
KREATÍV, SEGÍTŐ MŰVÉSZETI NEVELÉS 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Eng.sz.: OH-FIF/318-5/2011. 

Képzésvezető: Dr. Tamásiné dr. Dsupin Borbála főiskolai docens 

Képzési idő: 2 félév 

Szakképzettség megnevezése: Művészettel nevelő pedagógus 

 

A bekerülés feltétele: 

A képzésben a pedagógusképzés képzési területen, BA vagy főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők 

vehetnek részt. 
 

A képzés célja: 
Olyan kompetenciákkal felruházott szakemberek képzése, akik nevelő, segítő munkájuk során képesek 

megvalósítani a művészeti nevelés eszközeivel egyrészt a tehetséggondozást, másrészt a humanisztikus 

integráció pedagógiai többletigényét. 

A művészettel nevelő szakemberek, az elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak lesznek oktatási, 

nevelési, kulturális, szabadidős és egyéb szolgáltató intézmények keretein belül gyerekek, fiatalok nevelésére, 

segítésére, esélyteremtésére. 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 

ismerik: 

 az inkluzív nevelés lehetőségeit, 

 a művészetek nyelvrendszerét, 

 a művészetközvetítés módszerét és kreatív technikáit, 

 a művészetpedagógiai programokat, és projekteket tud összeállítani. 

képesek: 

 a csoport igényeinek feltárására, elemzésére, 

 tisztázni a képzési célokat, ezeket összevetni az igényekkel, és végig vinni a nevelési folyamatban, 

 a művészetpedagógia módszereit alkalmazni a különböző képességű, különböző szociokulturális 

hátterű gyerekek és fiatalok nevelésében. 

alkalmasak: 

 művészeti foglalkozások szervezésére, tervezésére, vezetésére. 

 különböző korosztályú és adottságú csoportokra adaptálva foglalkozások összeállítására, 

 művészetpedagógiai ismeretek birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, 

nevelési és művészetpedagógiai módszerek felhasználására, 

 inkluzív pedagógiai ismeretek adaptálására a különböző korosztályokra, 

 csoportkohézió kialakítására művészeti neveléssel. 

rendelkeznek: 

 jó kommunikációs-, szervező- és vezető készséggel, 

 kreativitással, 

 empatizmussal. 

 

A szakképzettség alkalmazása: 

A műveszettel nevelő pedagógus végzettségét kamatoztathatja állami, egyházi, alapítványi, oktatási 

intézményekben, valamint kulturális, szabadidő és egyéb szolgáltató szférában. 
 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit 

 
Elérhetőségeink: Honlap: gygyk.unideb.hu 

 Tel.: +36 52 512 900 / 25008 vagy +36 52 560 005 
 E-mail: nagyhaju.sandorne@ped.unideb.hu 
 Postacím: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 
  4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9. 

 
Amennyiben többet szeretne tudni a szakról, kérjük olvassa el a Képzési és kimeneti követelményt és 

tekintse át a képzés tantervi hálóját, majd a jelentkezési lapot letöltheti az ismertető végén. 

tel:+3652512900
mailto:gorzsasm@wpf.hu


KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 
 

1. Szakirányú továbbképzés megnevezése: Kreatív, segítő művészeti nevelés 

 

2. A szakirányú továbbképzésen   szerezhető   szakképzettség   oklevélben   szereplő   megnevezése: 

Művészettel nevelő pedagógus 
 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés 

 

A szakirányú továbbképzés képzési ága: pedagógia 

 

4. A felvétel feltétele: A képzésben a pedagógusképzés képzési területen, BA vagy főiskolai szintű 

végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. 

 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

6. A képzési idő: 2 félév 

 

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

adottságok készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 

7.1. Elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

 Művészeti foglalkozások szervezése, tervezése, vezetése. 

 Különböző korosztályú és adottságú csoportokra adaptálva foglalkozások összeállítása. 

 Művészetpedagógiai ismeretek birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, 

nevelési és művészetpedagógiai módszerek felhasználása. 

 Inkluzív pedagógiai ismeretek adaptálása különböző korosztályokra. 

 Csoportkohézió kialakítása művészeti neveléssel. 

 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 Ismerje az inkluzív nevelés lehetőségeit. 

 Ismerje a művészetek nyelvrendszerét. 

 Ismerje a művészetközvetítés módszerét és kreatív technikáit. 

 Tudjon művészetpedagógiai programokat, és projekteket összeállítani. 

 

7.3. Személyes adottságok: 

 Legyen jó kommunikációs-, szervező- és vezetőkészsége. 

 Legyen kreatív. 

 Legyen empatikus. 

 Legyen képes a csoport igényeinek feltárására, elemzésére. 

 Legyen képes tisztázni a képzési célokat, ezeket összevetni az igényekkel, és végig vinni a 

nevelési folyamatban. 

 Legyen képes a művészetpedagógia módszereit alkalmazni a különböző képességű, különböző 

szociokulturális hátterű gyerekek és fiatalok nevelésében. 

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A műveszettel nevelő pedagógus végzettségét kamatoztathatja állami, egyházi, alapítványi, oktatási 

intézményekben, valamint kulturális, szabadidő és egyéb szolgáltató szférában. 



8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei 

Alapozó modul ismeretkörei és kreditértéke 18 kredit 

 Művészetpedagógia 

 Művészetpszihológia 

 Inkluzív nevelés 

Gyakorlati modulok ismeretkörei és kreditértéke 33 kredit 

 Játékmodul: 

Fejlesztőjáték 

Zenei játékok 

Tánc-játék 

Játék-mozgás 

 Anyanyelvi modul: 

Verbális–nyelvi intelligencia 

Szövegjáték 

Személyiségfejlesztés drámával 

 Képművészet modul : 

A nyelven túli képi logika 

Bábtárgy filozófiája 

A gyermekrajz holisztikus világa 
 

Gyakorlati tevékenység bemutatása DVD 4 kredit 

 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 

 
Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit 

A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006.(IX.25) OKM rendelet 2.§ (1) 

bek. a.) pontja szerinti szakirányú továbbképzés 

 

 

Kreatív, segítő művészeti nevelés szakirányú továbbképzési szak tantervi hálója 

 

 

Kód 
 

Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

 
Művészetpedagógia 

óra/vizsga 20K  

kredit 6  

 
Művészetpszichológia 

óra/vizsga 20K  

kredit 6  

 
Inkluzív nevelés 

óra/vizsga 20K  

kredit 6  

 
Fejlesztő játék 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

 
Verbális-nyelvi intelligencia 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

 
A nyelven túli képi logika 

óra/vizsga 10gyj  

kredit 4  

 
Szövegjáték 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Személyiségfejlesztés drámával 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Zenei játékok 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Tánc-játék 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 



 
Játék-mozgás 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Bábtárgy filozófiája 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
A gyermekrajz holisztikus világa 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  3 

 
Szakdolgozat 

óra/vizsga  10B 

kredit  5 

 
Záró gyakorlati feladat 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  4 

Összesen: 
óra/vizsga 90 óra 90 óra 

kredit 30 kredit 30 kredit 

MINDÖSSZESEN: 
 180 óra 

60 kredit 

 


