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Az inkluzió - UNESCO 

„egy dinamikus szemlélet, mely képes a tanulók sokszínűségéből fakadó eltérő nevelési igényekre 

pozitívan reagálni. Továbbá egy inkluzív közösség az egyéni különbözőségekre, mint a tanulási 

folyamat mélyítését és gazdagodását elősegítő lehetőségként tekint.” 

 
UNESCO https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224  

 

Az inkluzív közösség minden tagja tanul, tapasztal, élményt szerez a másikon keresztül. A tudás 

elmélyülését éppen a sokszínűség segíti elő. 

Megtanulják, milyen különböző emberekkel, személyiségekkel együtt gondolkodni, tanulni, dolgozni.  

Megismerik más emberek gondolkodását, és kicsit megtanulják az ő szemüvegükön keresztül is nézni 

a világot.  

Ha egy dolgot (jelen esetben a világot) több szempontból is képesek vagyunk vizsgálni, akkor jobban 

megértjük annak működését, törvényszerűségeit, jobban tudunk boldogulni benne. 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224


Az inkluzió - Egyesület az Inklúzióért 

Az erősségeinkkel, a gyengeségeinkkel, a színeinkkel mi mindannyian mások vagyunk.  

Sokszínűek. És a társadalom akkor inkluzív, ha ezt elfogadja.  

És ha ezt elfogadja, akkor az a társadalom egészének a javát szolgálja.  

https://www.egysimaegyforditott.com/post/exkluziv-e-az-inkluzio 















https://www.facebook.com/agostonlaszloartist/photos/a.524823634288406/1797531113684312/?type=3&theater 



https://www.facebook.com/agostonlaszloartist/photos/a.524823634288406/1797531113684312/?type=3&theater 



Inklúzió 

● A befogadás és elfogadás szemléletét jelenti. 

● Az inklúziót leggyakrabban a fogyatékos vagy más „sajátos nevelési igényű” 

tanulók befogadásával hozzák összefüggésbe. 

● Az inklúzió változást kíván a megszokott dolgokhoz, a szokásokhoz képest. 

● A közösség valamennyi tagjának, diákoknak, tanároknak, vezetőknek, szülőknek a 

részvétele, az egymástól tanulás fejlődés végtelen folyamatát jelenti.  

● Az inkluzív iskola folyamatos átalakulásban van. Ez a természetes. 

 

Az inklúzió mélyebb értelemben mindenkinek az önmagáért történő elismeréséről, 

elfogadásáról és értékeléséről szól. 



Az Alkotmányban 

 
Az Országgyűlés az Alaptörvényben szabályozza 

Magyarország jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait 
és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre 

vonatkozó alapvető szabályokat.  
 

Az Alaptörvény a legmagasabb szintű jogforrás, 
minden más jogszabály ebből vezethető le és erre 

vezethető vissza, így az Alaptörvénnyel jogszabály nem 
lehet ellentétes, az esetlegesen alkotmányba ütköző 

jogszabályokat az Alkotmánybíróság hivatott 
megsemmisíteni.  

 
Az Alkotmány 2022. november 2-ától hatályos szövege 

egységes szerkezetben a Magyar Közlöny 2022. évi 177. 
számában jelent meg.  

 



Az Alkotmányban 

XI. cikk  

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.  

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és 

általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, 

az  ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, 

valamint a  képességei alapján mindenki számára 

hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az  oktatásban 

részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi 

támogatásával biztosítja.  

(3) Törvény a  felsőfokú oktatásban való részesülés anyagi 

támogatását meghatározott időtartamú olyan foglalkoztatásban 

való részvételhez, illetve vállalkozási tevékenység gyakorlásához 

kötheti, amelyet a  magyar jog szabályoz. 



Az Alkotmányban 

XV. cikk 

(5)Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a 

nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. 

 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség 

magában foglalja gyermekük taníttatását. 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

 

XVIII. cikk 

(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem 

veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos. 

 

XXX. cikk 

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket 

nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell 

megállapítani. 



1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Gyermeki jogok 

● 6. § (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, 

egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő 

nevelkedéshez. 

