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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. 

Szó lesz a magyarországi közoktatási rendszer kapcsolódó, illetve a támogatórendszer működési nehézségeiről, a 

rendszer strukturális problémáiról is. 

 

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. 

 

Kötelező irodalom: 

GYARMATHY É.: Az atipikus fejlődésű gyermek. Videó. 

N. KOLLÁR K. – SZABÓ É.: (szerk.) Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I-III. Osiris, Budapest, 

2017. A kötet 23., 30., 31., 32., 33., 36., 37., 38., 39., 40., 44. fejezetei. 

 

Ajánlott irodalom: 

DANIS I., KALMÁR M.: A fejlődés természete és modelljei. IN: sz.n. (2011) Biztos Kezdet Kötetek I. A 

génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet – Gyerekesély projekt. 76-125. oldal 

HERCZOG M.: Fejlődés a környezetben: család, intézmény, társadalom IN: sz.n. (2011) Biztos Kezdet Kötetek 

I. A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet – Gyerekesély projekt. 470-521. oldal 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. E-learning tananyag. (EFOP-

1.2.4-VEKOP-16-2016-00001) 
 



 

Kurzustematika:  

 

1. Amikor nem a gyerekkel van baj…, A tanulók megismerése. 

 

2. Az életmód, a tanulásszervezés és a fáradtság, Problémás tanulók, okok és megoldások. 

 

3. Pszichés zavarok gyermek és ifjúkorban, Szenvedélybetegségek, Az iskolai bántalmazás, A tehetséggondozás. 

 

4. Az iskolapszichológia és a külső intézmények szerepe, A gyermekvédelem - a gyermekvédelmi jelszőrendszer. 

 

 

 

Követelmények, értékelés: 

A kurzus tanulás segítő online alkalmazásának elérése: https://hain-jwtc.neolms.com/, A ferenc@hain.hu e-mail 

címen lehet ehhez hozzáférést igényelni. Ez a kurzus hivatalos kommunikációs felülete, az itt közreadottakat 

ismertnek feltételezem. 

 

Választható az egyszeri félévvégi írásbeli számonkérés, illetve egy, a félévi folyamatos munkával és aktív 

részvétellel történő számot adás. Ez utóbbi keretében a hallgatók a félév során tárgyalt témák kapcsán 

óráról-órára feldolgoznak egy-egy, a témához kapcsolódó jelenséget, jelenségkört és ezt megosztják, 

illetve megvitatják a többiekkel. Ebben az esetben a félév során munkára érdemjegyet ajánlok meg, az 

órai aktivitás és teljesítmény alapján. 
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