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Befogadó-inkluzív óvoda 
 

című,  
 

a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált 
 

képzésére 
 
 
 

A képzés azonosító száma: 716011/1 
 
A továbbképzés engedély száma: 23/185/2015. 
 
A továbbképzés célja:  
 
Az óvodában dolgozó pedagógusok, oktató nevelő munkát segítők számára a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek, tanulók – kiemelten a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel kapcsolatos – a mindennapi problémákhoz igazodó 
elméleti és gyakorlati ismeretek és konzultációs lehetőség biztosítása.  
 
A képzés speciálisan az óvodai nevelés során felmerülő nehézségekre és azok megoldási lehetőségeire 



fókuszál, miközben a szakmai és jogszabályi háttérrel és a köznevelés biztosította 
intézményrendszerrel is megismerteti a képzésen résztvevőket, mindezt a képzésen résztvevők saját 
gyakorlatából hozott probléma és az óvodai munkája során alkalmazható fejlesztési lehetőségekkel is 
ötvözi. Ezáltal egyedi képzést biztosít az óvodában dolgozóknak, de alkalmas az inkluzív óvodává válás 
előkészítésére is. 
 
A továbbképzés jellegzetességét azt adja, hogy az óvodai nevelés során jelentkező (azaz 
beilleszkedési, magatartási; beszéd, nyelvfejlődési; mozgás, szenzomotoros eltérések, valamint a 
tanuláshoz szükséges képességekben megnyilvánuló) problémákra és nem a fogyatékosság típusára 
fókuszál, a gyakorlatban jól alkalmazható megoldási javaslatokkal.  
 
A továbbképzés célcsoportja:   
 
A köznevelésben oktató-nevelő munkát végző, óvodában dolgozó pedagógusok, óvodapedagógusok. 
Igény szerint: Integráló pedagógusok, fejlesztő pedagógusok. 
 
A továbbképzés utáni adott munkakört betöltő személy képes lesz: 
 

 A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember képes felismerni a különböző 
képességterületek eltéréseit, az óvodai fejlesztés lehetőségeit.  

 Megismeri a köznevelés intézményi ellátórendszerét, a jogszabályi és szakmai 
alapismereteket, melyek segítik a gyermekek megfelelő diagnosztikus és ellátási folyamatba 
való bekapcsolódását.  

 Képes kialakítani, módosítani a kisgyermek fejlődését segítő személyi és tárgyi környezetet.  

 Képes saját gyakorlatán, eszköztárán rugalmasan módosítani a gyermek ellátásának speciális 
igényeit figyelembe véve.  

 Közreműködésével támogatni tudja az óvodai szakmai közösséget, a családot a kisgyermek 
elfogadásában, a mindennapi nevelési helyzetek megoldásában, lehetőségeik és jogaik 
megismerésében. 
 
 

A továbbképzés költsége: bruttó 20 000 Ft, amely az előadói díjat és a frissítők árát tartalmazza, a 
tananyagegységekhez tartozó számonkéréseknek külön pluszköltsége nincs. 
 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
 
A továbbképzés időpontjai: 2016. március 4-5. és április 1. 
 

 
A továbbképzés helyszíne: FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest, Damjanich u. 4. Pap Károly előadó 
 
Csoportlétszám (min.- max.): 25-32 fő 
A képzés a minimális létszám elérése esetén indítható! 
 
A képzés főbb módszerei:  

 Műhelymunka, 

 Plenáris konzultáció, 

 Film, illetve eset elemzés, 

 Kiscsoportos gyakorlat 

 



 
A továbbképzés zárása:  
 
A képzést két írásbeli számonkéréssel zárjuk.  

1. Tudásmérő teszt.  
2. Képzést záró feladat: egy konkrét probléma kapcsán saját gyakorlatának áttervezéséhez 

szempontok megfogalmazása, és gyakorlati, módszertani ötletek gyűjtése kiegészítve a 
szükséges lépések megtervezésével. Az esetelemzés terjedelme: 3-5 oldal. 
 

 A megfelelés kritériuma:  
- a képzést záró teszt min 70%-osra teljesítése  
- az esetelemzés határidőre történő benyújtása, valamint a szempontoknak való megfelelése, 
háromfokozatú értékelési /jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg/ skála alapján értékelve.  