● 4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és 

társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben 

részesüljön. 

● (5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 

bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az elhanyagolással 

és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető 

alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

büntetésnek, illetve bánásmódnak. 

● (5a) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek 

– különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében 

– egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el. 

● (6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, 

ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz 

hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, 

mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia. 

 



1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Gyermeki jogok védelme 

● 11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy 

kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes 

képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

● (1a) A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése 

érdekében a gyermek számára gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi 

szakellátást biztosító, továbbá a gyermek törvényes képviseletének ellátásával, 

ügyeinek intézésével foglalkozó szervek és személyek a gyermekek és az ifjúság 

védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott, a miniszter 

által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett egységes 

elvek és módszertan (a továbbiakban: gyermekbántalmazás elleni módszertan) 

alkalmazásával járnak el. 



A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői: 

● az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos) 

● személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ);  

● a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó);  

● a rendőrség;  

● az ügyészség;  

● a bíróság;  

● a pártfogó felügyelői szolgálat;  

● az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;  

● a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása;  

● javítóintézet, gyermekjogi képviselő; 

● fővárosi és megyei kormányhivatal; 

● az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv; 

● munkaügyi hatóság; 

● egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak;  

● állampolgárok. 



2011.évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről 

34/A. § Ha az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 28. § (2)–(2b) bekezdése alapján olyan nevelési-oktatási intézmény, osztály vagy óvodai 

csoport jön létre, amely egyidejűleg nyújt vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és 

nemzetiségi nevelés-oktatást, annak egyidejűleg meg kell felelnie a kifejezetten a vallási vagy 

más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi nevelés-oktatásra e törvényben és a 

nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt feltételeknek. 



2003. évi CXXV. törvény 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

Hatályos 2023.01.01.-től 

28. §  (2) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha 

a) köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes 

választása szerint, 

b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti 

meggyőződésen alapuló oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült 

osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem 

éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott 

követelményeknek. 

 

(2b) Nemzetiségi oktatás szervezése esetén csak akkor nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye, ha az 

oktatás szervezése a (2) bekezdésben foglalt feltételek mellett megfelel az alábbi követelményeknek is: 

a) az alaptanterv szerinti ismeretek megszerzése a nem nemzetiségi oktatásban általánosan érvényesülő 

színvonalon biztosított, és 

b) a nemzetiségi oktatás a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott követelményeknek megfelel. 



2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 

17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

19. § (1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati 

intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a 

tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások segítik. 

g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat, 

h) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai 

jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése. 

 



2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 

69. § (2) A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel 

f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó 

feladatai koordinálásáért, 

 

83. § (2) A fenntartó 

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének 

törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-

oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a 

tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a 

fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a 

nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat 

ellátó hatóságnak, 



20/2012. EMMI rendelet 

 

22. Az oktatásügyi közvetítő eljárás 

62. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, 

a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, segítséget kérhet konfliktuskezelési 

szaktanácsadótól, valamint az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő 

szolgálattól. 



229/2012. Kormányrendelet 

 

11/A. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai 

támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendje. 

26/A. § (1) A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató 

rendszer (a továbbiakban: támogató rendszer) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

pedagógiai támogatása céljából a tanulói előrehaladás iskolai szintű nyomon követését 

szolgáló informatikai rendszer. 

 

(2) A nevelési-oktatási intézmény a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát a 

44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az alkalmazott intézkedéseket 

feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti 

bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan február 10-éig és az adott tanév 

második félévére vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

végző Hivatal számára. 

 



Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és 

Fogyasztópolitikai  Főigazgatóságának (DG JUST) roma 

ügyekkel foglalkozó osztálya jár el  

Magyarországon a roma gyerekek oktatási szegregációja 

ügyében indított kötelezettségszegési eljárásban 







Iskolák a településen 

Az inkúziós érték meghaladja a 15 %-ot? 
Nem helyes! 
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Aktív kapcsolatot kell tartani a vezetőnek 
az többi iskolával! 



