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A kurzus célja, hogy a hallgatók 

a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai integrációjának elősegítése a tanár szakos hallgatók inkluzív 
szemléletének fejlesztésével. A felkészülés kiterjed az integrált oktatás törvényi és intézményi kereteinek és 
feltételeinek megismerésére, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulói csoportok jellegzetes kognitív 
működésének megértésére, különös tekintettel az sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartás 
zavarokkal küzdő tanulókra. 

 
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a 
felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul  
 

Tudás:  
A hallgató ismeri az egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezési formákat, így a cselekvéses, individuális, 
differenciált, kooperatív és az önálló tanulási technikákat. Ismeri a szakértői bizottságok és a nevelési tanácsadók 
munkáját szabályozó jogszabályokat és működési praxisukat. 
Képesség: 
Képes gyakorlatban alkalmazni ismereteit a legfontosabb nemzetközi és hazai pedagógiai felfogásokról, az integráció, 
az inklúzió kérdéséről. Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket. Képes értelmezni és a tanulók 
érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. 
Attitűd: 
Jellemzi a másság elfogadása, tanulót megismerni kész nevelői attitűd. Képes értelmezni és a tanulók érdekében 
felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit. Törekszik az értékek 
sokféleségének elfogadására. 
 
Autonómia és felelősség: 
Részt vesz az integrált és inkluzív oktatás intézményi kereteinek megteremtésében, és megvalósításában. 
Együttműködik az intézményi szintű illetve döntésekben a tanulók integrációs tervének elkészítésében és 
megvalósításában, a Pedagógiai Szakszolgálatok határozatainak a szellemében végzik a különleges bánásmódot 
igénylő tanulói csoportok többségi nevelésében. 

 
A kurzus rövid tartalma, témakörei 
 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a gyógypedagógia alapfogalmaival, a gyógypedagógia rendszerében 
elkülönült fogyatékossági területekkel, megismerik a részképességzavar definícióját, legfontosabb ismérveit. A kurzus 
segít rávilágítani a társadalmi attitűd segítő vagy gátló jellegére. Felvázolja a sajátos nevelési szükségletű tanulók 
lehetőségeit az oktatási rendszerben a törvények, rendeletek tükrében, bemutatja az integrált, inkluzív nevelésben-
oktatásban résztvevők kapcsolatrendszerét. 

 



Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek 
ppt prezentáció, esetpéldák, videó filmek, csoportos munkák. 

 

  



Értékelés 
6-8 oldalas (kb. 15000 karakter szóköz nélkül) esszé írása egy szabadon választott csoportba tartozó különleges 
bánásmódot igénylő tanuló integrációs tervének az elkészítéséről. A munka tervezési jellegű, ami kiterjed a tanuló 
egyéni szükségleteivel kapcsolatos információk feltérképezésére; az egyéni tanulási folyamat megtervezésének 
szempontjaira, az osztálytermi munka feltételeire és módszereire. Az esszében megjelennek az integráció és inklúzió 
strukturális vonatkozásai (törvényi, intézményi, osztálytermi és egyéni szakmai keretek), valamint az oktatás nevelés 
folyamat jellege. Az esszé tükrözi a megoldások lehetőségeinek sokszínűségét, a sikeres integráció feltételeit, a saját 
szerepvállalás attitűdjeit, érték dimenzióit. A feladat elkészítése hozzásegíti a hallgatót az ismeretek integrálásához, 
tanári szerepeinek tisztázásához. Képessé válik a folyamatban tudatos döntéshozatalra, valamint a fejlesztésben való 
aktív együttműködésekre, saját hatékonyságának monitorozására. 
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Heti bontott tematika 

1. konzultációs 
alkalom 
(5 óra) 
 

Saját élmények, tapasztalatok az integrált oktatás gyakorlatából. Órai keretek tisztázása. 
TE* Motiváció és elköteleződés az integrált oktatási célok mellett. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségei és korlátai. Szelektivitás, lokális szegregáció és az 
iskola. Az oktatási rendszerek különbségei és hasonlóságai, paradigmaváltás az oktatásban, 
nemzetközi kitekintés. 
TE Az oktatási rendszer integrációs feltételeinek és korlátainak megismerésével a saját 
szerep differenciáltabbá válik 
Az integrált oktatás jogi keretei, különleges bánásmódot igénylő gyermekek. 
TE A törvényi feltételek és kötelezettségek ismerete erősíti az intézményi és egyéni 
felelősségvállalást az átlagtól eltérően haladó gyermekek oktatása során.  
Az integrált és szegregált oktatás fogalmai háttere, társadalmi vonatkozásai, inkluzív iskolai 
gyakorlatok. 
TE Integrációs gyakorlatok megismerése, látókör szélesedése 
Tanári attitűdök szerepe az iskolai integráció, inklúzió gyakorlatában, érzékenyítés feladatai 
az osztályteremben. 
TE Módszerek és eszközök elsajátítása az osztálytermi érzékenyítés gyakorlatához. 

