
Összefoglaló a szakmai programokról 

 

A pályázat 2012. október 1. és 2014. szeptember 28. között valósult meg. 

A projekt keretében megvalósult tevékenységek: 

1. Továbbképzések kidolgozása, akkreditáltatása 

A) A globális oktatás és az interkulturális nevelés lehetőségei a köznevelési 

intézményekben 

Nyilvántartási szám: A/7891/2014 

Engedély szám: 47793/50/2014 

A pedagógus-továbbképzés fő célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a globális 

oktatás, az interkulturális és multikulturális nevelés fogalmát. További célja a 

tanfolyamnak, hogy a részvevők ismerjék meg a témához kapcsolódóan a hazai és 

nemzetközi kutatások eredményeit, melyek felhasználásával képessé válnak a globális 

oktatást, az interkulturális nevelést különböző megközelítési módokból rendszerezni. 

Célunk továbbá, hogy a résztvevők intézményi gyakorlatába épüljenek be azok az 

ismeretek, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, melyekkel a különböző hátterű (migráns 

és migráns hátterű, hátrányos helyzetű) gyermekek, tanulók nevelését, oktatását 

támogatni tudják. A kulturális, nyelvi sokszínűség európai értékeit megismerve, azokat 

alkotó módon tudják a pedagógusok az intézményi gyakorlatukban alkalmazni. Célunk 

a résztvevő pedagógusok szemléletváltozásának támogatása a módszertani eszköztáruk 

bővítésével (differenciálás, egyéni foglalkozás, projektpedagógia, élménypedagógia, 

együttműködési technikák). 

 

B) Idegen nyelv-e a magyar? Pedagógusok felkészítése a migráns hátterű gyermekek, 

tanulók nevelésére, oktatására 

Nyilvántartási szám: A/7711/2014 

Engedély szám: 43/81/2014 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4937 

 

Továbbképzésünk célja, felkészíteni a résztvevőket a migráns hátterű 

gyermekek/tanulók fogadására az óvodában, iskolában.  

Ezért a résztvevők: 

- megismerik a hazai és a nemzetközi jogi szabályozást a migráns hátterű gyermekek 

nevelésére, oktatására vonatkozóan; 

- áttekintik a bevándorlási statisztikai adatokat; megismerik a statisztikai adatokból a 

migráns hátterű, azon belül is a határon túlról érkezett gyermekek, tanulók arányát a 

köznevelési intézményekben; 

- készüljenek fel a nyelvi és kulturális sokszínűség kihasználására a saját 

szakterületükön; 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4937


- megismerik a migráns hátterű gyermekek, tanulók bevonásának lehetőségeit az óvodai 

nevelésbe, interaktív módon az iskolai tanítási órákba, a szabadidős programokba; 

- ismerjék meg a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat a migráns gyermekek/tanulók 

óvodai, iskolai nevelésében; 

- módszertani eszköztárukat bővítik a migráns hátterű gyermek, tanulók neveléséhez, 

oktatásához  

 

 

C) A migráns tanulók inklúzióját támogató mentor pedagógusok felkészítése 

Nyilvántartási szám: A/7712/2014 

Engedély szám: 43/82/2014 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4936 

 

A továbbképzés célja: 

A résztvevők felkészítése a migráns hátterű tanulókat is fogadó köznevelési 

intézményekben mentori feladatok ellátására. Ismerjék meg: az interkulturális 

pedagógia alapjait, a segítő szerepkörök jellemzőit, a mentori munka alapvető 

tevékenységeit. Bővüljön ismertük: a hatékony tanulási-tanítási módszerek 

alkalmazásában, adaptálásában, a kultúrák eltérő kommunikációs, és viselkedéses 

jellemzőinek azonosításában, a migrációból adódó helyzetben használható támogatás 

eszközeinek, módszereinek ismeretében, a migráns státusz jogi szabályozásával 

kapcsolatban. Fejlődjenek a mentori munkához szükséges képességeikben, ezáltal 

fejlődjön a migráns személyek szükségleteinek felismerésére, kielégítésére való 

képességük. 

2. Pedagógus továbbképzések megtartása a fenti témákban (térítésmentes formában) 

A globális oktatás és az interkulturális nevelés lehetőségei a köznevelési 

intézményekben 
Szolnok, 2014. szeptember 22-23-24. – 24 fő 

 

Idegen nyelv-e a magyar? Pedagógusok felkészítése a migráns hátterű gyermekek, 

tanulók nevelésére, oktatására 

Szolnok, 2014. június 4-5-6. – 10 fő 

 

A migráns tanulók inklúzióját támogató mentor pedagógusok felkészítése 

Szolnok, 2014. június 23-24-25. – 10 fő 

 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4936


 