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és 

támogatórendszerének jogszabályi háttere: 

Nkt. 4. § 37. pontja  - a lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló definíciója 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. 26/A. §, 44/J. § – a működtetés részletszabályai 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rend. 9/C. § – kapcsolódó pedagógiai szakmai szolgáltatások 

köre 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. 

rendelet 2016. november 19-ével hatályba helyezte az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését szolgáló korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer működtetésének 

országos szintű bevezetését. 

 

Az Nkt. 4. § 37. pontja értelmében lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, 

akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti 

vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást 

mutat. 

 



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és 

támogatórendszerének jogszabályi háttere: 

 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/J. § (2) bekezdés a) pontja tovább pontosította a fogalmat: 
lemorzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, akinek a tanév végi vagy félévi értékelésekor és minősítésekor az egy 
tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem 
beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, 
amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest 
legalább 1,1 mértékű romlást mutat. 
 
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 37. pontjában meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan a 
statisztikai adatgyűjtés két alkalommal történik: 
 
Az iskolák a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatait, valamint az alkalmazott intézményi intézkedéseket 
feladatellátási helyenként összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti bontásban a tanév első félévére 
vonatkozóan február 10-éig, a második félévére vonatkozóan június 30. napjáig rögzítik a jelzőrendszerben. 
 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése alapján a feladatellátási helyi és intézményi szintű összesített 
adatokat a Hivatal a fenntartó számára is megtekinthetővé teszi, nyomon követi, azok alapján javaslatot tesz a pedagógiai 
eredményességet javító intézkedésekre és biztosítja a nevelési-oktatási intézmény és fenntartója számára szükséges 
pedagógiai-szakmai támogatást. A  
 
Hivatal az aktuális tanévben két alkalommal értékeli az intézményi szintű beavatkozások előrehaladását és 
tájékoztatja az intézményt és fenntartóját. 
 
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § (5) bekezdése alapján a Hivatal október 30-áig tájékoztatást ad a 
miniszternek a megelőző tanév járási szintű adatainak megoszlásáról, és áttekintést ad az intézményi, valamint a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatás részéről megtett intézkedésekről. 



Az inklúzió, a tanulók közti különbségek felismerésével kezdődik 

● A tanulás és a tanítás területén kialakuló inkluzív szemlélet 

tiszteletben tartja ezeket a különbségeket, és éppen ezekre épít.  

 

● Mindez mélyreható változásokat idézhet elő az osztálytermi 

munkában, a tanári szobában, az iskolaudvaron, illetve a 

szülőkkel/gondviselőkkel való kapcsolatokban.  



Az inklúzió, a tanulók közti különbségek felismerésével kezdődik 

● Ahhoz, hogy bármely gyermeket, fiatalt be tudjuk vonni a 

folyamatba, a teljes személyiségét figyelembe kell vennünk.  

 

● Ezt elmulasztjuk, ha az inklúzió csak egyetlen szempontra 

összpontosít, például valamilyen fogyatékosságra, vagy arra, 

hogy nem a gyermek anyanyelvén folyik a tanítás.  



Az inklúzió, a tanulók közti különbségek 
felismerésével kezdődik 

https://www.istockphoto.com/hu/search/2/image?phrase=school%20inclusive https://rogersalapitvany.hu/hu/2020/08/inkluzio-a-jatekkiseresben/ 

https://www.egysimaegyforditott.com/post/a-j%C3%B3t%C3%A9kony-inkl%C3%BAzi%C3%B3-avagy-a-men%C5%91-soft-skillek 



Az inkluzív oktatás feltételei 

• Az iskolarendszer demokratikus működése, alternativitása, nyitottsága, azaz 

integrációbarát attitűdje. 

 

• A tanári szerep megváltozása: a reflektív magatartás kialakítása; a tanulók 

emocionális, szociális, szituatív elfogadása; kommunikáció a szülőkkel; készség és 

nyitottság a folyamatos továbbképzésre, a saját pedagógiai tevékenység folyamatos 

analízise; a gyermek megfigyelése komplex és változatos szituációban. 

 

• A felsőoktatás keretei között az inklúzió elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatása 

feltétlenül fontos a tanárjelöltek számára. 

