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Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

 

A kar vezetése: 

A Szegedi Tudományegyetem rektora: Prof. Dr. Szabó Gábor 

Dékán: Dr. Marsi István 

Dékánhelyettesek: 

Oktatási dékánhelyettes: Dr. Tarkó Klára 

Általános és tudományos dékánhelyettes: Prof. Dr. Pukánszky Béla 

Ifjúsági- és kommunikációs dékánhelyettes: Dr. Tóth Szergej  

Tanító- és Óvóképző Intézet vezetője: Dr. Kakuszi Péter 

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék tanszékvezetője:  

Fáyné Dr. habil Dombi Alice 

Óvóképző Szakcsoport vezetője: Fáyné Dr. habil Dombi Alice 

 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara kilenc intézettel és egy 

Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központtal működik.  

Intézetek: 

 Tanító- és Óvóképző Intézet 

 Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 

 Alkalmazott Humántudományi Intézet 

 Alkalmazott Természettudományi Intézet 

 Felnőttképzési Intézet 

 Gyógypedagógus-képző Intézet 

 Művészeti Intézet 

 Nemzetiségi Intézet 

 Testnevelési és Sporttudományi Intézet 

 Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ 

 

Minden intézet vezetését és irányítását intézetvezető látja el, és a saját képzési profiljának 

megfelelő szakokat indít.  
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A tájékoztató anyag az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékének és az Óvóképző 

Szakcsoportnak szakmai munkájával kapcsolatos legfontosabb információkat foglalja össze. A 

szegedi pedagógusképző kar gazdag képzéskínálatában az óvodapedagógus és a tanítóképzés 

mint országosan és nemzetközileg is elismert képzőhely működik.  

 

Tanító- és Óvóképző Intézet 

Intézetvezető: Dr. Kakuszi Péter 

Homepage: http://www.jgypk.hu/?p=1149 

 

Képzési programok: 

 Tanító (BA) (1-4. osztályig) 

 Óvodapedagógus (BA) 

 Szociálpedagógus (BA) 

 

Szakcsoportok:  

 Tanítóképző szakcsoport 

 Magyar szakcsoport 

 Matematika szakcsoport 

 Óvóképző szakcsoport 

 Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék 

 

Az intézet céljai és feladatai: 

 Együttműködés a kar valamennyi intézetével 

 Együttműködés a gyakorlati helyet biztosító partnerintézményekkel 

 Tanító, óvodapedagógus és szociálpedagógus hallgatók tudományosan megalapozott, 

gyakorlatorientált képzése 

 Szakterülethez kapcsolódó kutatás és fejlesztés 

 Szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatásokban, projektekben való részvétel 

 Publikációs tevékenység 

 Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel 
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A képzések célja: 

A tanító, óvodapedagógia és szociálpedagógia szakon a hallgatók az alapozó képzés során 

aktuális, tudományos, pedagógiai, pszichológiai, szociális, igazgatási és jogi ismereteket 

szereznek, valamint társadalomismereti, egészségtudományi alapismeretekkel találkozhatnak. A 

képzések a specializációk széles választékát kínálják. 

 

Tanító szak (BA) (1-től 4-ik osztályig) 

A négyéves gyakorlatorientált képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik a magyar és európai 

kultúra körében tájékozottan, szakmai téren felkészülten és felelősen vállalhatják a 6-12 éves 

gyerekek nevelését, az általános iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább 

egy műveltségi terület tanítását. 

 

Óvodapedagógus szak (BA) 

A hároméves gyakorlatorientált képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik 

elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az óvodai 

nevelés feladatainak ellátására. 

 

Szociálpedagógia szak (BA) 

A képzés hét szemesztert foglal magában. A gyakorlatorientált képzés célja olyan 

szociálpedagógusok képzése, akik képesek klienseiknek kapcsolati, tanulási, szociális és mentális 

problémáit komplex rendszerben kezelni, és az érintett személyeknek segíteni, továbbá a 

gyermek, a fiatal és környezet egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. A képzés 

multidiszciplináris ismereteket nyújt, valamint azokat a képességeket, készségeket fejleszti és 

értékeket közvetíti, amelyek segítségével a szociálpedagógusok hatékonyan működhetnek közre a 

szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az 

elősegítésében. 
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Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék: 

Tanszékvezető: Fáyné Dr. habil. Dombi Alice, e-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Homepage: https://sites.google.com/site/jgyalkped/ 

 

Óvóképző Szakcsoport: 

Szakcsoport vezető: Fáyné Dr. habil. Dombi Alice, e-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Homepage: https://sites.google.com/site/jgyovokepzo/ 

 

Képzési programok: 

 Óvodapedagógus (BA) 

 Szociálpedagógus (BA) 

 

Továbbképzések: 

Az Óvóképző szakcsoport a régió diplomával rendelkező óvodapedagógusai és tanítói számára a 

következő szakvizsgát adó továbbképzéseket biztosítja: 

 Közoktatási vezető 

 Mentorpedagógus képzés 

 Kollégiumi nevelőtanár  

 Tanulási- és pályatanácsadási tanár 

 

Specializációk: 

Intézetünk a hallgatók számára különböző választható specializációkat biztosít: 

 Angol nyelv az óvodában (az oktatás angol nyelven történik) 

 Német nyelv az óvodában (az oktatás német nyelven történik) 

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 Resztoratív pedagógia 
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Emelt óraszámú tantárgyak: 

A szegedi tanító, óvodapedagógus és szociálpedagógus képzés specifikuma, hogy hallgatóink 

különböző szakmai tantárgyakat emelt óraszámban tanulnak.  

