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A tanító szak bemutatása 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: tanító 

A képzési idő félévekben: 8 félév 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok: 240 kredit 

A tanító szak célja: Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott 

ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az általános iskola 1–4. 

osztályában valamennyi, az 1–6. osztályában legalább egy az oklevélben megnevezett 

műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására. 

Választható műveltségterületek: Magyar nyelv és irodalom vagy Történelem és állampolgári 

ismeretek (hon- és népismeret) és etika vagy Matematika vagy Vizuális kultúra. 

 

A képzés során a hallgatók megismerkednek a kisgyermekek és a 6–12 éves korosztály 

fejlődésének pszichológiai sajátosságaival, a nevelés és oktatás elméletével. A tananyag részét 

képezi a 6–12 éves korosztály differenciált személyiségfejlesztése, a sajátos nevelési igényű 

és a hátrányos helyzetű gyerekek nevelési specifikációi. A módszertani órákon a hallgatók 

elsajátítják azokat a korszerű módszertani eljárásokat, amelyekkel hatékonyan fejleszthetik a 

tanulók képességeit. A szak mintatantervébe három speciális ismeretkört építettünk be: A 

cigány/roma kultúra és társadalom ismerete, Mese és gyermek, valamint a Családi életre és 

kapcsolati kultúrára felkészítés.  

  
 

 

A tanítóképzés erősen gyakorlatorientált, a 

tanító szakos hallgatók csoportos és egyéni 

tanítási gyakorlatokon vesznek részt az 

egyetem gyakorlóiskolájában, a 8. félévben 

pedig 8 hetes összefüggő szakmai 

gyakorlat teljesítenek külső (városi vagy 

vidéki) iskolákban. 
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Továbbtanulási lehetőségek a tanító alapszakos hallgatók számára a Nyíregyházi 

Egyetemen: 

4 féléves osztatlan tanárképzési szak 

szociálpedagógia mesterszak 

andragógia mesterszak 

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak 

 

Elhelyezkedési lehetőségek 

A tanítói oklevéllel rendelkezők az általános iskola 1–4. osztályában taníthatnak minden 

műveltségterületet (kivéve az idegen nyelvet), az 5–6. osztályokban a választott 

műveltségterületüknek megfelelő tantárgyakat taníthatják. 

Miért érdemes a tanító szakot választani? 

Tehetséges tanítványaink számára különböző versenyeket hirdetünk meg: szavaló-, 

mesemondó verseny, szép kiejtési verseny, helyesírási verseny, tanítási verseny. A legjobb 

eredményt elérő hallgatók az országos döntőkben képviselhetik intézményünket. A 

tudományos munka, kutatás iránt érdeklődők számára a szakkollégium, valamint az intézeti 

tudományos diákkör nyújt támogatást.  

Kiknek ajánljuk a tanító szakot?  

Azoknak, akik 

 szeretik a gyerekeket, kedvet és elhivatottságot éreznek a gyermekek teljes 

személyiségének tudatos, kreatív, differenciált fejlesztésére; 

 érdeklődést mutatnak a tanítói tevékenységgel összekapcsolható pedagógiai kutató, 

fejlesztő, kísérletező műhelymunka módszerei iránt; 

 elkötelezettek az egyetemes és nemzeti értékek, az erkölcsi normák tisztelete, az 

egyéni és a közösségi felelősségérzet és feladatvállalás iránt; 

továbbá rendelkeznek: 

 elfogadó és empatikus attitűddel; 

 jó kommunikációs képességgel, amely az oktatáshoz és a neveléshez, a munkahelyi 

kapcsolattartáshoz és a szülőkkel való együttműködéshez elengedhetetlen; 

 kellő szociális érzékenységgel;  

 az önművelődés igényével és képességével. 

 

Jelentkezés: A felvételi eljárás tudnivalóiról és a jelentkezés módjáról a www.felvi.hu 

honlapon tájékozódhat. 
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