
A továbbképzés megnevezése: Ta ulási zavar. Zavar? Az i tegrá iót segítő preve tív te h ikák 
alkal azásá ak lehetőségei és a szak aközi kooperá ió útjai a ta ulási és agatartási 

ehézségekkel küzdő gyer ekek evelésé e , oktatásá a . 

Szervező neve: Soter-Li e Oktatási, Tová képző és Szolgáltató Kft.  
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0325-04  

Alapítási engedély szám: 43/167/2014  

Alapító neve: Soter-Li e Oktatási, To á képző és Szolgáltató Kft.  
 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 08. 01. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

- Mi de  pedagógus szá ára széleskörű rálátást ad i a ta ulási és agatartási pro lé ák hátterére, 
okaira, következményeire.  

- A prevenció szükségességének és fontosságának hangsúlyozásával olyan módszerek elsajátítása, 

el ek segítségé el egelőzhető a g er ekek stig atizálása, eg él egzése kortárs 
közösségükben.  

- Tapasztalati élményeken keresztül megismerni és elsajátítani olyan differenciáló és 

magatartásszabályozó módszereket, amelyek segíthetik az oktatás hatékonyabbá tételét és a 

ehézséggel küzdő g er ekek felzárkóztatását kortársaik közé.  
- E ellett a to á képzés élja a szülő – pedagógus – szakember kapcsolati hálójának feltérképezése, 

hisze  a hatéko  segítség újtás sakis eze  szeg e sek eg ütt űködésé el alósítható eg. 
 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

Az elmúlt évtized integráló elveinek térhódítása egyre nagyobb kihívást támaszt a közoktatásban 

részt e ő ta árok szá ára. Ne  elege dő ug a is a g er ek általá os pszi hés fejlődésé ek 
is erete, irtoká a  kell le i eg  ol a  spe iális tudás ak is, el  a ta ulási ehézségekkel küzdő 
gyermekek hatékonyabb fejlesztését, oktatását segíti.  

 

A továbbképzés abban kíván segítséget nyújtani az oktatóknak, hogy hogyan támogatható a tanulási 

za arokkal küzdő g er ekek hatéko a  közösségi i tegrá iója, iké t tudjuk elkerül i a egatí  
stigma és a rossz gyermek  í ke kialakulását. A részt e ők g akorlati példáko  és saját 
tanulási/tanítási élményeken keresztül ismerhetik meg azokat a módszertani elveket és 

ta ítási/ta ulási te h ikákat, a el ekkel a g er ekek fejlesztése segíthető. Beteki tést erhet ek 
a sajátos nevelési igény pedagógiájába, ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a disz-

pro lé akör differe iált oktatással aló kezelhetőségéről, a agatartási- és viselkedészavarokkal, 

hiperakti itással és fig ele za arral küzdő g er ekek iskolai e elésé ek és oktatásá ak spe iális 
ódszereiről, ala i t arról az intézményi és pedagógusi hálózatról, amely ezeknek a gyermekeknek 

a szolgálatá a  áll. Az asszertí  ko u iká ió g akorlatai által elsajátítható az értő fig el e  
alapuló fel őtt-gyermek kommunikáció.  

 

A to á képzés fő élja eg  ol a  pedagógusi attitűd egerősítése, el ek alapja a g er ek 



ta íthatóságá a etett hit, a ódszerta i sokszí űség szeretete, és a társszak ákkal aló kooperá ió 
lehetőségé ek tá ogatása és keresése.  
 

A képzés sorá  fol a atos az ö refle ióra aló késztetés és a egerősítő isszajelzés. A 

csoportmunka, az oktatói elbeszélés, megbeszélés, a kooperatív tanulás, a szituációs gyakorlatok és a 

képzést lezáró preze tá iók lehetőséget ad ak az él é közpo tú is eretelsajátításra. A ta ultak 
elle őrzésére és értékelése a képzés utolsó napján kerül sor. Az értékelés egy esetismertetés által 

törté ik, ahol a részt e ő a .  per es Po er Poi t preze tá iót utat e, el  tartal az eg  
pro lé afel etést, a pro lé a ele zésé ek sze po tjait, és eg  előre etített jö őképet. E ellett 
értékelésre kerül a preze tá ió szerkesztettsége és előadás ódja is. Az elle őrzés ódja szi té  a 
rendszerezett és strukturált tudás szolgálatában áll. A tanúsítvány kiadásának feltétele a fenti 

értékelési kritériumoknak való megfelelés, és az órák 90%-án való jelenlét. 

