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A tantárgy oktatásának célja:  
A kurzus bevezeti a pedagógushallgatókat az eltérően, adott esetben patologikusan fejlődő gyermekek és serdülők 
problémáinak megismerésébe, a kapcsolódási, személyes problémák felismerésébe, a segítés útjának lehetőségeibe. 
Számba veszi azokat pszichológia által leírt, a gyermek, a szülő és a pedagógus, a kortársak között problémát 
okozó viselkedési, gondolkodásbeli, érzelmi, kapcsolati jelenségeket, tüneteket, fejlődési elakadásokat, melyekkel 
a pedagógusok a tevékenységük során leggyakrabban találkozhatnak, és megismertet olyan problémakezelési 
lehetőségeket, eljárásokat, amelyeket a tünetek felismerését követően a pedagógus maga alkalmazhat, illetve 
amihez szakintézmény segítségét kérheti. 
 
Fejlesztendő kompetenciaterületek:  
Ismeretek: eltérően fejlődő, fejlődésben elakadt gyerekek lehetséges problémái, a problémakezelés lehetséges útjai. 
Képességek: Problémaérzékenység a gyerekeknél, szülőknél, tanárkollégáknál tapasztalt, problémát okozó 
jelenségek megértése iránt, aziránt, hogy kinek, milyen feladata, lehetősége van a tapasztalt probléma kezelésére. 
Attitűd: keresse meg azokat az eszközöket, amelyekre neki magának, a saját kompetenciája területén lehetősége 
van. Autonómia, felelősség: A problémák megtapasztalása, jelentkezése esetén ismeretei, érzékenysége birtokában 
dönteni tudjon arról, hogy milyen támogató, fejlesztő, segítő lehetőségei vannak neki magának, illetve hogyan 
vonhat be segítőket a gyerekek, szülők, kollégák támogatása érdekében, milyen szerepet vállal a segítés során. 
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Kurzustematika:  

1. Zavar mibenléte. Kritikus fejlődési szakaszok 
2. Biológiai alapfunkciók zavarai 
3. Ritmikus motoros rendellenességek 
4. Beszédzavar 
5. Tanulás zavarai 
6. Szorongás gyerekkorban 
7. Gyermekkori depresszió 
8. Magatartászavar 
9. A gyermeki gyász 
10. A bántalmazott gyermek 

 
Követelmények, értékelés: 
75%-os részvétel az előadásokon. Szóbeli vizsga. 
 
Kurzus hirdetője: 
WJLF Neveléstudományi tanszék 
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