
  

 

TOVÁBBKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Menedék Egyesület „Interkulturális kompetencia fejlesztés pedagógusoknak” – 

címmel, 957/132/2013 számú alapítási engedély számú, 30 órás akkreditált pedagógus 

továbbképzést indít novemberben. 

A képzés 30 órában, összesen 4 napon kerül megvalósításra. A 8 képzési órás budapesti 

nyitó napot, 3 napos 22 képzési órás alkalom követ, bentlakásos formában. 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a migráns gyerekekkel való foglalkozás 

speciális pedagógiai vonatkozásait, gyakorlati ismereteket kapjanak a kulturális, tanulási és 

nyelvi különbségekhez kötődő pedagógiai helyzetek felismeréséhez és kezeléséhez, fejlesszék 

interkulturális kompetenciáikat, eszközöket kapjanak munkájuk hatékonyabbá, tudatosabbá 

tételéhez.  

 

A továbbképzés időtartama: 
 
A képzési 

konstrukció 

 
Óraszáma 

 
Képzési napok 

időpontjai/ ütemezés 

 
Helyszín 

 
Budapesti első 
nap 

 
8 

 
2017. 11. 10., péntek 
(9.00-16.30) 

 
Menedék Egyesület Tréning 
helyszíne 
1081 Budapest, Népszínház utca 

19. II./2. 

 

Bentlakásos 3 
nap 

 

22  

 

2017. 11. 12., 13., 14., 
vasárnap, hétfő, kedd 
(naponként változó 
időtartamban) 

 

Székelyvilla Tréningház 
2016 Leányfalu 
Mókus utca 5. 

 

A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak óvodapedagógusok, tanítók, általános- és 

középiskolai tanárok, valamint iskolai vezetők, vezetői feladatokat ellátó pedagógusok, 

pedagógiai munkát segítő szakemberek. A továbbképzés bekapcsolódásának feltétele főiskolai 

vagy egyetemi diploma, pedagógus szakképzettség.  

 

A tréning első nyitó napjának helyszíne Budapest, a Menedék Egyesület Tréninghelyszíne, 

1081 Budapest, Népszínház utca 19. II./2. 28-as kapucsengő. 

A 3 napos bentlakásos folytatás helyszíne Székelyvilla Tréningház, 2016 Leányfalu, Mókus 

utca 5.  

 

 

 

 
 



  

Tematika 

A képzés két egymást kiegészítő szakmai, készség- és szemléletformáló tematikai egységre 

tagolódik. 

1. Migráns gyerekek oktatása és nevelése 

2. Interkulturális kompetencia fejlesztése  

A képzés gyakorlatközpontú, a témát szerepjátékokkal, kooperatív oktatási módszerrel, 

gyakorlatok segítségével dolgozza fel, interaktív módon. 

 

A képzés során a résztvevők többek között 

- megismerik az interkulturális kompetencia összetevőit és azok különféle dimenzióit; 

- megismerik a migráns gyerekek élethelyzetéből fakadó jelenségek tipikus formáit, okait 

- tudatosítják saját kulturális identitásukat; 

- megismerik az interkulturális konfliktusok megelőzésének és feloldásának lehetőségeit, 

ezeket integrálják a mindennapi pedagógiai gyakorlatukba. 

  

Tréning költségek: 

A tréningen való részvétel, az ellátás, a szállás, Budapestről a bentlakásos helyszínre és a 

helyszínről Budapestre történő utazás szervezetten történik és a résztvevők számára ingyenes. 

Vidéki résztvevőnek a Budapestre és Budapestről történő visszautazást nem tudjuk téríteni, a 

résztvevő költségét képezi.  

 

A képzés teljesítéséről a Képző a résztvevő részére a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt 

állít ki.  

   

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei és a tanúsítvány kiadásának 

feltétele:  

 

A képzés összóraszámának 100%-án való részvétel.    

A minimum 2 oldalas, kézzel írt reflexiós levél elkészítése és prezentálása a tréning utolsó 

napján, záró gyakorlatként a csoport előtt.  

   

Az értékelés szempontjai: a reflexiós levélben helyesen használja az új fogalmakat, 

megjelennek benne a tréningen megismert hatékony módszerek alkalmazhatóságára 

vonatkozó reflexiók.  

Megszerezhető minősítések: megfelelt/nem felelt meg 

 

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 2. 

 

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet a következő 

email címre: kepzes@menedek.hu A jelentkezési lap kötelező melléklete:  

 

- egy részletes motivációs levél  

- valamint a főiskolai vagy egyetemi diploma fénymásolata, amelyet szkennelve 

csatolmányként fogadunk. 

 
További információ: Medjesi Anna, Tel: 06 1 322 1502, mob. szám: 06 20 4507245, 

kepzes@menedek.hu; www.menedek.hu 
 

A projekt és azon belül a képzés a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 

valósul meg. (A projekt címe: Tudás – Készség – Attitűd, MMIA-2.3.3./3-2016-00004)  

mailto:kepzes@menedek.hu;%20www.menedek.hu