 

• Kívánatos a pedagógusok gyógypedagógiai ismerete, és az, hogy rendelkezzenek 

bizonyos gyógypedagógiai alapozó tudással a tanulást akadályozó körülményekről. 

 

• Fontos a család pozitív, nyitott, támogató hozzáállása, a szülők folyamatos 

tájékoztatása, a velük való állandó kapcsolattartás. 

 

• A gyógypedagógiai iskolák hagyományos szerepének megváltozása. 



Az inkluzív oktatás feltételei 

• Az iskolarendszer demokratikus működése, alternativitása, nyitottsága, azaz 

integrációbarát attitűdje. 
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Az inkluzív iskola jellemzői 
● A kirekesztés és kirekesztettség mindenfajta formájának 

megelőzése. 

● Elfogadó közösség kialakítása, a diszkriminatív attitűdök 

megváltoztatása. 

● Meleg, elfogadó iskolai légkör. 

● Nyitottság. 

● Pozitív teljesítményelvárás. 

● Együttmunkálkodás, kooperáció. 

● Alacsony fluktuáció a tanárok és a tanítványok között. 

● Együttműködés, megfelelő partneri kapcsolat kialakítása a 

szülőkkel. 

● Gyermekközpontúság. 

● Tevékenységre orientált oktatás, tanulási tapasztalatokon 

keresztüli problémamegoldás. 

● A tanulók saját tapasztalataihoz közelálló, gyakorlatra orientált, 

jól motiváló tanítás. 

● A speciális nevelési szükségletek maximális figyelembe 

vételével való oktatás, nevelés. 

● A felmerülő tanulási nehézségek esetén elsősorban nem a 

gyermekben keresi a hibát, hanem magában az oktatás 

milyenségében. 

● Hatékony nevelési-oktatási módszerek biztosítása, amelyek 

alkalmasak valamennyi gyermek sikeres fejlesztésére. 

● Mérték szerinti oktatás: egyéni képzési, nevelési terv, kooperatív 

tanulás, szervezeti formák, tanulási-tanítási stratégiák, 

szükséges mértékű és milyenségű támogatás, folyamatos 

segítségadás, differenciált követelmények stb. 

● Tanárok és a segítő szakemberek (pszichológus, terapeuta, 

gyógytornász, logopédus, orvos stb.) hatékony együttműködése. 

● Hatékony motiválás, segítő támogatás. 

● A hiányra, deficitre orientálást az erősségekre, kompetenciára 

támaszkodó modell váltja fel. 

● Megfelelő technikai eszközök biztosítása. 

● Az emberi egészt szem előtt tartó, komplex értékelés: a 

teljesítmény az egyén lehetséges fejlődési potenciáljában, és a 

fejlődés ütemében realizálódik, mégpedig komplex módon. 

Értékelés közben tekintetbe veszi az értékelés sokszínű 

funkcióit. 

● Belső differenciálás, individualizáció, tevékenységorientáció. 

● A reformpedagógiai elemek beépítése az oktatásba. Az inkluzív 

iskolában a különböző munkaformák megválasztását a 

reformpedagógiai koncepciók, valamint a kognitív pszichológia 

és a konstruktív didaktika elvei irányítják. 



 

Forrás: 
Inklúziós index,  útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez 
Magyarországon kiadta: Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 
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Az inkluzív szemlélet kialakítása  

A.1 l Közösségfejlesztés  

• A.1.1 l Iskolánkban mindenkit szívesen fogadunk  

• A.1.2 l Tanulóink segítik egymást  

• A.1.3 l Iskolánk munkatársai együttműködnek egymással  

• A.1.4 l Iskolánk munkatársai és tanulói becsülik egymást  

• A.1.5 l A pedagógusok és a szülők/gondviselők partnerként viszonyulnak egymáshoz  

• A.1.6 l A tantestület és a különböző testületek (szülői munkaközösség, diákönkormányzat stb.) jól együttműködnek  

• A.1.7 l A helyi közösségeket és szervezeteket bevonjuk iskolánk életébe A2. l Az inkluzív értékek megteremtése  

