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A tantárgy oktatásának célja:  

A tantárgy oktatásának célja az, hogy bevezesse a hallgatókat a fogyatékos fiatalok karrierlehetőségeinek, 

szakmaválasztásának és munkerőpiaci lehetőségeinek világába. A fogyatékosság emberi jogi valamint szociális 

modell szerinti meghatározásának bemutatása alapját képezi annak, hogy a kurzus elvégeztével a hallgatók olyan 

képet kapjanak a fogyatékosság jelenségéről, amely által képesek lesznek a fogyatékos gyermekek és fiatalok 

pályaorientációját, pályaválasztását és életpálytervezését értően segíteni és kísérni őket a választott úton. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: A hallgatók megismerkednek a fogyatékosság fogyatékosságtudományi megkötelízéseivel, megismerik a 

fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetét, a fogyatékosság és a munkaerőpiaci helyzet összefüggéseit, valamint 

a fogyatékos fiatalok pálya -és karrierorientációjának kísérének lehetőségeit.  
Képességek: A kurzus során átadott elméleti és gyakorlati ismeretek által a hallgatók képesek lesznek egy más, 

kevésbé medikális és elnyomó szemszögből tekinteni a fogyatékos emberekre, és olyan a gyakorlatban is 

használható ismereteket kapnak, amelyek képessé teszik majd őket jövőbeli munkájuk során arra, hogy a fogyatékos 

fiatalok hatékony segítői legyenek a munkaválasztásukkal kapcsolatos döntések meghozásában.    
Attitűd: A fogyatékossággal és a fogyatékos emberekkel kapcsolatos attitűdök átformálása, egy olyan attitűd 

kialakítása, ami a társadalmi elfogadást segíti elő. 
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Kurzustematika:  

1. A fogyatékosság fogalmának fogyatékosságtudományi értelmezése, modellek  

2. Fogyatékos fiatalok a szakképzésben: Pályaválasztás, pályaorientáció.   

3. Életpálya-tervezés 

4. “A felnőtt élet perspektívái” 

 

Követelmények, értékelés: 

 

A félév gyakorlati jeggyel zárul, mely megszerzésének követelményei a következők: 

- Aktív részvétel az órán 

- A beadandó feladat határidőre történő leadása. A következő feladatok közül kell egyet kiválasztani és azt 

elkészíteni:  

1. A tematikában felsorolt kötelező vagy ajánlott szakirodalmak közül egy tanulmány kiválasztása és 

feldolgozása az ún. kettéosztott reflektív napló segítségével. (A napló elkészítéséhez magyarázatot 

és segédlet kapnak a hallgatók a félév elején.) 

2. A tematikában felsorolt kötelező vagy ajánlott szakirodalmak közül egy tanulmány kiválasztása és 

recenzió írása róla.  

3. Szemináriumi dolgozat (5-8 oldal) írása a fogyatékosság és a neveléstudomány kapcsolatának 

témakörében kurrens magyar, esetleg angol vagy német nyelvű szakirodalmak alapján.  

A feladat beadásának határideje: 2022. dec. 03. 
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