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 „MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 
Kedves Kollégák! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein 
belül a következő 15 órás képzésünkre. 
 
A képzés címe: Disabled pedagógia 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, 7103-as terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1) időpont: 2015. június 4. (csütörtök) 1300 – 1900  
2) időpont: 2015. június 5. (péntek) 1300 – 2000  

 
A képzést vezeti: Soós Katalin 
 
A képzés rövid bemutatása: 
A 21. század egyik nagy kihívása a disabled, más néven az egészségileg problémás gyermekek helyzetének ismerete 
és gondjaik kezelése, megoldása. Tudnunk kell, hogy a disabled gyermek nem azonos az SNI-s gyermekkel. Ez 
egyrészt könnyebbé, másrészt nehezebbé teszi mind a gyermek, mind a pedagógus valamint a szülő helyzetét. 
A képzés során ezekkel a különleges feladatokkal kívánjuk megismertetni a képzésen résztvevőket. 
 
A képzés tervezett témái: 

1. A disabled pedagógia jelentése, fogalomrendszere. 
2. A krónikus gyermekbetegségek fogalma, csoportosítása, megjelenése kisgyermekkorban. 
3. Fizikális, mentális és szociális egészséggel kapcsolatos problémák. 
4. Az immunrendszer felépítése és működése, megismerésének szükségessége. 
5. Az allergia és az asztma fogalma, fajtáinak csoportosítása. Az allergiás gyermek csoportba illesztése.  
6. Teendők az allergiás gyermekkel. Az allergiás betegségek megelőzése és kezelése. A pedagógus 

betegségtudat csökkentő szerepe. 
7. Asztma. Az asztmás gyermek speciális egészségnevelési feladatai. 
8. Gyermekkori vagy más néven I-es típusú cukorbetegség. A cukorbeteg gyermek körüli speciális teendők.  
9. Veleszületett betegségek. A túlféltés veszélyei. 
10. Anyagcsere betegségek. Speciális étrendek. 
11. Gyermekkori obesitas. A túlsúlyos gyermekek speciális nevelési feladatai. 
12. Kiterjesztett pedagógus szerepek az egészségileg problémás gyermekeknél. 
13. A betegség elfogadtatása, a félelem csökkentése a betegséggel szemben mind a pedagógus, mind pedig a 

szülő esetében. 
14. Esetmegbeszélések. 
15. Esetmegbeszélések 

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 
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FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. 
rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus 
továbbképzés 120 órájának 25 százaléka mértékéig).  
 
A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a sooska@jgypk.szte.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. június 2. (kedd) 17.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


