
A továbbképzés megnevezése: A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási 

módszerei. 

Szervezõ neve: InfoBest Kft.  

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01068-2008  

Alapítási engedély szám: 23/322/2015  

Alapító neve: InfoBest Kft.  

 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 10. 02. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok fejlesszék azokat a kompetenciájukat, amelyek 

hozzájárulnak a kiemelt figyelmet igénylő tanulói csoportokkal való hatékony bánásmódhoz. A mutatkozó 

jelekből ismerjék fel a résztvevők a kiemelt figyelmet igénylő tanulók problémáit. Bővítsék az 

elfogadáson, inkluzív szemléleten alapuló pedagógia ismereteiket, finomítsák módszertani kultúrájukat. 

Gazdagodjon a pedagógusok módszertani eszköztára. Erősödjön a tanárok elfogadó attitűdje, és váljanak 

képessé az osztálytermi folyamatok kedvező befolyásolására. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A továbbképzés főképp az együttnevelésben érintett, és a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára 

kíván elméleti és gyakorlati ismereteket közvetíteni a kiemelt figyelmet igénylő tanulók támogatása 

érdekében. .A továbbképzés olyan pedagógus-kompetenciák fejlesztését tűzi ki célul, amelyek 

hozzásegítik a résztvevőket a különleges tanulói igények felismeréséhez és szakszerű ellátásához. 

A program elméleti alapozása érinti az együttnevelés alapfogalmi rendszerét (integráció- inklúzió elve, 

megvalósulási formái), valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulói körök sajátosságait, a velük 

való foglalkozás pedagógiai elveit, módszereit.  

A program második eleme az együttnevelés mindennapi gyakorlatához nyújt támogatást a törvényi 

háttér bemutatásától az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásáig. Külön hangsúlyt kap az osztálytermi 

folyamatok kedvező befolyásolási technikáinak (szociális kompetencia fejlesztése, érzékenyítő 

foglalkozások tartása, a tanulási folyamat adekvát segítése) megismertetése, gyakoroltatása.  

Az elméleti alapok mellett változatos módszertani repertoár (kiscsoportos, egyéni – és kooperatív 

munka, brainstorming, tanulói dokumentumok elemzése, szimulációk és szituációs játékok, érzékenyítő 

feladatok) segíti a pedagógusokat az együttnevelés hatékony megvalósításában, toleráns attitűdjük 

erősítésében.  

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a záró dolgozat elkészítése, és a tanfolyam 90%-án való részvétel.  

A záró dolgozat beadása a tanfolyamot követő két héten belül minimum 3, maximum 6 oldal 

terjedelembenoldal terjedelemben történik. Minden résztvevő készít – saját gyakorlatából – egy egyéni 

fejlesztési tervet egy kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkoztatva három hónapos intervallumban. A 

tervezéskor figyelembe kell venni: a szakvéleményt, a pedagógus saját megfigyeléseit, a tanulóval 

kapcsolatban álló szakemberek korábbi véleményét, a szülőkkel és/vagy tanulóval folytatott 

beszélgetések tapasztalatait. A fejlesztési tervnek összhangban kell lennie a szakvéleményben 

megállapított fejlesztési területekkel.  

Értékelési szempontok: a téma szakszerű exponálása, a tanfolyamon elsajátított ismeretek, 

szemléletmódok beépítése az egyéni fejlesztési tervbe, adekvát megoldási módok alkalmazása. Minősítés 

formálya: megfelelt, nem felelt meg.  

 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

A tanfolyam részvevői a képzés befejezése után ismerjék a befogadó pedagógia elvi és módszertani 

sajátosságait, alapfogalmi rendszerét, benne az integráció-inklúzió fogalmát, típusait, jellemzőit, törvényi 

hátterét, alkalmazásának elveit, módszereit. Ismerjék a kiemelt figyelmet igénylő tanulói csoportok 

(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók) 

sajátosságait, a problémáik okait, jellemzőit. Legyenek tisztában a hátrányos helyzet fogalmával, 

okaival, következményeivel. 

Legyenek képesek a különleges bánásmód szükségességének felismerésére. Tudjanak egyéni fejlesztési 

tervet készíteni.  

Legyenek alkalmasak az osztálytermi folyamatok kedvező befolyásolására, a módszertani megújulásra: 

mint például szociális kompetenciák fejlesztése, érzékenyítő foglalkozások tartása, a tanulási folyamat 

adekvát segítése.  

A sajátélményű foglalkozási elemek járuljanak hozzá a pedagógusok szemléletbeli, attitűdbeli 

változásaihoz. 



Az ismeretek számonkérésének módja:  

Záró dolgozat készítése és beadása a tanfolyamot követő két héten belül minimum 3, maximum 6 oldal 

terjedelemben. Minden résztvevő készít – saját pedagógiai gyakorlatából – egy egyéni fejlesztési tervet 

egy kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkoztatva három hónapos intervallumban. A terv során 

figyelembe kell venni: a szakvéleményt, a pedagógus saját megfigyeléseit (tanórai munka, szabadidős 

tevékenység), a tanulóval kapcsolatban álló szakemberek korábbi véleményét, valamint a szülőkkel 

és/vagy tanulóval folytatott beszélgetések tapasztalatait. A fejlesztési tervnek összhangban kell lennie a 

szakvéleményben megállapított fejlesztési területekkel. 

A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat határidőre történő benyújtása, a tanfolyamon való 

legalább 90%-os részvétel, valamint a záró dolgozat elfogadása.  

Minősítési formája: megfelelt, nem felelt meg.  

Értékelési szempontok: a téma szakszerű exponálása, a tanfolyamon elsajátított ismeretek, 

szemléletmódok beépítése az egyéni fejlesztési tervbe, adekvát megoldási módok alkalmazása. 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely; pedagógus .  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, 

Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi 

felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező 

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: - 

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  

nem jellemző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?  

nem jellemző 

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon 

Részvételi díj összege:  

– Minimum: 60000 Ft  

– Maximum: 120000 Ft  

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs 

 


