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„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

 „15 ÓRÁS KÉPZŐK KÉPZÉSE” 
MEGHÍVÓ 

 
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: Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas sor 10., 3019-es terem 
 
A képzés időpontja: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1) időpont: 2015. szeptember 18. (péntek) 13⁰⁰ ‒ 20⁰⁰ 
2) időpont: 2015. szeptember 19. (szombat) 8⁰⁰ ‒ 14⁰⁰ 

 

A képzés oktatói: Dr. Kovács Krisztina, Acsainé Fehér Éva, Baloghné Hollós Borbála, Bárkányiné Kondráth Katalin, 
Borsiné Csontos Ilona 
 
A képzés rövid bemutatása:  
A képzés célja, hogy a résztvevők sokoldalú elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek a sajátos nevelési igényű 
gyermekek inkluzív óvodai neveléséről. Megismertesse a résztvevőket a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének törvényi hátterével, feltételrendszerével, a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjaival. Bemutassa 
azokat a sérülésspecifikus módszertani eljárásokat, amelyek hozzásegítik a képzés résztvevőit a sajátos nevelési igény 
felismeréséhez, a pedagógiai eljárások megtervezéséhez, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztéséhez. 
 
A képzés tervezett témái:  

1. A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésével kapcsolatos alapfogalmak értelmezése 
2. A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelésének jogi szabályozása, alapdokumentumai 
3. Az inkluzív nevelés feltételei 
4. Az óvodai élet tevékenységi formáinak sérülésspecifikus megszervezése 
5. A mozgássérült gyermekek inkluzív nevelése 
6. Látássérült gyermekek inkluzív nevelése 
7. Hallássérült gyermekek inkluzív nevelése 
8. Az értelmi fogyatékos gyermekek inkluzív nevelése 
9. A beszédfogyatékos gyermekek inkluzív nevelése 
10. Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek inkluzív nevelése 
11. A pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek inkluzív nevelése 
12. Egyéni fejlesztési terv készítésének specifikumai 
13. Az óvodáskorú gyermekeknél alkalmazható pedagógiai fejlesztő játékok 
14. Team munka jelentősége az óvodai integrált nevelésben 
15. Óvodai jó gyakorlatok 

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők 
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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 kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu címre várjuk 

 jelentkezési határidő: 2015. szeptember 16. (szerda) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását) 

 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel. 
 

 
Szeretettel várjuk Önöket! 

 

 
 


