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A tantárgy oktatásának célja:  

A fejlesztő, differenciáló szemlélet kialakítása a hallgatókban. A hallgatók ismerkedjenek meg az egységesség és 

differenciálás kérdéskörével, a belső differenciálással az oktatásban, a differenciálás módjaival és szintjeivel. Kapjanak képet 

a differenciálás gyakorlatáról (elsősorban videófelvételek segítségével). Legyen tájékozottak a kooperatív tanulászervezéssel 

kapcsolatban, ismerjék az elméleti hátterét, egy-két olyan kutatást, amely bizonyítja hatékonyságát. Szerezzenek 

alapinformációkat a fejlesztés lehetőségeiről az iskolában, ismerkedjenek meg a megsegítés különböző formáival (osztályon 

belül és kívül). Legyenek tájékozottak a tanulási korlátok elméletéről (tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási 

akadályozottság), a kapcsolódó oktatást-nevelést segítő technikákról, eszközökről. Az előadásban átvesszük azokat az elméleti 

ismereteket, amelyekre építünk majd a szeminárium során, ezért a két kurzus szorosan épül egymásra.  

 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: Ismeri a különböző tanulói csoportok heterogenitásának jellemzőit, tisztában van az eltérő tanulási utakon érkező 

gyermekek, fiatalok nevelésének, oktatásának különböző lehetőségeivel. Képességek: Képes a tanulókhoz és a környezethez 

is alkalmazkodó, adaptív pedagógiai megoldások azonosítására és alkalmazására. Attitűd: Együttműködése bizalomalapú, 

nyitott az inklúzió és az adaptivitás szemléleteire. Feladatait a gyermeki és emberi jogok tisztelete mellett végzi. Autonómia: 

Felelősséget vállal minden gyermekek optimális tanulási lehetőségeiért. 
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Kurzustematika:  

Az egységesség és differenciálás kérdésköre, a belső differenciálás hangsúlyozása az oktatásban.  

A differenciálás módjai és szintjei. 

Differenciálás a gyakorlatban 

Kooperatív tanulásszervezés 

A fejlesztés lehetőségei az iskolában. Ismerkedés a megsegítés különböző formáival (osztályon belül és kívül). 

A tanulási korlátok elméletének áttekintése (tanulási nehézség, tanulási zavar, tanulási akadályozottság) 
Tanulási zavarok: diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia 

 

Követelmények, értékelés: 

Az órán való részvétel (75%-ban) és aktív együttműködés; a kurzust követően egy zárthelyi dolgozat megírása az  

órán elhangzott előadások és a kötelező irodalmak alapján.  
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