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Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 08. 29. 
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A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok számára meglévő ismereteikre építve olyan tartalmi és módszertani 

segítséget nyújtson, amely hozzájárul a köznevelési intézmények egyes fokozataiból átmenő (óvoda-iskola, alsó-felső 

tagozat, alapfok-középfok) tanulók beillesztésének és beilleszkedésének szakszerű támogatásához, a tanulók 

személyiségének optimális fejlesztéséhez. További cél a tanárok elfogadó attitűdjének erősítése, a szociokulturális és 

életkori, valamint egyéni sajátosságok tudatosítása a problémamentes átmenet érdekében. A megszerzett, elsősorban 

gyakorlatorientált ismeretek birtokában képessé válnak a résztvevő pedagógusok az iskolai kudarcok okainak 

feltárására, csökkentésére, a gyermekekhez igazodó támogatási formák alkalmazására. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A továbbképzés főképp az átmenetben érintett korosztályokkal foglalkozó (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, alapfok-

középfok) pedagógusok számára kíván elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani a tanulók iskolai beválásának 

segítése érdekében. A továbbképzés programjának tervét azokra a szakirodalmi megállapításokra alapozzuk, amelyek 

azt jelzik, hogy az átmenet eredményessége nagyban hozzájárul az iskolai kudarcok elkerüléséhez. A továbbképzés 

keretein belül a résztvevők olyan kompetenciákra tesznek szert, amely eredményeként képessé válnak a kritikus 

változások jelentőségének felismerésére, valamint jártasak a beválást nehezítő okok azonosításában, a tanulókhoz 

igazodó támogatási formák kidolgozásában és megvalósításában.  

A program három tematikai egységre bontható, amely a sikeres beilleszkedés szempontjából kritikusnak tekinthetők.  

1. témakör: Az átmenet értelmezés. Az átmenet társadalmi összefüggései: a szociokulturális háttér: az iskola, a szülők 

és különös tekintettel a pedagógus szerepe, a „jó gyakorlatok” bemutatása. 

2. témakör: A tanulás segítése. A tanulás konstruktív értelmezése, az önszabályozó tanulás. A tanulás tanítása. 

Tanulási stratégiák és stílusok. A tanulási motiváció. A tanuláshoz szükséges kompetenciák és az élethosszig tartó 

tanulás. Az iskolai beváláshoz szükséges képességek (iskolaérettség), és hátráltató tényezők. A részképességek 

fejlesztésének problémája. 

3. témakör: A tanulói személyiség megismerése és fejlesztése. A megismerés alapmódszerei. A kommunikációs 

kompetenciák, fejlesztésük, zavarai. A „netgeneráció” és az iskola. A szociális kompetenciák megismerése és 

fejlesztése, a szocialitás életkori sajátosságai, a pedagógus lehetőségei.  

A korszerű elméleti ismeretek mellett változatos módszerek és munkaformák (csoport –és kooperatív munka, 

brainstorming, filmvetítés, tanulói dokumentumok elemzése, szituációs játékok) segítségével készítjük fel a 

pedagógusokat az átmenet segítésére.  

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

Záró dolgozat követelményei: A dolgozat beadása a tanfolyamot követő két héten belül maximum 5-6 oldal 

terjedelemben. Minden résztvevő készít – saját tanítási gyakorlatából - egy, az átmenethez nehezen alkalmazkodó 

gyermekről egy esetbemutatást. Szempontjai:1. A tanuló rövid jellemzése (pl. szociokulturális háttér, egyéni 

sajátosságok, tanulási, magatartási sajátosságai, kompetenciái). 2. Helyzetelemzés: a beilleszkedési nehézség 

jeleinek, okainak részletes bemutatása és dokumentálása (pl. interjú a tanulóval, szülővel, pedagógusokkal, 

osztálytársakkal; a tanuló órai, tanórán kívüli megfigyelése és jegyzőkönyvezése; tanuló által készített dokumentumok 

elemzése, tanulástörténet elemzése stb.) 3. A beválást segítő terv részletes kidolgozása, javaslatok megfogalmazása. 

Minősítési formája: megfelelt, nem felelt meg. 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

A továbbképzésben résztvevők a képzés befejezése után ismerjék fel a kritikus változásoknak - benne az intézmények 

közötti átmenetnek- a személyiségfejlődésben betöltött szerepét. Legyenek képesek azonosítani a tanulók iskolai 

beválását nehezítő tényezőket, mint például a szociokulturális hátrányokat, a tanulók közötti fejlettségbeli, egyéni 

különbségeket, a tanulási nehézségeket és tanulás-módszertani hiányosságokat. Kompetenciahatárokon belül tudják 

azokat szakszerű ellátni, fejleszteni.  

Legyenek tisztában a tanulás korszerű pedagógia, pszichológiai értelmezésével, tudják az átmenetben különösen 

érintett korosztályok kognitív fejlődésének jellemzőit, tudják megnevezni a fejlődésüket hátráltató tényezőket. 

Legyenek képesek az átmenethez (új elvárásokhoz) nehezebben alkalmazkodó tanulók motiválására, tanulási 

kompetenciáik fejlesztésére, valamint alkalmasak az önszabályozó tanulás fázisainak megtanítására.  

Ismerjék a tanulók megismerésének, fejlesztésének alapmódszereit, azok szakszerű alkalmazását. Tudják a kapott 

információkat értelmezni és felhasználni az iskolai beválás segítése érdekében. Ismerjék az iskolai beválás 

szempontjából kritikus kompetenciákat (tanulási, kommunikációs és szociális kompetenciák), azok sajátosságait, 

legyenek képesek azok szakszerű fejlesztésére. 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés 

szempontjainak meghatározása 

Záró dolgozat készítése és beadása a tanfolyamot követő két héten belül maximum 5-6 oldal terjedelemben. 

Minden résztvevő készít – saját tanítási gyakorlatából - egy, az átmenethez nehezen alkalmazkodó gyermekről egy 



esetbemutatást a következő szempontok alapján: 

- A tanuló rövid jellemzése (pl. szociokulturális háttér, egyéni sajátosságok, tanulási, magatartási sajátosságai, 

kompetenciái) 

- Helyzetelemzés: a beilleszkedési nehézség jeleinek, okainak részletes bemutatása és dokumentálása (pl. interjú a 

tanulóval, szülővel, pedagógusokkal, osztálytársakkal; a tanuló órai, tanórán kívüli megfigyelése és jegyzőkönyvezése; 

tanuló által készített dokumentumok elemzése, tanulástörténet elemzése stb.) 

- A beválást segítő terv részletes kidolgozása, javaslatok megfogalmazása. 

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 

a problémahelyzet megoldásába, alkalmasak-e a választott megoldási javaslatok a tanuló iskolai beválásának 

segítésére. 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos tanár; óvodapedagógus, tanítói, általános és 

középiskolai tanári, szakképzettség.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, 

Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető 

 