3. Migráns hátterű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz, TÁMOP-

3.4.1.B-11/2-2012-0005 pályázat projektnyitó szakmai konferenciája 

Szolnok, 2012. december 4. – 100 fő 

http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/?page=hir&oldal=migrans-hatteru-tanulok-

nevelesenek-es-oktatasanak-segitese 

4. Disszeminációs műhelykonferencia és workshop 
Szolnok, 2014. szeptember 26-27. 

https://drive.google.com/file/d/0B-OPCv___HtReEtyX3llUkE2NU0/view?usp=sharing 

 

5. Tanulói értékelőrendszer kialakításához módszertani útmutató készítése 

 Császár István: Adalékok a tanulói értékelő rendszer kialakításához – a tehetséges 

gyermek a rendszerben 

 dr Németh Miklósné: A tudás mérése, mérőeszköz készítés módszertana, egy 

mérőeszköz bemutatása 

 Barabás Krisztina: Válogatott irodalomjegyzék az értékelés témaköréből 

6. Pedagógiai módszerek a migráns hátterű gyermekek/tanulók neveléséhez – módszertani 

segédlet pedagógusoknak, intézményeknek 

 Császár István: Tehetségfejlesztő módszerek 

 Barabás Krisztina: Pedagógiai módszerek - Válogatott irodalomjegyzék migráns 

gyermekek neveléséhez 

 Váczi Emese: Migráns tanulók nevelésének-és oktatásának pedagógiai alapjai 

 Földesiné Ungi Mariann: Gyakorlatgyűjtemény migráns gyermekek neveléséhez 

7. Migráns hátterű tanulók számára tanulásmódszertani program kidolgozása 

http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/?page=hir&oldal=migrans-hatteru-tanulok-nevelesenek-es-oktatasanak-segitese
http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/?page=hir&oldal=migrans-hatteru-tanulok-nevelesenek-es-oktatasanak-segitese
https://drive.google.com/file/d/0B-OPCv___HtReEtyX3llUkE2NU0/view?usp=sharing


 Kátainé Darók Bernadett – Imréné Cselóczki Andrea – Pege Marianna: Az 

interkulturális nevelést, oktatást, a migráns hátterű gyermekek felzárkóztatását segítő 

tanulásmódszertani kiadvány 

8. Tanulói szintfelmérés szakmai, módszertani anyagának összeállítása 

 Csibi Enikő: Szintfelmérés, korábban szerzett ismeretek, kompetenciák felmérése 

 dr Németh Miklósné: A tudás mérése, mérőeszköz készítés módszertana, egy 

mérőeszköz bemutatása 

9. Tájékoztató kiadvány intézményvezetők részére  

 Barnáné Pintér Gizella: Migráns tanulók fogadása, befogadása az iskolába  

 Császár István: Szervezeti kultúra fejlesztése a migráns tanulók befogadásával 

kapcsolatban 

 Csibi Enikő: Tájékoztató intézményvezetők számára - Gyors segítség a migráns tanulók 

korábbi tanulmányainak elismeréséhez, az osztályba sorolásukhoz, felzárkóztatásukhoz 

 dr Németh Miklósné: Külföldön végzett tanulmányok beszámítása, bizonyítványok, 

oklevelek elismerése és annak jogszabályi háttere 

10. Módszertani segédanyag a gyermekek/tanulók egyéni fejlesztéséhez 

 Barnáné Pintér Gizella: Módszertani gyűjtemény a migráns tanulók iskolai 

beilleszkedésének elősegítésére, a lemorzsolódás elkerülésére 

 Czagány Bernadett: Módszertani ajánlás a migráns hátterű gyermek énképének, 

szociális helyzetének, tanulási stílusának és motivációjának vizsgálatához, valamint a 

családi háttér megismeréséhez  

 Erdősiné Csák Andrea: A migráns tanulók nyelvi beilleszkedésének és nyelvi 

hátrányaik leküzdésének megsegítése, lemorzsolódásuk megelőzése 

 Földesiné Ungi Marianna: Elméleti alapvetés a migráns hátterű gyermekek/tanulók 

egyéni felzárkóztatási és fejlesztési terveinek kidolgozásához 

11. Tanulói program migráns és befogadó gyermek/tanulók számára 

 Imréné Cselóczki Andrea: “Itthon otthon” - Közös szabadidős programok a migráns 

gyermekek/tanulók és a befogadó közösség gyermekei/tanulói részvételével, egymás 

kultúráinak, gondolkodásmódjának jobb megismerése érdekében 

 Váczi Emese: „Határon innen, határon túl” - Interkulturális nevelés multikulturális 

tartalmakkal 



 

  

12. Érzékenyítő program szervezése szülőknek, befogadó közösségnek 

2014. szeptember 10. – 2 csoport (11 fő + 8 fő) 

Pszichológus szakemberek segítségével dolgoztuk ki a migrációban érintett szülőknek, és 

a gyermekeket tanító pedagógusoknak szóló érzékenyítő programunkat, annak érdekében, 

hogy megkönnyítsük az együttműködést, zökkenő mentesebbé tegyük a határainkon 

túlról érkezők beilleszkedését. 