2. konzultációs 
alkalom 
(5 óra) 
 

Tanári szerepek, kompetenciák, egyéni és csoportos aktivitások a befogadó iskolai 
szemléletben. Az integráció iskolai gyakorlata, inklúziós index, légkör, közösségfejlesztés, 
inkluzív kiválóság az egyetemi életben 
TE Képes részt az iskolai integrációs gyakorlat bevezetésében és a szervezet fejlesztésében 
Különleges bánásmódot igénylő tanulói csoportok megjelenése az iskolákban, diagnózis, 
egyéni fejlesztés, szolgáltatások, az ellátás feltételei, akadálymentesítéstől a 
tanulásszervezésig. 
TE Képes felismerni a K.B-ot igénylő tanulókat, egyéni eseteket megérteni, egyéni 
fejlesztésekben gondolkodni, és a csoportos munkaszervezési formákban a differenciálást 
megvalósítani. 
A sajátos nevelési igényű csoportok (1): tartós pszichés fejlődési zavarral küzdők csoportjai 
(tanulási zavarok/”disz-ek”; ADHD; ADD; stb.) 
TE Megérti a tanulási zavarok lényegét, a szakmai tanári munka szakmai keretei között 
alkalmazkodik a speciális tanulási szükségletekhez. 
Sajátos nevelési igényű tanulói csoportok (1), érzékszervi fogyatékosság, látássérült és 
hallássérült tanulók a középfokú oktatásban és a felnőttoktatásban, infó-kommunikációs és 
morális akadálymentesítés. 
TE Érzékszervi fogyatékos tanulók egyéni szükségleteit megérti, a tananyag 
akadálymentesítésében alkotó módon részt vesz. 
Sajátos nevelési igényű tanulói csoportok (2), halmozottan sérült és mozgássérült gyerekek 
integrál nevelése, infó-kommunikációs és morális akadálymentesítés. 
TE Mozgás és halmozottan sérült tanulók oktatási szükségleteit megérti, képes aktívan részt 
venni az oktatás infokommunikációs akadálymentesítésében, a befogadás előkészítésében, 
megvalósításában az érzékenyítéstől a differenciálásig. 

3. konzultációs 
alkalom 
(5 óra) 

Sajátos nevelési igényű tanulói csoportok (3), tanulásában akadályozott, értelmi sérült 
gyerekek speciális szükségletei, infó-kommunikációs és morális akadálymentesítés. 
TE Az értelmi sérült, tanulási nehézséggel küzdő tanulók speciális oktatási szükségleteit 
megérti, a tananyagot képes differenciált oktatási keretek között átadni, egyéni fejlesztéssel 
együttműködni. 
Sajátos nevelési igényű tanulói csoportok (4), autizmus spektrum zavar, aspergeri autista 
gyerekek a közoktatásban, infó-kommunikációs és morális akadálymentesítés. 
TE Az autista, integráltan oktatható tanulók szükségleteit megérti, az oktatási kereteket és a 
közösségi életet képes számára kezelhetőbbé tenni, közvetíteni a többségi tanulókkal való 
kapcsolat fejlesztése során. 
Sajátos nevelési igényű tanulói csoportok (5), beszédfogyatékos tanulók tanulási nehézségei, 
esélyegyenlőségük az iskolában, morális akadálymentesítés. 
TE A stigmák, kommunikációs akadályok kezelése természetes nevelői feladattá válik, a 
morális akadálymentesítés eszközei beépülnek a tanári eszköztárába. 
Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavarok az iskolában (BTMN), a serdülőkor életkori 
sajátosságai és a beilleszkedési zavarok összefüggései. Alul teljesítők és lemaradók a 
közoktatásban. Együttműködés a szociális munkásokkal, pszichológusokkal. 



TE Oktatási, nevelési feladatok során széleskörű eszközökkel rendelkezik a tanulók 
motivációjának, alkalmazkodásának fejlesztésében, és a tanulási körülmények 
megteremtésében. 

*TE tanulási eredmények 
 


