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TÁJÉKOZTATÁS  
a  

„FELKÉSZÍTÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMA TANULÓK NEVELÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRA A KATOLIKUS 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN”  

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 23/183/2015 

A képzés időtartama: 3 nap (egymást követő) 

 

A képzés létszámkorlátos! 

A képzés tematikája:  

Magyarországon a roma népesség növekedése miatt egyre több iskolában nő ezen tanulók száma és 

aránya. A katolikus köznevelési intézmények elhivatottan vállalják az ő nevelésüket, oktatásukat. A 

résztvevők a képzés elvégzése során megismerkedhetnek a roma tanulók eredményes nevelésének és 

integrációjának sajátosságaival. Előadások keretében a továbbképzés során betekintést nyernek a 

romológia alapjaiba, a gyermekvédelmi hálózat sajátosságaiba, jogi szabályozásaiba. A katolikus 

egyházon belül működő jó gyakorlatokon keresztül segítséget kapnak a résztvevők, hogy felismerjék a 

saját pedagógiai gyakorlatukban megvalósítható lehetőségeket és módszertani ismereteket szerezzenek 

a drámapedagógia, a játék, az integráció és a művészeti nevelés terén a hátrányos helyzetű roma tanulók 

eredményes neveléséhez. A képzés további feladata tudatosítani a pedagógusokban a hitélet által 

nyújtotta lehetőségeket a gyermekek személyiségfejlesztésében és a saját lelki egyensúlyuk 

megőrzésében. Az esetmegbeszéléseken, szupervízión keresztül lehetőséget kapnak saját eddigi 

gyakorlatuk kiértékelésére. 

 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  

A résztvevők a képzés elvégzése után ismerjék a roma tanulók eredményes nevelésének és 

integrációjának sajátosságait. Képesek legyenek a tanultakat alkalmazni mindennapi nevelő-oktató 

munkájukban. Saját tapasztalataikat tudatosan tudják összevetni a tanultakkal, rugalmasan és kreatívan 

képesek legyenek azt a tanítási gyakorlatukba adaptálni. Képesek legyenek a megfelelő pedagógiai 

módszerek kiválasztására, az alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra. 

Két részből álló írásbeli záró dolgozatnak az értékelési szempontok szerinti elkészítése a képzés 

helyszínén közvetlenül a képzés befejezése után (kettő óra időtartamban). 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

Az óraszám 80%-án való részvétel. A záró értékeléskor a két részből álló írásbeli záró dolgozatnak az 

értékelési szempontok szerinti elkészítése a képzés helyszínén közvetlenül a képzés befejezése után 
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(kettő óra időtartamban) történik. Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek, fogalmak pontos 

használata, a saját gyakorlatba adaptálás szakszerűsége, illeszkedése a tanítás-tanulás folyamatába, a 

roma tanulók nevelési sajátosságainak való megfelelés.  

 

A képzés nem teljesítésének következményei: 

A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 

képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 

 

 

A képzés előadói: dr. Székely János, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, Molnár-Gál Béla, dr. Leibinger 

Jánosné, Szentes Judit, Szenthe-Tormássi Anna, Szepsi Rita,  
 

 

A képzés költsége:   

A képzés térítés ellenében vehető igénybe. 

A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 

gondoskodnia.  

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 

(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 

képzésre való jelentkezés feltétele is.   

 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 

 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 

 