 

 

Célunk az volt, hogy minden résztvevő más 

nézőpontból is kapjon egy röpke betekintést a betelepülők helyzetébe, nehézségeibe, 

mindennapi embert próbáló küzdelmükbe, mellyel megpróbálnak egy addig ismeretlen 

közösség és kultúra részeseivé válni. Mindezt anélkül, hogy saját identitásukat 

elveszítenék, inkább összevegyítve a kettőt, és a legjobb elegyet alkotni a hozott 

„építőkockákból”. Láthattuk, hogy egy probléma megoldása során mindenki más oldalról 

közelítette meg a helyzetet, más stratégiát használt, ezt tudatosítva magunkban, és ezen 

módszerek összehangolásával hatékonyabb közös munkát végezhetnénk. 

13. Tanácsadás pedagógusoknak (csoportos és egyéni) tanulási-nevelési kérdésekben 



A tanácsadási tapasztalatok alapján elmondható, hogy egyrészről a pedagógusok jó 

érzékkel közelítenek a különféle nehézségekhez, ebből eredően a megerősítés és bátorítás 

sokat jelent számukra. Másrészt folyamatosan szükség volna az önismeret, az asszertivitás, 

a kommunikáció háromszögét tudatosabbá, és begyakoroltabbá tenni, mert a tanítás-tanulás 

folyamatában, éppen ezeket a készségeket használva lehetnének sokkal hatékonyabbak és 

magabiztosabbak. 

14. Tanácsadás szülők számára (csoportos és egyéni) tanulási-nevelési kérdésekben 

A beszélgetések során egyre-másra jelentek meg a szülők szorongásainak az okai, a 

különféle bizonytanság-érzések. Az óvatosan megfogalmazott problémákban fel lehetett 

fedezni az iskolával és a pedagógussal való együttműködés szándékát. Az elmondott esetek 

fókuszában az egymás megértésének nehézségei álltak. 

Voltak szülők, akik inkább szokványosabb nehézségekről számoltak be, a gyermekek 

iskolai problémáiról, a kamaszodó gyermekeikkel kapcsolatos küzdelmeikről, de 

előkerültek személyes problémák is. Nem voltak ezek a gondok sem különösebben mások, 

mint a többségi társadalom tagjaié, ezen a területen is megmutatkozott az emberi 

hasonlóság a migránsok és a befogadó környezet között.  

 

15. Szakmaközi műhelyek: szülők, pedagógusok, szociálpedagógusok, fenntartók szociális, 

oktatási feladatokat ellátó munkatársak bevonásával 

Szolnok, 2014. szeptember 10. – 12 fő 

Szakmaközi műhelyünk célja a különböző területeken dolgozó, migráns hátterű gyermekkel 

és felnőttekkel kapcsolatba kerülő szakemberek összehívása, a területtel kapcsolatos 

nehézségeik, félelmeik, és tapasztalataik egymás közti megosztása volt. 

A közös gondolkodásban részt vettek iskola vezetők, pedagógusok, a gyermekjóléti központ, 

a védőnői hálózat képviselői, támogató szolgálat és a szakszolgálat képviselői. 

A feladatok megoldása és prezentálása során a szakembereknek is világossá vált, hogy bár 

hasonló problémákkal találkoznak mindennapjaik során, egész más irányból látják a 

migránsok helyzetét, segítésük lehetőségeit, és egymás tapasztalatából sok mindent 

profitálhatnak saját munkájuk során is. 

Közös pontként mégis kiemelhető, hogy – talán szakmájuk jellegéből kifolyólag – a 

feladatban „pszichoszociális”-nak elnevezett problémák csoportját látták legfontosabbnak, 

vagyis az idetelepülők kiszolgáltatottságát, érzelmi biztonságuk, szociális védőhálójuk 

hiányát, a gyökérvesztettség okozta bizonytalanságérzést, ezen területeket kezelnék 

elsősorban, megelőzve az ezekből kialakuló problémákat.  



 

16. Bútorzat, informatikai eszközök beszerzése a gyermek/tanulóbarát csoportszoba 

kialakításához 

A projekt keretében kialakításra került egy csoportszoba 12 asztal, 12 szék, 12 laptop, 

egy hordozható interaktív tábla és egy projektor beszerzésével. 

17. Záró konferencia 

Szolnok, 2014. szeptember 24. 

https://drive.google.com/file/d/0B-PCv___HtRbjB3VXFEU2cxYzg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B-PCv___HtRbjB3VXFEU2cxYzg/view?usp=sharing