 
A továbbképzést záró dokumentum: A továbbképzés eredményes elvégzését Tanúsítvány igazolja. 
 
A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
A továbbképzést záró teszt, valamint záró feladat határidőre történő sikeres teljesítése, valamint a 
továbbképzés óraszámát tekintve, legalább 90%-os részvétel. 
 
Megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben résztvevőt érintő következmények: 
A megengedett hiányzás túllépése (max. a továbbképzés összes óraszámának 10 %-a) esetén a 
résztvevő kizárásra kerül. A továbbképzésen való részvételről Résztvevő csak látogatási igazolást 
kaphat. 
 
A résztvevő jogai és kötelezettségei: 

1.)  Képző intézmény kötelezettséget vállal a szerződés a képzés lebonyolításáért, felelősséget a 
program minőségéért, teljesítéséért, a képzésben közreműködők tevékenységéért. 

2.)  Résztvevő vállalja, hogy elfogadja a képzés rendjét, esetleges hiányzásáról a Képző intézményt a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti, továbbá nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés 
más résztvevőit, oktatóit, illetve a Képző intézmény érdekeit sértené vagy károsítaná. 

3.)  A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelenléti íven megjelenését minden foglalkozási 
napon aláírásával hitelesítenie kell, továbbá szándékos vagy gondatlanságból elkövetett 
károkozás esetén az okozott kárt köteles megfizetni. 

4.)  A Képző intézmény szerződésszegésének következménye(i): A képzés azonos feltételekkel 
történő ismételt megszervezése 

5.)  Résztvevő szerződésszegésének következménye(i): A képzésről kizárásra kerül. 

A képzés nem folytatható abban az esetben sem, ha a Résztvevő hiányzásai a megengedett mértéket 
túllépik, illetve ha a felajánlott pótlási lehetőséggel nem él, vagy azt nem a megfelelő minőségben 
teljesíti. 
Amennyiben a Képző él visszaigénylési jogosultságával, a Résztvevőnek a visszaigénylésre való 
felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül eleget kell tennie a képzés időarányos részére 
eső költségek visszafizetésére vonatkozóan. Abban az esetben, ha a visszafizetés a megjelölt 
határidőig nem teljesül, a Képző a határidőt követő napokra vonatkozóan jogosult a visszafizetendő 
összeg, jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelt összegére a visszafizetés megvalósulásáig. 
 
 
 
 
 



 
A  jelentkezés feltételei:  
 

 felsőoktatási intézményben megszerzett felsőfokú végzettség (óvodapedagógiai, 
gyógypedagógia, pszichológia, konduktív pedagógia szak) 

 1 év szakmai gyakorlat 

 egyéb feltétel:  
1. Legalább egy problémafelvetés a képzéshez kapcsolódóan az óvodai gyakorlatából. A 
problémához kapcsolódóan egy nagyon részletes esetleírás többek között az alábbi 
jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról  
2. Motiváció leírása, miért szeretne a képzésen részt venni.  

 
 
A jelentkezés menete/határideje: 
 
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentációk: 

1. Elektronikus jelentkezési lap – a honlapon kitöltendő,  
2. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza jelenlegi munkakörét, feladatait és a munkakörben 

eltöltött évek számát, mely a honlapon a jelentkezési laphoz csatolandó 
3. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a honlapon a 

jelentkezési laphoz csatolandó 
4. Legalább egy problémafelvetés a képzéshez kapcsolódóan az óvodai gyakorlatából,  

(A problémához kapcsolódóan egy nagyon részletes esetleírás többek között az alábbi 
jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) 
valamint  Motiváció leírása, miért szeretne a képzésen részt venni. – honlapon a jelentkezési 
lapon kitöltendő 
 

 
Jelentkezési határidő: 2016. február 29. 
 
Bővebb tájékoztatásért kérjük, keresse Nagy Zsuzsa oktatási és szolgáltatásfejlesztési vezetőt 
a nagy.zsuzsa@fszk.hu email címen, vagy a 06-30/486-0986 telefonszámon. 
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