszer működtetésében közreműködés. 

c) A szakképzettség alkalmazási területei: 

― az iskolák, oktatási, nevelési intézmények közösségszervezéssel kapcsolatos munkakörei, 

― a szaktanácsadói, szakértői feladatok, 

― a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai, 

― továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során. 

 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditek: 

 

ISMERETKÖRÖK KREDIT 

 

I. KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖK: 55 KREDIT  

Közigazgatási vezetési ismeretek: a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a 

közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási 

eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek. 

5 kredit 

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak 

jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény 

vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és 

szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata. 

23 kredit 

Az intézmény és környezete: fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés 

keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és 

intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített 

környezete. 

11 kredit 

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a 

tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és 

szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a 

teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata. 

10 kredit 

Az integráció és szegregáció kérdései: hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség 

elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés. 

1 kredit 

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: a pedagógus szerepei, 

munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, 

együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok 

mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, 

módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés. 

2 kredit 

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve 

csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés 

fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával 

kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; 

3 kredit 
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hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; 

nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás. 

Összesen 55 kredit 

 

II. VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK: 55 KREDIT  

Közösségi művelődési ismeretek. 

 

A közösségi művelődés alapjai: a közösségfejlesztés elméleti hátterének, folyamatának 

megismerése, a kommunikáció és a tömegkommunikáció hatásmechanizmusa, működési 

területei, a kultúraelmélet alapjai és a kultúrakutatás gyakorlati alapismeretei 

12 kredit 

Kulturális intézmények és események: a kultúraközvetítő intézmények működése, a 

közösségek marketing és PR tevékenysége, események szervezése, lebonyolítása, a helyi 

társadalom egyes szervezeteinek megismerése, kapcsolati hálók kiépítése, fenntartása. 

12 kredit 

Közoktatási intézmények és kultúra: az iskolai közösségi szolgálat működése, az önkéntes 

tevékenységek megismertetése, a közösségek támogatása az az iskolai közösségi szolgálat és 

az önkéntesség megvalósításában, a közösségekhez kapcsolódó alapvető médiaismeretek 

elsajátítása. 

6 kredit 

A közösségszervezés menedzsmentje, közösségszervezési kompetenciák fejlesztése: az 

iskolai és az iskolán kívüli közösségek szervezéséhez és működtetéséhez szükséges 

kompetenciák fejlesztése, közösségszervezési iskolai gyakorlat, a közösségen belüli hatékony 

kommunikáció működtetése, kulturális pályázatok és projektek megvalósítása, a szükséges 

gazdasági ismeretek elsajátítása. 

15 kredit 

 

Választható tárgy (10 kredit választása kötelező) 10 kredit 

a) Művészetpedagógia: Művészeti közösségek létrehozása, működtetése, iskolán 

kívüli közösségek támogatása 

b) Kisebbség és lokalitás a kultúrában: A kisebbségek közösségépítő 

tevékenységének gerjesztése, támogatása, a lokális kapcsolatok kiépítésének 

segítése 

c) A kulturális civil szféra működése: A kultúra különböző területein szerveződő 

közösségek működésének támogatása, rendezvények szervezésében közreműködés, 

az egyes csoportok működésének koordinálása. 

d) Kulturális turizmus és fesztiválok: A helyi önszerveződő közösségek támogatása 

önálló fesztiválok, turisztikai események megszervezésében, lebonyolításában, 

fesztiválszereplésekre felkészítés, a csoportok összetartásának biztosítása. 

e) Kulturális jog: Az öntevékeny szervezetek közösségek működésének jogi alapjai, 

háttere, a legfontosabb törvényi, szabályozási kapcsolatok megismerése, használata. 

f) Kulturális hálózatok és jó gyakorlatok: A már működő kulturális közösségek 

hálózatainak megismerése, a működési háttérhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása, 

a gyakorlati tapasztalatok hasznosítása. 

