
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem  
1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar  
1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet  
1.4 Szakterület Neveléstudományok  
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) – licensz  
1.6 Szak / Képesítés Óvoda- és elemi oktatás pedagógiája 
 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Írásban olvasásban elmaradt tanulók felzárkóztatása 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve dr. Demény Piroska 
2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve 

dr. Demény Piroska 

2.4 Tanulmányi 
év 

3. 
év  

2.5  
 

6. 
félév  

2.6. Értékelés 
módja 

Kollokvium  2.7 Tantárgy 
típusa 

Választható 
tárgy, 6.2. 
opciós tárgy  

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 1 3.3 szeminárium/labor 2 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 96 melyből: 3.5 előadás 24 3.6 szeminárium/labor 24 
A tanulmányi idő elosztása: 48

óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 10 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 
Vizsgák 2 
Más tevékenységek: .................. 6 
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 48 
3.8 A félév össz-óraszáma 96 
3.9 Kreditszám 4 
 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi • -  
4.2 Kompetenciabeli • A klasszikus pedagógia alapvető gondolkodóinak, elméleteinek és 

irányzatainak ismerete, alapvető tájékozottság kialakítása.  
 

5. Feltételek (ha vannak) 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

• Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

• Vetítő, laptop, hangfal, internetkapcsolat, CD, flipchart, filctoll,  



 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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K1. Különböző életkori sajátossághoz képzési szinthez és célcsoportokhoz adaptált oktatási vagy 
nevelési programok tervezése 

K4. Az óvodai/kisiskolai csoport, az oktatási folyamat és a célcsoport sajátos szociális tanulási/ 
integrálási tevékenységének menedzserszemléletű kezelése (szervezése) 

K6. Önértékelés a szakmai gyakorlatban és karrierépítésben, e folyamat állandó javítása, 
optimalizálása   
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 � Az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek és technikáinak használata a 

folyamatos szakmai fejlődés és képzés érdekében.  

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

• Oktatási-nevelési és/vagy extracurriculáris tevékenységek változatos 
kivitelezésének kidolgozása.   

• Didaktikai alapelvek azonosítása és alkalmazása a foglalkoztatott 
célcsoport számára tervezett sajátos oktatási-nevelési tevékenységben.   

• Curriculáris normák, sztenderdek és követelmények érvényesítése a 
hivatalos iskolai dokumentumok elemzésében és értékelésében, vagy a 
saját tervezési tevékenység önértékelésében.  

• A tanulási tevékenységi tér és az óvodai/ kisiskolai gyermekközösség 
megszervezését szolgáló tervek kidolgozása különböző 
kontextusokban, figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásokat.    

• Az óvodai és kisiskolai oktatási tevékenység különböző sajátos 
kontextusainak megfelelő nevelési erőforrás-típusok azonosítása.  

• Óvodai és kisiskolai oktatásra jellemző sajátos stratégiák használata a 
didaktikai tevékenység individualizálásában, differenciálásában, 
valamint a módszerek csoporthoz/ gyermekhez/ kisiskoláshoz való 
adaptálásában.  

• A szakmai gyakorlatra vonatkozó reflektív szemlélet érvényesítése, 
ennek alkalmazása a szakmai felkészülés és a továbbképzés 
folyamatában.  

• Szakmai fejlődési tervek összeállítása a neveléstudományi kutatások 
eredményeinek hasznosításával.  

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 
 
 
 
 
 

• A reformpedagógiai irányzatok kiemelkedő alakjainak megismerése, 
munkásságuk szakszerű, reflektív értelmezése és értékelése; 

• A klasszikus pedagógia és a reformpedagógiai irányzatok nevelési 
rendszerének/rendszereinek és sajátosságainak szakszerű, különböző 
szempontrendszer szerinti összehasonlítása;  

• A különböző alternatív pedagógiai irányzatok intézményrendszerében, 
oktatási-nevelési sajátosságaiban való alapvető tájékozottság;  

• A pedagógiai alapfogalmak megfelelő, szakszerű alkalmazása az 
alternatív pedagógiai irányzatok nevelési-oktatási sajátosságainak a 
bemutatására;  

• A napjainkban legelterjedtebb alternatív pedagógiai irányzatok (Step 
by step, Waldorf, Montessori, Freinet és egyebek) oktatási-nevelési 



 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1. A tanulási zavarok előadás, szemléltetés, 

beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka  

 

2. A tanulási stílus, stratégia és tanulási 
technikák megvalósításának jelentősége a 
tanulás eredményességében 

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
kooperatív tanulás  

 

3. Tanulási technikák előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

4. A tanulási zavarok elméletei előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
pedagógiai játék  

 

5. A tanulási zavarok felismerése 
 

Filmnézés és -elemzés  „Egy élet a gyerekekért” 

6. A speciális tanulási zavarok azonosításának 
problémái 

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

7.  Az olvasási zavar felismerése előadás, , szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

8. Az írászavar felismerése előadás, szemléltetés, 
magyarázat, oktatófilm, 
csoportmunka, játék  

http://www.youtube.com/w
atch?v=-3_KDLWKE-U 
 

9. Lateralizációs zavarok   előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

10. A tanulási zavarok prevenciója – Általános 
képességfejlesztés 

előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

11. A tanulási zavarok prevenciója – Specifikus 
képességfejlesztés 

előadás, szemléltetés, 
beszélgetés, magyarázat, 
csoportmunka 

 

12. Beszédészlelés fejlesztése előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

13. Beszédprodukció fejlesztése előadás, szemléltetés, 
magyarázat, csoportmunka 

 

