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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzési program címe: 

Befogadó-inkluzív iskola 

 

Továbbképzési program alapítási engedély száma: 

23/186/2015 

 

Továbbképzési program alapítási engedélyének vége: 

2020.07.07 

 

Továbbképzési program célja: 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

diagnosztizált tanulók iskolai integrációja gyakorlati megvalósulásának támogatása. 

Az iskolában dolgozó pedagógusok, nevelő-oktató 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 továbbképzés célja a befogadó szemléletű iskolai attitűd kialakítása. Sajátossága a 

mindennapok tapasztalataira épített praktikus módszertani és eszközhasználati 

segítségnyújtás.  

A továbbképzés jellegzetességét az adja, hogy  az iskolai nevelés során jelentkező 

problémákra és nem a fogyatékosság típusára fókuszál, a gyakorlatban jól alkalmazható 

megoldási javaslatokkal. 

 

Továbbképzési program célcsoportja: 

A köznevelésben nevelő-oktató munkát végző, iskolában dolgozó tanítók, tanárok. 

 

 

Továbbképzési programba bekapcsolódási feltétel: 

főiskola 

egyetem 

szak: tanító, tanár 

szakképzettség: 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 3. sz. mellékletében 

foglalt nevelési-oktatási intézményekben  

 

Képzési program óraszáma: 

30 óra 

 

A továbbképzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek: 

A továbbképzés végére a továbbképzést elvégző szakember megismeri a köznevelés 

intézményi ellátórendszerét, a jogszabályi és szakmai alapismereteket, melyek segítik a 

tanuló megfelelő diagnosztikus és ellátási folyamatba való bekapcsolódását. 

Képessé válik kialakítani, módosítani a tanuló fejlődését segítő személyi és tárgyi 

környezetet. Képes saját gyakorlatán, eszköztárán rugalmasan módosítani a tanuló 

ellátásának speciális igényeit figyelembe véve. 

 

 

 

A továbbképzési program zárásának módja:  
A továbbképzést írásbeli számonkéréssel zárjuk, melynek formája egy záró teszt 

kitöltése. 
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A záró teszt kitöltésére a továbbképzés lezárása után 5 munkanap áll majd 

rendelkezésre. 

A teszt 20 kérdést, felvetést tartalmaz. A tesztet a résztvevők önálló munka keretében 

online töltik ki. A továbbképzés sikeres zárásához szükséges a teszt 70%-os helyes 

kitöltése (14 helyes válasz).  

A teszt elérhetősége: www.tudastar.fszk.hu 

 

A továbbképzés végén megszerezhető minősítés: 

nem felelt meg: 70% alatti eredmény; 

megfelelt: minimum 70%-os eredmény; 

jól megfelelt: 90-100%-os eredmény. 

 
A továbbképzési programban résztvevők minimum és maximum létszáma: 

minimum 16 fő és maximum 32 fő  

 

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A tanúsítványnak formai szempontból meg kell felelnie a 277/1997 (XII.22.) Korm. 

rendelet 6.§ (11) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A tanúsítvány aláírója 

az alapító és az indító képviselője. 

  

A továbbképzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: 

Tanúsítvány 

 

A továbbképzési program főbb tematikai egységei: 

Befogadó intézmény felkészítése az integrációra 

SNI tanuló megismerése 

SNI tanuló fejlesztése  

Differenciálás lehetőségei 

 

 

 

A továbbképzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további 

információ kérhető, a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás 

keretében: 

 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 191. 

Telefon: (1) 450-3239 

Fax: (1) 450-3235 

E-mail : felnottkepzes@fszk.hu 

 Web: http://fszk.hu 

 

Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft. 

Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal. 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

