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Információk a szakról 

 

 

A képzést indító intézmény neve: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: fejlesztőpedagógus szakirányú 

továbbképzési szak 

 

A szakirányú továbbképzési szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése:  

- magyarul: fejlesztőpedagógus 

- angolul: developer teacher 

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés  

 

A felvétel feltételei:  

 

a) pedagógus képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon 

szerzett szakképesítés  

b) bármely képzési területen, tanári szakon szerzett szakképzettség  

c) pedagógia, pszichológia képzési ágban, pszichológia, pedagógia szakon szerzett 

szakképesítés  

d) az a), b) pontokban leírt szakképzettséggel pedagógus munkakörben eltöltött legalább két év 

gyakorlat  

e) a c) pontban leírt szakképesítéssel oktatási-nevelési intézményben eltöltött legalább két év 

gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Létszámadatok: 

 

Tanév 2018/19 2019/20 

Évfolyam 1.                      2. 1.                     2. 

Hallgatói létszám 7                       9 13                    8 

Abszolutóriumot szerzett                      8                       9 

Oklevelet szerzett                      8                    10 

Lemorzsolódás                     1                      0 

 

A fejlesztőpedagógus képzésben 1 hallgató a 2017/18. tanévben megszerezte az 

abszolutóriumot. Betegsége miatt nem tett záróvizsgát, amelyet most pótolt be.  

 

Hallgatói elégedettség: 

 

A képzések hatékonyságáról, eredményességéről – többek között – a hallgatók által kitöltött 

minőségbiztosítási kérdőív adatai adnak visszajelzést. Az eredményeket az alábbi táblázat 

foglalja össze. 

 

 

 2018/19. 2019/20. 

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TARTALMÁT 

ÉRINTŐ INFORMÁCIÓK     

Megvalósítja-e a továbbképzés a kitűzött célokat?  4,50 4,40 

Mennyiben felel meg a továbbképzés az előzetes elvárásainak? 4,50 4,40 

Mennyire újszerű a képzés tartalma? 4,25 4,10 

Hogyan ítéli meg a továbbképzés gyakorlati hasznosságát? 4,62 4,50 

Mennyire megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? 4,75 4,30 

Mennyire teljesíthetők a továbbképzésen előírt 

követelmények? 4,75 4,90 

Megfelelő az ismeretek ellenőrzésének módja? 4,75 4,70 

Hogyan ítéli meg az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, 

szaktudását? 4,87 4,80 

A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM TÁRGYI-TECHNIKAI 

TAPASZTALATAI   

Megfelelőek a tárgyi feltételek (infrastruktúra, eszközök, 

segédletek, kötelező irodalom)? 4,87 4,90 

Megfelelő a továbbképzés szervezettsége? 4,87 4,50 



A hallgatói visszajelzések alapján a fejlesztés területe továbbra is a korszerű ismeretek nyújtása 

és a képzés gyakorlatiasabbá tétele volt, amihez megfelelő szakmai hátteret próbálunk 

biztosítani. A továbbképzések céljainak megvalósítása, az alkalmazott oktatási módszerek 

megítélése is intézkedést igényelt. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy az alacsonyabb 

pontszámokhoz hozzájárult a digitális oktatásra való kényszerű átállás, amely nehézségekkel 

járt oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. Hallgatóink csaknem kivétel nélkül pedagógusok és 

szülők, így a digitális oktatás kihívásaival többszörösen meg kellett küzdeniük. 

 

Az Intézményfejlesztési terv 

 

Az intézményfejlesztési terv stratégiai célként fogalmazza meg a hallgatók számának növelését 

2023-ra. A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szakon 2018 és 2020 között a képzést 

mindkét tanévben elindítottuk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzés iránt nagy 

az érdeklődés, sőt az oklevelet szerzett hallgatók közül sokan tanulmányaikat folytatva 

jelentkeznek a pedagógus szakvizsgát nyújtó képzésünk rövidített elvégzésére, amire 

lehetőségük van. Ezzel együtt a képzés hirdetése folyamatos (felvi.hu, DRHE honlapja, 

Reformátusok Lapja, a régió köznevelési intézményeinek küldött tájékoztató). 

Fejlesztőpedagógusokra nagy szüksége van a köznevelési rendszernek, és azt reméljük, hogy a 

jövőben még többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a végzettség megszerzését követően a 

pedagógus szakvizsgát a tanulmányi idő lerövidítésével (kreditbefogadással), egy év alatt 

megszerzik, mivel így biztosított a pedagógus életpályamodellben való előrelépésük.  A képzés 

hirdetésében erre helyezzük a hangsúlyt. 

 

Debrecen, 2022. július 8. 
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Záradék: 

 

A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak a vizsgálat időpontjában a képzési és 

kimeneti követelményeknek megfelel. A mintatanterv és a tantárgyi tematikák felülvizsgálata 

megtörtént, a szakirodalmak frissítése folyamatos. 

 

Debrecen, 2022. július 8. 

 

 

 

                                                                                           Dr. Molnár-Tamus Viktória Gabriella 

                    főiskolai docens 

                                                                                                              szakfelelős 

 

 

 

 

Megjegyzés: Köszönet illeti a Felnőttképzési Központ vezetőjét és oktatásszervezőit az 

információ- és adatszolgáltatásért. 