• A.2.1 l Minden tanulóval szemben magasak az elvárásaink  

• A.2.2 l Iskolánk munkatársai, tanulói és a szülők/gondviselők egyaránt elfogadják az inklúzió szemléletét  

• A.2.3 l Minden tanulót egyaránt értékesnek tartunk  

• A.2.4 l Iskolánk munkatársai és tanulói becsülik egymást emberileg és "szerepüknek" megfelelően is  

• A.2.5 l A tantestület arra törekszik, hogy elhárítsa a tanulás és a részvétel akadályait az iskolai élet minden területén  

• A.2.6 l Iskolánk törekszik arra, hogy csökkentse a diszkrimináció minden formáját  

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf 



Inklúziós programok kidolgozása  
B.1 l A "mindenki iskolájának" kialakítása  

• B.1.1 l Iskolánkban igazságosak a pedagógusokat érintő döntések  

• B.1.2 l Segítjük minden új munkatársunk beilleszkedését az iskolába B.1.3 l Iskolánk törekszik arra, hogy körzete minden tanulóját felvegye  

• B.1.4 l Iskolánk épületét mindenki számára akadálymentessé tesszük  

• B.1.5 l Segítjük minden új tanulónk beilleszkedését az iskolába  

• B.1.6 l Iskolánk minden tanulóra figyelve szervezi meg a tanulócsoportokat  

• B.2 l A tanulói sokféleség támogatásának megszervezése  

• B.2.1 l A támogatások minden formáját összehangoljuk  

• B.2.2 l Továbbképezzük magunkat a tanulók közötti különbségek kezelése érdekében  

• B.2.3 l A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos programok inklúziós programok  

• B.2.4 l A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó törvényi előírásokat arra használjuk fel, hogy mérsékeljük az összes diák 
tanulásának és részvételének akadályait  

• B.2.5 l A nyelvi és kulturális különbségek kezelésére irányuló támogatásokat összehangoljuk a tanulást segítő támogatásokkal  

• B.2.6 l A pszichés- és viselkedészavar kezelésére irányuló programok a tantervfejlesztési és a tanulást segítő programok részét képezik  

• B.2.7 l Csökkentjük a fegyelmi okból történő kizárás veszélyét  

• B.2.8 l Csökkentjük az igazolatlan hiányzások és a lemorzsolódás okait B.2.9 l Az erőszak minden formáját csökkentjük  

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf 



Az inklúzió mindennapi gyakorlatának 
megszervezése  
C.1 l A tanulás szervezése  

• C.1.1 l A tanítás tervezésénél minden tanuló haladására tekintettel vagyunk  

• C.1.2 l A tanórák lehetővé teszik minden tanuló aktív részvételét  

• C.1.3 l Az órák hozzájárulnak a különbségek megértéséhez  

• C.1.4 l A tanulók aktívan bekapcsolódnak a tanulásba  

• C.1.5 l Tanulóink egymással együttműködve tanulnak  

• C.1.6 l Az értékelés hozzájárul az összes tanuló teljesítményének fokozásához  

• C.1.7 l Az osztály fegyelme egymás kölcsönös megbecsülésén alapul  

• C.1.8 l Team-tanítás esetén a pedagógusok együtt terveznek, tanítanak és értékelnek  

• C.1.9 l A segítő szakemberek és a pedagógiai asszisztensek is támogatják az összes diák tanulását és részvételét  

• C.1.10 l A házi feladatok elmélyítik minden diák tanulását  

• C.1.11 l Minden tanuló részt vehet a tanításon kívüli szabadidős tevékenységekben  

• C.2 l Az erőforrások mozgósítása  

• C.2.1 l A tanulók közötti különbségeket tanítási és tanulási lehetőségként értelmezzük  

• C.2.2 l A pedagógusok szakértelmét teljes mértékben hasznosítjuk  

• C.2.3 l Megragadjuk a lehetőségeket a tanítás tárgyi feltételeinek fejlesztésére  

• C.2.4 l Az iskola társadalmi környezetének erőforrásait ismerjük és jól hasznosítjuk  

• C.2.5. l Iskolánk az erőforrásokat igazságosan osztja el, hogy segítse az inklúziót 

https://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf 


