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Tantárgyleírás 

 
Oktatási cél:  

 A hallgatók felkészítése a különleges bánásmódot igénylő tanulók felismerésére, hatékony nevelésére, 

oktatására. 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén 

 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén. 

 A pedagógiai folyamat tervezése területén. 

Ismeretek: 

 A tanulói személyiség fejlesztése. A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai ismeretekkel 

rendelkezik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókról. Ezen belül a sajátos nevelési igényű, a hátrányos 

helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő valamint a tehetséges tanulókról.  

 Ismeri a tanulók megismerésének módszereit, az adatok esettanulmányba rendezését, és az adatok 

alapján a pedagógiai beavatkozások tervezésének mikéntjét.  

Képességek: 

 Képes az átlagtól eltérő (tehetséges, nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű), a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat 

felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. 

 Képes konkrét esetekhez kapcsolódóan tanuló megismerési módszereket alkalmazni, és az 

eredményeket esettanulmányban összefoglalni. 

Attitűdök/nézetek: 

 Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel 

(szeretettel) viszonyulni minden tanítványához. Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az 

egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára.  

 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására 

 

Oktatásszervezés: 

 

Konzultációs időpontok Tananyag 

2019.10.25. 9:00-18:05 

Bevezetés, a félév tartalmának ismertetése 

A tanulók közötti különbségek. Az átlagtól való eltérést jelző tünetek 

A tanulmányi teljesítményt befolyásoló tényezők 

A tanulási problémák különböző súlyossági fokai, a tanulási 

nehézségek és zavarok, részképességzavarok jellegzetességei és a 

pedagógiai segítségnyújtás lehetőségei. Az alulteljesítés háttere. 

Integráció – inklúzió: a szegregált és az integrált nevelés sajátosságai, 

a hátrányos helyzet 

A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, érzékszervi fogyatékosságok 

A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, mozgás és beszédfogyatékosság 



A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, értelmi fogyatékosság 

A pedagógiai esettanulmány készítése és szerepe a tanulók 

fejlesztésében 

Az intézményes segítségnyújtás színterei, a nevelési tanácsadó és a 

pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége 

 

 

A kurzus időpontja és helyszíne:  

2019. október 25. 9:00-18:05, ÉK/207-es terem 

 

A kurzus teljesítésének a feltételei: 

 Órai jelenlét (a kurzus 75%-án kötelező a részvétel, pontos érkezés esetén 14:00-től 

lehet elmenni) és aktivitás) 

 Egy zárt helyi dolgozat megírása (az időpontot közösen egyeztetjük a kurzuson) 
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Az oktató fogadóórájának időpontja, helye és a bejelentkezés módja:  

Fogadóóra időpontja: szerda 10:00-11:30 (ÉK 208), személyesen, előtte lehetőleg emailben 

jelezve a szándékot. 

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: farago.boglarka@uni-eszterhazy.hu email 

cím 

A csoportos online kommunikáció módja és helye: nincs csoportos felület 
 

 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-iskolai-teljesitmenyt-befolyasolo-tenyezok#main-content
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-iskolai-teljesitmenyt-befolyasolo-tenyezok#main-content