Az előírt tartalmi követelmények:  

- A részt e ő is erje fel a sajátos e elési igé , ala i t a ta ulási ag  a agatartási za ar 
meglétét. 

-Tudjon olyan preventív technikákat alkalmazni, amelyekkel ezek a gyermekek is hatékonyan 

integrálhatók kortárs közösségükbe, elkerülve ezzel a megbélyegzést, stigmatizálást. 

- Is erje  ol a  ta órai differe iálást segítő ódszereket, el ekkel az is eretelsajátítás 
fol a ata gördüléke e é tehető. Leg e  képes alkal az i ezeket. 
- Rendelkezzen konkrét ismeretekkel az oktatási háló szeg e seiről, és leg e  képes asszertí a  
ko u ikál i a külö öző i téz é ek kép iselői el. 
- Is erje a szülő – pedagógus – szakember háromszög dimenzióit, és azokat a kommunikációs 

technikákat, amelyekkel a hatékony kapcsolattartás megvalósítható. 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Az értékelés az utolsó apo  törté ik, az esetis ertetés preze tálása utá . A részt e ő ek e ek 
sorá  eg  élő pro lé át kell ele ez i és prog osztizál i. Miutá  a to á képzés élja, hog  a 
részt e ők elsajátítsa ak ol a  ta ulásszer ezési és oktatási ódszereket, a el eket hatéko a  
tud ak i tegrál i a ta ulási és agatartási ehézségekkel küzdő g er ekek e elésé e és 
oktatásába, így az esetismertetésnek ezen ismeretek felhasználásával és alkalmazásával kell 

elkészülnie. 

Az esetis ertetés ódja: kiselőadás.  
Időtarta : a .  i . 
Formai követelmények: Power Point prezentáció. 

 

A prezentáció tartalmi követelményei:  

1. Problémafelvetés, a probléma meghatározása. 

2. Esetismertetés. 

3. A tanult ódszerekkel aló fejlesztés ódjai, lehetőségei. 
4. Prognózis. Várható eredmények. 

 

Az előadás írásos a agát ord doku e tu ké t is kérjük lead i. A eada dó dolgozat for ai 
követelményei: 3-  oldal terjedele . Ti es Ne  Ro a  etűtípus,  etű éret, ,5 sortávolság, 

sorkizárt szerkesztés. 



Formai követelmények: Microsoft Word. 

 

Az értékelés sze po tjai és elérhető a i ális százalékok: 
- Témához kapcsolódó problémafelvetés 20% 

- A probléma elemzésének módja 20% 

- A prognózis helytálló bemutatása 20% 

- A kiselőadás szerkezete % 

- Az előadás ód % 

- Az előadás írásos anyaga 20 % 

Összesen: 100% 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: eg ete  és/ ag  főiskola; ár il e  szakos általá os iskolai és / ag  
középiskolai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; tanár, szociálpedagógus, könyvtáros tanár, 

szakoktató, gyakorlati oktató.  

– megelőző szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Ta ár, Kollégiu i e elő, Szo iálpedagógus, Kö táros ta ár ta ító , Szakoktató, g akorlati oktató 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

I téz é ezető, I téz é ezető-hel ettes, Mu kaközösség ezető, Osztál fő ök, Sza adidő-

szer ező 

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs. 

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?  

e  jelle ző 

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A hét minden napján, akár három 

eg ást kö ető apo  is. 
Napi 10 tanóra egtartása a  előirá oz a / ap. 

Részvételi díj összege:  

– Minimum: 45000 Ft  

– Maximum: 75000 Ft  

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs. 


