
 

 

 

 
 
 
 

Nyelv- és beszédfejlesztő területen  
pedagógus szakvizsgára felkészítő  

szakirányú továbbképzés  
 

  



 

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NEVE: Nyelv- és beszédfejlesztő szakterületen pedagógus-
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak. 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE: Szakvizsgázott pedagógus (nyelv- és 
beszédfejlesztő területen). 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLETE: pedagógusképzés képzési terület. 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI: Óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus vagy tanári szakképzettség. 

KÉPZÉSI IDŐ FÉLÉVEKBEN: 4 félév. 

A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA: 120 kredit  

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

A hallgatók/kollégák mesterképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és 
nyelvtudomány új eredményeivel, további nyelvészeti ismeretekkel annak érdekében, hogy  

– a pedagógusok alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére,  

– hatékonyan alkalmazzák a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív 
irányban átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében,  

– nagyobb hatékonysággal legyenek képesek együttműködni a logopédussal,  

– biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat,  

– legyenek képesek szerepet vállalni a prevenciós munkában,  

– biztonságosan végezhessenek beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát,  

– logopédus irányításával részt vehessenek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás 
nehézségeinek leküzdésében. 

 

AZ OKIRAT A KÖVETKEZŐKRE JOGOSÍT 

– Nagyobb hatékonysággal végezhetik nyelvfejlesztő tevékenységüket. 

– Alkalmazhatják a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban 
átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében. 

– Nagyobb hatékonysággal képesek együttműködni a logopédussal: nagy biztonsággal ismerik fel a 
beszédhibákat, döntő szerepük lesz a prevenciós munkában, nagy biztonsággal végezhetik a 
beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát, feladatuk a 
hangzódifferenciálásra, hangkiemelésre irányuló fejlesztő munka, logopédus irányításával részt 
vehetnek a beszédhangok automatizálásában, a beszédindítás nehézségeinek leküzdésében. 

– Kapcsolattartás szakemberekkel: logopédus, fejlesztő pedagógus, gégész, fogorvos, hallásvizsgáló 
állomás, Szakértői Bizottság, Nevelési Tanácsadó. 



 

 

FONTOSABB TANTÁRGYAK: A neveléselmélet új eredményei; Anyanyelvi készségfejlesztés; 
Beszédképzés, beszédfejlesztés; Beszédviselkedés; Bevezetés a logopédiába; Differenciáló 
pszichológia; Téársalgáselemzés; Drámamódszerek a kommunikációs tréningben; Drámapedagógia; 
Eredményértékelés; Fejlesztő programok összeállítása, kipróbálása; Gyakorlati képzés, 
esetmegbeszélés; Nonverbális kommunikáció; Nyelvhelyesség; Pszicholingvisztika; 
Szervezetfejlesztés; Tanulási zavarok; Tanügyigazgatás-vezetéselmélet; Verbális agresszió; Vizsgálati 
eljárások, logopédiai gyakorlat. 

 

KÉPZÉSI JELLEMZŐK 

 

A KÉPZÉS KEZDETE: 2015. március 

IDŐTARTAMA: 4 félév 

HELYSZÍNE: SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti 
Tanszék 

AZ OKTATÁS FORMÁJA: levelező rendszerű képzés, tavaszi-őszi féléves rendszerben 

A KURZUSOK IDŐPONTJA: péntek délután és/vagy szombat 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ: A 2015. márciusban jelentkezőknek az első két szemeszter INGYENES, a 3. és 
4. szemeszterben 150 000 Ft/félév. 

A KORÁBBAN SZERZETT ISMERETEK, GYAKORLATOK BESZÁMÍTÁSI RENDJE: A korábban szerzett 
ismeretek beszámításáról a tantárgyfelelősök döntenek a tematikák ismeretében. A korábban 
szerzett ismereteket a tematika legalább 75 %-os egyezése alapján lehet beszámítani. 

JELENTKEZÉS DÍJA: NINCS 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: jelentkezési lap, oklevélmásolat és rövid önéletrajz 

 

A jelentkezés módja és ideje: 

 a mellékelt jelentkezési lapot – kitöltve, aláírás után szkennelve e-mailben kell elküldeni 
Mihály Illésné (TO vezetője) részére a mi@jgypk.u-szeged.hu címre és mellékelni kell a 
diploma másolatát és a szakmai önéletrajzot. A jelentkezési lap letölthető a tanszék 
honlapjáról: www.jgypk.u-szeged.hu/alknyelv 

 határidő: 2015. március 4. szerda 15.00 (csak a határidőre beérkezett jelentkezéseket tudjuk 
értékelni, figyelembe venni!) 