14. Az ábécé tanítása előadás, szemléltetés, 
oktatófilm, magyarázat, 
csoportmunka, játék  

 

Könyvészet: 
 

� Oroszné Deák Judit(1996, szerk.): Szemelvények az „Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok” című 

munkafüzethez. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 
� ***Süss fel nap (1999): Alternatív óvodák, iskolák Magyaroszágon. I-II. Soros Alapítvány,. 
� ***Szemelvények a nevelés történetéből (2000): Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza.  
� Ajuriaguerra, J ;Auzias, M (1980) - ”Scrisul Copilului”, Vol I - ”Evolutia scisului si dificultatile sale ”, 

Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 
Bogatoniu, Paula ( 2006 ) - ”Factorii de risc in insusirea scris -cititului la elevii din clasele I - II ” , Editura 
Irco Script 
Burlea, Georgeta ( 2007 ) - ”Tulburarile limbajului citit - scris ” 
Codeanu, Aurelia ( 1995 ) - ” Factorii care determina dificultatile de citit - scris la elevii claselor I - IV ” 

intézményeinek, gyermekképének, nevelési elveinek, a tanítás-tanulás 
feltételeinek és követelményeinek, értékelési módjainak 
összehasonlító, reflektív elemzése.   



Ienistea, Octavian ( 1982 ) - ” Dificultati la invatatura” 
Lemeni, G. ( 2000 ) - ” Monitorizarea progresului in interventiile de remediere a dificultatilor de citit- scris 
”, Editura Corint , Bucuresti 
Paunescu, C. (1967) - ”Tulburarile limbajului scris ”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 
Purcia, Dana Codruta ( 2005 ) - ”Etiologia si tipologia dificultatilor de invatare a scris - cititului si 
matematicii la elevi” 

 
 Didaktikai módszerek Megjegyzések 
1.A tanulási zavarok fogalma   beszélgetés, 

csoportmunka, játék  
2. A tanulási stílus, stratégia és tanulási 
technikák megvalósításának jelentősége a 
tanulás eredményességében 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, beszélgetőkör   

3. Tanulási technikák kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör   

4. A főbb tanulási stílusok kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

5. A tanulási zavarok elméletei kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

6. A tanulási zavarok felismerése kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

7. A speciális tanulási zavarok azonosításának 
problémái 

kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka  

8. Az olvasási zavar felismerése   kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

9.. Az írászavar felismerése kiselőadás, szemléltetés, 
beszélgetés, játék, 
csoportmunka, 
beszélgetőkör 

10. Lateralizációs zavarok kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

11. A tanulási zavarok prevenciója  kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

12. Percepció-fejlesztés kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

13. Pregrafikus elemek tanítása kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

14. Az ábécé tanítása kiselőadás, beszélgetés, 
játék, csoportmunka, 
beszélgetőkör 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A neuropszichológiai elméletek 
A percepciós és perceptuomotoros 
elméletek 
A pszicholingvisztikai elméletek 
A behaviorista elméletek 
csoportos bemutatása 
 
 
 
 
 
 
 

Könyvészet:  
http://gyogypedagogia.lap.hu/keszseg-_es_kepessegfejlesztes/25363879 

www.mod-szer-tar.hu 

www.unesco.org 



www.inclues.org 

http://www.daffodilproject.org/ 

Gyógypedagógia szemle honlapja: http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=100  

Erdélyi Pszichológiai Szemle honlapja: http://epsz.pszichologia.ubbcluj.ro/  

ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola http://www.barczi.hu/ 

Krasznár és fiai könyvesbolt, Budapest http://www.krasznaresfiai.hu/ 

National Dissemination Center for Children with Disabilities http://www.nichcy.org/Pages/Home.aspx 

http://fogyatekos.lap.hu/ 

Oktatáskutató és fejlesztő Intézet www.oki.hu 

Education Resources Information Center http://eric.ed.gov/ 

Gyógypedagógiai fejlesztés, specifikus beavatkozások, differenciálás 

http://keszsegfejlesztes.lap.hu 

http://fejlesztok.hu/ 

http://www.personalisededucationnow.org.uk/ 

� http://www.teachingexpertise.com/. 
 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

•  Napjainkban is érvényes alternatív irányzatokkal kapcsolatos tájékozottság kialakítása, amelyet majd 
a nevelési gyakorlatban is fel tudnak használni.  

 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési 

kritériumok 
10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 
Az alapfogalmak ismerete Szóbeli vizsga 10.4 Előadás  
  

 

70% 

Egyéni fejlesztési terv 
kidolgozása , bemutatása 

Folyamatos megfigyelés, a 
szemináriumi tevékenység 
elemzése, értékelése  

10.5 Szeminárium / Labor 

Aktív részvétel a 
szemináriumokon 

Folyamatos megfigyelés 

 
 

 
30% 

 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 
• A szemináriumon való aktív részvétel (jelenlét – minimum 80%, szemináriumi kiselőadás megtartása, 

társak aktív bekapcsolása a szemináriumi tevékenységbe, saját szemináriumi tevékenység szakszerű, 
reflektív elemzése)  

• A reformpedagógiai irányzatok kiemelkedő alakjainak megismerése, munkásságuk szakszerű, 
reflektív értelmezése és értékelése – írásbeli vizsga  

            Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 
2013. február27.   Dr. Demény Piroska               Dr. Demény Piroska 

 
 



 
Az intézeti jóváhagyás dátuma    Intézetigazgató  
2013. március 1.      Dr. Demény Piroska  

 