 

 

Összesen 55 kredit 

 

Összesen (kötelező kredit) 110 kredit 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke:        10 kredit 
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A képzés szerkezete: 

 

KÖTELEZŐ ISMERETKÖRÖK TANTERVI HÁLÓJA  

(AZONOS A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZÁVAL) 

 

Kód Tantárgynév 

I. félév II. félév 

kontakt 

óraszá

m 

zárá

s 

kredi

t 

kontakt 

óraszá

m 

zárás 
kredi

t 

Közigazgatási vezetési ismeretek 

SZAG144 Közigazgatási és államháztartási ismeretek 15 k 4    

SZEU144 Európai oktatásügyi integrációs folyamatok 10 k 3    

A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 

SZTI144 Tanügyigazgatási és jogi ismeretek 10 k 3    

SZSZV244 Szervezetfejlesztés és vezetési kultúra    15 k 4 

SZIK144 Intézmény és környezete 10 gy 3    

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

SZIN144 

Intézményértékelés és a tanulói, tanári 

munka értékelése 
10 gy 4    

SZMI212 

Minőség-ellenőrzés, minőségértékelés, 

minőségfejlesztés 
   15 k 4 

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 

SZPF244 Pedagógiai folyamattervezés és -szervezés    10 gy 3 

SZT244 Szakmai önismeret    15 gy 4 

Az integráció  és szegregáció kérdései       

SZESZF14

4 

Esélyegyenlőség, szektorközi 

együttműködés, fenntartói megoldások 
15 gy 4    

Sajátos csoportok nevelése, oktatása 

SZME144 

Egészségpszichológia és az egészségre 

nevelés kérdései 15 gy 3       

SZSP211 

Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelés, 

oktatása       15 k 5 

SZGY244 

Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos 

helyzet kezelése       15 gy 5 

SZFE244 

Az élethosszig tartó tanulás, a felnőttoktatás 

kérdései       10 gy 4 

  

SZSZ200 Szigorlat*        Sz 2 

    85   24 95   31 

 

 

*A szigorlat résztárgyai:  

    

- Intézményértékelés és a tanulói, tanári munka értékelése 

- Pedagógiai folyamattervezés és –szervezés 

- Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése 

 

VÁLASZTHATÓ ISMERETKÖRÖK TANTERVI HÁLÓJA 

 

  

Kód 

  

Tantárgynév 

III. félév IV. félév   

Előfeltétel 
óra

-

zár

ás 

kre

dit 

óra

-

zár

ás 

kre

dit 
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szá

m 

szá

m 

Közösségi művelődés alapjai 

 Közösségfejlesztés 10 gy 3      

 Kommunikáció és 

tömegkommunikáció 

10 gy 3     

 Kultúraelmélet alapjai 10 K 3     

 Kultúrakutatás 10 gy 3     

Kulturális intézmények és események 

 Kultúraközvetítő intézmények 10 K 3    Kultúraelméle

t alapjai 

 Kulturális marketing és PR    10 gy 3  

 Eseménymenedzsment    10 gy 3  

 Lokális társadalomismeret és kultúra 10 K 3      

Közoktatási intézmények és kultúra 

 Iskolai közösségi szolgálat és az 

önkéntesség terepei 

10 K 3      

 Médiapedagógia    10 gy 3 Kommunikáci

ó és 

tömegkommu

nikáció 

A közösségszervezés menedzsmentje, közösségszervezési kompetenciák fejlesztése 

 Kulturális pályázatok és projektek    10 K 3   

 A kulturális rendezvények 

gazdaságtana 

10 K 3      

 Az iskolán kívüli közösségek szerepe 

a szervezési kompetenciák 

fejlesztésében 

   10 gy 3   

 Közösségszervezési 

kompetenciafejlesztés (iskolai 

gyakorlat) 

   15 gy 3   

 Közösségi kommunikáció    10 K 3  

Választható tárgyak (10 kreditet kell teljesíteni)         

 Művészetpedagógia 10 gy 3      

 Kisebbség és lokalitás a kultúrában    10 gy 3   

 A kulturális civil szféra működése 10 K 2      

 Kulturális turizmus és fesztiválok    10 K 3   

 Kulturális jog 10 K 2      

 Kulturális hálózatok és jó gyakorlatok    10 gy 2   

Szakdolgozat    5 aí 10   

Összesen: 
100

* 
 29* 

100

* 
 36*  

  

Jelölések: k = kollokvium; gyj = gyakorlati jegy; sz = szigorlat 

* Benne 3+2 kreditnyi, 20 órányi szabadon választható tárgy, így jön ki a 2 félév alatt a 10 kreditnyi válaszható 

tárgy. 

 

A képzés teljes óra- és kreditterhelése: 
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 I. félév II. félév III. félév IV. félév Összesen 

Kontakt óraszám 85 95 100 100 380 

Kreditszám 24 31 29 36 120 

Elmélet/gyakorlat-arány 35/50 45/50 60/40 30/65 170/205 

 

  


