SEMMELWEIS EGYETEM
PETŐ ANDRÁS KAR
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
Központi szám: +36 1 224-1500
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TANULMÁNYI ÉS HALLGATÓI
KÖZPONT KARRIERIRODA
KONDUKTOR BA
Specializációk: óvodai, iskolai, pedagógiai
rehabilitáció.
Helyszínek: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
1118 Budapest, Villányi út 67.

KONDUKTOR BA

Telefon: +36 1 224-1556,
+36 1 224-1557
E-mail:

balogh.istvan_laszlone@semmelweis-univ.hu

Megközelíthető a Széll Kálmán térről
155-ös és 156-os busszal

Székhelyen kívüli képzés
Helyszín:
Illyefalva, Románia
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PEDAGÓGIA BA
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PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
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KONDUKTORSEGÍTŐ SZAKKÉPZÉS
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KONDUKTORTANÁR MA –

Helyszín:

JELÖLD AZ ELSŐ HELYEN
A SEMMELWEIS EGYETEM
PETŐ ANDRÁS KARÁT
A FELVÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMÁN!

1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

szakvizsgázott
pedagógiai szakszolgálat területen
Helyszín:
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.

Helyszín:

Szabadka, Szerbia

akkreditáció alatt
Levelező oktatás magyar és angol nyelven
Helyszín:
1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.
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SZEREZZ
VERSENYKÉPES
KONDUKTORI DIPLOMÁT!
Konduktor Alapképzés (BA) a Semmelweis
Egyetem Pető András Karán a négy éves, nyolc
féléves, nappali tagozatos oktatás. A képzés
a választott hivatásra, a konduktív nevelésre
készít fel, amely arra jogosítja az oklevelet szerzett fiatalt, hogy különböző mozgássérült és
az idegrendszeri sérüléshez hasonló tüneteket
mutató gyermekekkel és felnőttekkel végezze
az egész személyiségre ható konduktív pedagógiai tevékenységét.
Az óvoda specializációt választók a 3–8 éves
mozgássérült gyermekek az iskola specializáción tanulók pedig a 6–12 éves mozgássérült
gyermekek konduktív pedagógiai nevelésére
és integrációjuk segítésére válnak alkalmassá.
A pedagógiai rehabilitáció specializációt
választók képesek lesznek egészségügyi, szociális intézményekben zajló konduktív pedagógiai fejlesztésre vegyes szakember csoportokban.
Végzett hallgatóink olyan hivatást választanak,
amely nevelői, oktatói tevékenység. Legfőbb
célunk a központi idegrendszer károsodása
következtében mozgássérült, sajátos nevelési igényű személyeket alkalmassá tenni az
önellátásra, az önálló életvitelre a komplex személyiségfejlesztés által.
Az akkreditáció alatt szigorú követelmények
mentén zajlik. A gyakorlatorientált konduktor alapszak komoly lelki és fizikai erőnlétet
igényel. Ezen elvárásoknak csak azok tudnak megfelelni, akik élethivatásnak tekintik
a mozgássérült személyek nevelését, a teljes
emberi életre felkészítést.
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FELVÉTELI
KÖVETELMÉNYEK
Konduktor alapszakhoz középiskolai érettségi bizonyítvány és sikeres alkalmassági vizsga
szükséges.
Az alkalmassági vizsga három elemből áll

ÉNEK ALKALMASSÁGI
VIZSGA
Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal, megfelelő hangterjedelemmel
és ritmusérzékkel. A feladatok között szerepel – egyebek mellett – néhány magyar
népdal vagy műzenei szemelvény előadása magasabb és mélyebb hangfekvésben,
valamint rövid ritmussorok hallás után történő reprodukálása.

BESZÉD
ALKALMASSÁGI VIZSGA
Célja annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e
a pedagógusi pályára. A feladatok között
szerepel – egyebek mellett – szöveg felolvasása a szóbeli szövegalkotó képesség,
estleges hangképzési zavarok, beszédritmusban észlelhető zavarok felmérése,
kiszűrése.

FIZIKAI
ALKALMASSÁGI VIZSGA
Célja annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető
motoros (mozgási) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve az iskolai, óvodai pálya
gyakorlásának. A feladatok között van
futás, zenés gimnasztika, labdavezetési
gyakorlat és egyéb testnevelési felmérés.
A kizáró okok közé tartozik a jelentkezés évében érettségizők esetében
a középiskolai tanulmányok utolsó két
évében a testnevelés alóli teljes felmentés.
A jelentkezőnek lehetősége van arra, hogy ún.
előzetes alkalmassági vizsgát tegyen. Sikeres
vizsga után újabb vizsgát nem kell tennie.

NYÍLT NAPOKRÓL,
ELŐALKALMASSÁGI ÉS
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK
IDŐPONTJÁRÓL A
WWW.SEMMELWEIS.HU/PAK/
FELVETELIZOKNEK
OLDALON TÁJÉKOZÓDHATNAK.
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