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 Disabled pedagógia 

 Online mérési módszerek az óvodában 

 Integrált-inkluzív nevelés 

 Gyógypedagógia 

 Gyermekpszichiátriai ismeretek 

 Játékpedagógia 

 Játékpszichológia 

 Resztoratív pedagógia 

 Resztoratív konfliktuskezelés 

 Óvodai játékos angol nyelvtanítás módszerei 

 Óvodai játékos német nyelvtanítás módszerei 

 E-Twinning 

 

Idegen nyelvű tantárgyak: 

A Tanító- és Óvóképző Intézet a hallgatók számára különböző angol és német nyelvű szakmai 

kurzusokat biztosít, melyeket a csereprogram keretében egyetemünkön tanuló hallgatók is 

felvehetnek. Ezen kívül az egyetem az Erasmusos hallgatók számára gazdag idegen nyelvű 

kurzuskínálatot biztosít, ami az egyetem honlapjáról letölthető. 

 

Angol nyelvű tantárgyak: 

 Theory and practice of early childhood music pedagogy ‒ A kisgyermekkori zenei nevelés 

elmélete és gyakorlata 

 Song, Rhymes and Poems in the Kindergarden ‒ Ének, mondókák és versek 

 Experiential learning ‒ Tapasztalati tanulás 

 The project method, project management in an educational context ‒ A projektmódszer, a 

projektmenedzsment az oktatásban 
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 Psychology of time, time perspective and personality ‒ Az idő pszichológiája, 

időperspektíva és személyiség pszichológiája 

 Online games and resources for teaching ESL for kids ‒ Online játékok, oktatási 

segédanyagok az angol nyelvű óvodai foglalkozásokhoz 

 Everyday English conversations in educational contexts ‒ Mindennapos angol nyelvi 

szituációk az oktatási környezetben/ Angol nyelvű pedagógiai szituációk 

 Family system perspective ‒ Családi rendszer perspektívái 

 The development of object use ‒ Eszközhasználat fejlődése 

 

Német nyelvű tantárgyak: 

 Spielpädagogik ‒ Játékpedagógia 

 Tätigkeitsformen im Kindergarten ‒ Tevékenységi formák az óvodában 

 Pädagogishe Profession ‒ Pedagógiai professzió 

 Die Geschichte der Universität Szeged ‒ A Szegedi Egyetem története 

 

Francia nyelvű tantárgyak: 

 Littérature, image, pédagogie ‒ Irodalom, kép és pedagógia 

 

Gyakorlat: 

A gyakorlati képzés az első félévtől kezdve jelen van valamennyi szak esetében a szakmával való 

ismerkedés folyamatában. A gyakorlati képzés a tanulmányok integráns része, melynek képzési 

programját a Tanító- és Óvóképző Intézet szabályozza. A hallgatók a gyakorlatot gyakorlati 

képzőhelyen (közoktatási és szociális intézményekben) előzetes egyeztetés után a mentor 

irányításával végzik Szeged városában és a környező településeken. Az intézet széles 

partnerintézmény hálózattal működik együtt. 

 

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék és az Óvóképző szakcsoport nemzetközi 

kapcsolatai: 

Az Óvóképző szakcsoport Erasmus koordinátora: Dr. Kovács Krisztina, e-mail: 

kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu  

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Erasmus koordinátora: Dombi Edina,  

e-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 
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Tudományos és szakmai kapcsolatot ápolunk a következő intézményekkel: 

 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 

 Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea 

 University of Novi Sad / Serbia 

 Universität Duisburg-Essen 

 

Kutatási területek: 

Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport (MŰOK) 

 Interaktív képeskönyv 

Pedagógusmesterség kutatócsoport 

 19. századi pedagógiatörténeti kutatás  

 Óvoda-iskola átmenet 

 Mentori kompetenciák 

 Resztoratív pedagógia és konfliktuskezelés 

 Reziliens képességek vizsgálata 

 Zenei képességek vizsgálata 

Kiss Áron Neveléstörténeti Tehetségműhely 

 Szegedi Egyetem történetével kapcsolatos kutatások a két világháború között 

Pszichológiai kutatások 

 Pedagógiai pszichológiai jelenségek 

 Családpszichológia 

 Játékpszichológia 

 

További információ kérhető: 

Fáyné Dr. habil Dombi Alice, főiskolai tanár, tanszékvezető 

Telefon: +36-62/546-340 

e-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Dr. Kovács Krisztina, adjunktus 

Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Erasmus-koordinátora 

Telefon: +36-62/546-206 

e-mail: kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu 

Dombi Edina, tanársegéd 

Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Erasmus-koordinátora 

Telefon: +36-62/546-208 

e-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 
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