
A továbbképzés megnevezése: A tanulási zavarokkal és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók felismerése és pedagógiai segítésének módszerei 

Szervezõ neve: InfoBest Kft.  
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01068-2008  

Alapítási engedély szám: 82/94/2012  

Alapító neve: Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság  

 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 06. 07. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők legyenek képesek a speciális pedagógiai ismereteket a módszertani 

kultúrájukba, a mindennapi tanítási gyakorlatukba beépíteni. Ismerjék fel a BTMN és a tanulási zavarral küzdő 

tanítványaikat, a segítségadás módját az elméleti ismeretek segítségével. Saját élményű tanulás során tapasztalják 

meg az általuk felvehető vizsgálati eljárásokat. Tájékoztatást kapjanak az egyes speciális diagnosztikai tesztekről, 

valamint azt, hogy hogyan szolgálja a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását a háttérképességek fejlesztése. 

Tervezési gyakorlattal szerezzenek jártasságot a fejlesztő feladatlapok, fejlesztési tervek elkészítéséhez. Ismerjék meg 

és gyakorolják a partneri viszonyra épülő gondolkodást és szemléletmódot az együttnevelés rendszerében. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

Az oktatási intézmények pedagógiai munkájában, tevékenységében fő feladat a képességek fejlettségéből eredő 

hátrányok kezelése, ellensúlyozása. Közismert és statisztikai adatok is alátámasztják, hogy egyre nő a tanulási 

nehézséggel, zavarral küzdő gyermekek száma. 

Ezeknek a feltárása fontos teendő, mivel a tanuló nem tud helytállni az iskolában, ha nem ismerik fel gondjait, 

problémáit és nem kap segítséget leküzdésükhöz. Ez indokolta a továbbképzés szervezését, amely a legfrissebb 

ismereteket és tapasztalatokat gyűjtötte össze és már figyelembe veszi a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 

alapelveit is. A tanfolyam elvégzése során a résztvevők megismerik a tanulási nehézség, zavar fogalmát, 

meghatározását, kiváltó okait. Betekintést nyernek saját élményű tanulás során a pedagógiai-pszichológiai vizsgálati 

eljárások menetébe, kiértékelésébe. 

Tapasztalatot szereznek arról, hogy a fejlesztő feladatok, játékok, hogyan szolgálják a tanulók egyéni képességeinek 

kibontakoztatását. 

Tervezési gyakorlatokkal szerezzenek jártasságot fejlesztő feladatlapok elkészítésében. A tanfolyamon való részvétel 

után a pedagógusok képessé válnak arra, hogy munkájuk során fölismerjék a tanulási nehézséggel és zavarral küzdő 

tanítványaikat és a segítségadás módját, figyelembe vegyék egyéni sajátosságaikat az oktatás- nevelés folyamatában. 

Felkészíti a résztvevőket az egyéni szükségletekhez igazodó pedagógiai munkára és megerősíti az ehhez szükséges 

nyitott, elfogadó nevelői attitűdöt, a nevelési helyzetek tudatos kezeléséhez szükséges konstruktív viszonyulást és 

toleranciát. A továbbképzés specialitása a Meixner Ildikó-féle szókincsvizsgálatot, és egy diszkalkulia vizsgálatot is 

bemutató DVD film, mely elmélyültebb betekintést nyújt a tanulási zavarok témakörébe. 

Főbb tematika egységek: 

1. Bevezetés 

2. Tanulói különbségek okai 

3. Elméleti háttér, fogalmak 

4. Tanulási nehézség kialakulásának okai, tünetei, diagnosztikai eljárásai 

5. Fejlesztési területek megismerése és fejlesztési lehetőségeik a tanítási órákon 

6. Tanulási zavarok felismerése: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogalma, tünetei és lehetséges vizsgálóeljárásai 

7. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségei a tanítási órákon, az együttnevelés lehetőségei 

8. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek lehetőségei a „Nemzeti köznevelési törvény” tükrében  

9. Összefoglalás 

 

Tanúsítvány kiadásának feltételei: 

Ellenőrzés módja: írásbeli házi dolgozat. Két téma közül lehet választani. 
a.) A megismert részképességek közül egy kiválasztott háttérképességhez 5 fejlesztő feladat vagy játék készítése.  

Értékelési szempontok: 

1. A feladatsorok az adott képességterületnek megfelelően lettek-e kiválasztva és összeállítva. 

2. Alkalmazta –e a fokozatosság, komplexitás elvét? . 

3. A gyermek fejlettségi szintjéhez igazodó, játékos módszerek alkalmazta-e? 

 

b.) Egy az osztályába járó BTMN-es tanuló szakvéleményében szereplő fejlesztési területek közül kiválasztva három 

területet, és ezekre 1-1 fejlesztő feladat készítése ugyanazon tantárgy esetében. 

Értékelési szempontok:  

1. . A választott feladatok illeszkednek-e a fejlesztendő területekhez? 

2. A választott feladatok illeszkednek-e az adott tantárgyhoz? 

3. Az elkészített fejlesztő feladatok elősegíthetik-e a specifikus nehézségekkel küzdő tanuló megfelelő sikerélményhez 

juttatását?  

A házi dolgozat leadási határideje: tanfolyamot követő harmadik hét. A gyakorlatokon és a csoportmunkákban való 

részvétel. 

A tanúsítvány megszerzéséhez az órák minimum 90% -án részt kell venni. 

 

 



Az elõírt tartalmi követelmények:  

A résztvevő: 

1. Legyen képes felismerni a különleges bánásmódot igénylő tanítványokat. 

2. Ismerje meg a segítségadás módjai, és lehetséges intézményeit. 

3. A megismert fejlesztési területekre fejlesztő feladatokat, játékokat tudjon keresni, készíteni. 

4.A fejlesztő feladatokat és játékokat be tudja építeni a tanulás-tanítás folyamatába. 

5. Ismerje a kérdéskör szakirodalmát. 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Ellenőrzés módja: írásbeli házi dolgozat. Két téma közül lehet választani. 

a.) A megismert részképességek közül egy kiválasztott háttérképességhez 5 fejlesztő feladat vagy játék készítése.  

Értékelési szempontok:1. A feladatsorok az adott képességterületnek megfelelően lettek-e kiválasztva és 

összeállítva.2. Alkalmazta-e a fokozatosság, komplexitás elvét a feladatok elkészítése során? 3. A gyermek fejlettségi 

szintjéhez, osztályfokához igazodó, játékos módszereket alkalmazta-e? 

 

b.) Egy az osztályába járó egy BTMN-es tanuló szakvéleményében szereplő fejlesztési területek közül kiválasztva 

három területet, és ezekre 1-1 fejlesztő feladat készítése ugyanazon tantárgy esetében. 

Értékelési szempontok: 1. A választott feladatok illeszkednek-e a fejlesztendő területekhez? 2. A választott feladatok 

illeszkednek-e az adott tantárgyhoz?3. Az elkészített fejlesztő feladatok elősegíthetik-e a specifikus nehézségekkel 

küzdő tanuló megfelelő sikerélményhez juttatását? 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos tanár; tanító, általános iskolai tanár, 

középiskolai tanár.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök 


