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Kedves Pedagógustársunk! 

 

     Szeretnénk a figyelmébe ajánlani a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán 

évtizedek óta működő módszertani továbbképzéshez kapcsolódóan 2020 nyarán az egyetemen 

kidolgozott és akkreditált: A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító szakember 

szakirányú továbbképzésünket. 

A képzés ideje 2 félév, amely az előírt tanulmányi követelmények teljesítése esetén oklevél 

kiadásával zárul. Az első „félév” személyes jelenlétre épül, a második „félév” online és 

önszabályozott tanulással valósul meg az egyetem távoktatási rendszerének segítségével. A 

személyes jelenlétű képzésre, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogat, 2022. július 10. és 16. között kerül sor Győrben. A 

második szakasz januárban kezdődik. (Próbálunk bőven időt hagyni a feladatokra, a 

témakörök feldolgozására.) Az oklevél megszerzésének a feltétele egy portfólió elkészítése és 

bemutatása (online), a képzést vezetők által meghatározott szempontok alapján. Az elmúlt 

évben nagy örömünkre 30, diaszpórában tevékenykedő kollégánknak adhattunk át oklevelet.  

A továbbképzés szakmai programján való részvétel, a szállás és az étkezés térítésmentes a 

támogatásnak köszönhetően. 

Az utazástámogatással kapcsolatban Wurst Erzsébet az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetségének oktatási felelős asszonya fogja keresni levélben az 

érdeklődő kollégákat.  

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, továbbképzésünkre az alábbi felületen jelentkezhet: 

https://felveteli.sze.hu/diaszpora-jelentkezes 

Ha bármilyen kérdése lenne a továbbképzéssel kapcsolatban, kérem, a szekeres.beata@sze.hu 

e-mail címre szíveskedjék elküldeni. 

Győr, 2022. március 2. 

 

                                         Tisztelettel üdvözli a továbbképzés szervezői nevében:  

                                                                            Kövecsesné dr. Gősi Viktória sk. 

                                                   főigazgató, a továbbképzés szakmai szervezője, felelőse 
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A képzés leírása:  

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/33-1/2021 

Tudományterület: pedagógusképzés képzési terület 

Felvételi követelmények: Bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű 

főiskolai vagy egyetemi diploma. 

(A korbábban szerzett ismeretek elismeréséről az Egyetem dönt.) 

A képzési idő: 2 félév (180 óra) 

Megszerezhető kreditek: 60 kredit  

A képzés célja: a diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban tevékenykedő pedagógusok és önkéntes, nem pedagógiai 

végzettséggel rendelkező segítők pedagógiai és módszertani támogatása. Cél a magyar nyelv és kultúra tanítása 

terén korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő módszertani, pedagógiai, pszichológiai, 

magyarságismereti tudáselemek átadása, közvetítése. 

A magyar – mint idegen nyelv és származási nyelv – tanításának aktuális kérdései. 

 

Szakmai kompetenciák:  

Tudás: Olyan szakemberek képzése, akik a pedagógia, oktatásmódsertan szakterületéhez kapcsolódó, korszerű 

ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb 

színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (drámapedagógia, kooperatív  

tanulás, oktatásmódszertan, digitális oktatás) területeken történő feladatmegoldásokra.  

 

Képességek:  
 A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák 

felhasználására,   

 Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,  

 Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex projekttervezésre, kivitelezésre, 

 Integrált ismeretek alkalmazására a tanítási és tanulási folyamat egészében 

 

Attitűd:  

 Kreativitás, rugalmasság,  

 Probléma felismerő és megoldó készség,  

 Intuíció és módszeresség,  

 Tanulási készség és jó memória,  

 Elfogadás, empátia 

 Széles műveltség,  

 Információ feldolgozási képesség 

Autonómia és felelősség:  

 A diaszpóra hétvégi magyar iskoláiban, pedagógiai projektekben, táborokban a tanítási, tanulási 

folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására; 

 Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a nevezett tudományterületek 

legfrissebb elméleti és gyakorlati megoldásait; 

 Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények 

feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra. 
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A záróvizsgára bocsátás feltétele:  

A tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium) 

A szakmai portfólió előírt szinten való elkészítése, benyújtása  

 

A diploma kiadásának feltétele: a portfólió bemutatása, megvédése 

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető végzettség megnevezése: Diaszpórában magyar nyelvet és 

kultúrát tanító szakember  
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