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Kedves Felvételiz ! 

 

Szeretettel várunk minden érdekl d t a nyílt napunkon 2013. december 9-én és 2014. 
január 13-án! 

 

A képzések helyszíne: 

 

 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b 

Telefon: (42) 599-476 
(42) 599-400/2355 

www.nyf.hu 

 

 

 



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 Ember és társadalom vagy 
Matematika vagy Vizuális nevelés. 

 

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 regionális igények kielégítése érdekében a szak tantervébe beépítettük 
A roma kultúra ismerete című differenciált szakmai ismereteket tartalmazó specializációt is. 

A tanítóképzés erősen gyakorlatorientált, a 
tanító szakos hallgatók csoportos és egyéni 
tanítási gyakorlatokon vesznek részt a 
főiskola két gyakorlóiskolájában, a 8. 
félévben pedig 8 hetes összefüggő szakmai 
gyakorlat teljesítenek külső (városi vagy 
vidéki) iskolákban. 

Továbbtanulási lehetőségek 

A diploma megszerzése után a hallgatóinknak lehetőségük van a neveléstudományi 
mesterszakon folytatni tanulmányaikat. A tanítói diplomával rendelkezőknek főiskolánk több 
szakirányú továbbképzést is meghirdet. 

 

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: 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. Minden félévben alapítványi ösztöndíjfelhívást teszünk közzé, amelyre a jó 
tanulmányi eredményt elérő, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók pályázhatnak. 

Nagy figyelmet fordítunk a hagyományaink ápolására. Évente gálaestet szervezünk a 
Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány javára, amely rendezvényen jelenlegi és egykori 
hallgatóink (sokszor tanítványaikkal együtt) lépnek fel énekes, táncos, zenés műsorszámmal. 
Minden évben ünnepélyes keretek között búcsúztatjuk el végzős hallgatóinkat is. 

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. 

http://www.felvi.hu/


ALKALMASSÁGI VIZSGA A TANÍTÓ SZAKON 

 

A tanító szakra jelentkezőknek beszéd-, ének és testnevelési alkalmassági vizsgát kell tenniük. 

Az alapszak felvételi feltétele az egészségi alkalmasságról szóló igazolás. 

Az alkalmassági vizsga id pontja: 2014. június 30. – július 02. 

A pályaalkalmassági vizsgálat részei: 

a) Az ének-zenei alkalmassági vizsga: célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e 
a tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat:  

— hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása 
emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell 
tudni szólaltatni),  

— a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása 
(negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból), tapsolással, 
kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy 
szolmizálva; 

— a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű 
gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység 
vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és 
megfelelő hangterjedelemmel. 

b) A beszédalkalmasság vizsgálata: célja annak megállapítása, hogy a pályázót 
beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára. 

— 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg 
reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik 
ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.  

— A szóbeli szövegalkotás képességének felmérése kötetlen beszélgetés keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

 Vannak-e a pályázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, 
orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési 
hibák)? 

 A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró 
hadarás, leppegés, pattogás)? 

 A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező? (A tájnyelvi ejtés nem 
beszédhiba, tehát nem kizáró ok!) 

 Kizáró okok: hangképzési rendellenességek, ritmuszavarok, a beszéd megértését 
akadályozó rendkívüli zárt ejtés. 



c) A testi alkalmassági vizsga: célja annak megállapítása, hogy a pályázó rendelkezik-e 
azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos 
testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanító pedagógusi pálya gyakorlásának. 

Követelmények: 

 közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc), 

 oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése a főbb alapformák 
végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és 
rugózások), 

 egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, 

 néhány lépés nekifutásból — keresztbe állított és felfordított — pad átugrása egy 
lábról, érkezés páros lábra, guggolásba, 

 célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával 8 m-
ről, 

 labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt 
labdával, 

 labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, 

 felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp), 

 mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, 
tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor). 

 Kizáró ok: a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge 
teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai 
tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 

d) Egészségi alkalmasság igazolása: egy évnél nem régebbi általános háziorvosi igazolás és 
tüdőszűrő lelet. 

Egészségi szempontból — a súlyosság mérlegelése alapján — kizáró ok lehet: 

 a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb 
elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében 
egészségi állapotromlás várható, 

 mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járóbeteg-rendelés 
specialistájának a véleményét ki kell kérni, 

 a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai 
terheléssel is járó tanítóképzésben a hallgatót gátolják,  

 a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,  

 a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, 

 ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés, 

 a térlátás korlátozottsága, 

 Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok. 


