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Nyugat-magyarországi Egyetem                           

Apáczai Csere János Kar 

Gyógypedagógia Intézeti Tanszék 

Gyógypedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szak 

 

Ez a tételsor azokra a hallgatókra érvényes, akik tanulmányaikat 

2009. szeptembere előtt kezdték! 

 

1. A tanulásban akadályozott gyermekek 

 nevelési szükséglet, különleges nevelési igény 

 a tanulónépesség meghatározása,  

 a tanulási nehézség, zavar, akadályozottság fogalma 

 a tanulásban akadályozottság és az enyhén értelmi fogyatékosság fogalmának 

viszonya 

 a fogyatékosság humánbiológiai vonatkozásai  

 

Szakirodalom: 

 

 BNO-10 zsebkönyv DSM-IV-TR meghatározásokkal. (2004) Animula Kiadó, Budapest, 

134-150.  

 Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok 

kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, Budapest  

 Gaál É. (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában In: 

Illyés S. (szerk.) Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 429-460. 

 Gerő Zs.-Csanádi G.-Ladányi J.: A "megszüntetve megőrzött" gyogyó. A kisegítő 

iskola egy nyomonkövetéses vizsgálat tükrében. In: Kritika.1996/7.  8-12.  

 Dávid A.–Móricz R. (szerk.) (2000):Támogatott foglalkozatás. Értelmi sérült 

munkavállalók a nyílt munkaerőpiacon. Kézikönyv. Salva Vita 

 Göllesz Viktor (szerk.)(1998): Gyógypedagógiai kórtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest 

 Haeberlin, U.: Meghatározás In: Gaál É. (szerk.): Emberkép gyógypedagógusoknak. 

BGGYTF, Budapest, 19-33. 

 Illyés S. (1984): Nevelhetőség és általános iskola. I. Eszközök és módszerek. (szerk.: 

Illyés S.) Oktatáskutató Intézet. Budapest, 5-24. II. kötet   

 Illyés S.: A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés S. 

(szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 17-38. 

 Lányiné Engelmayer Á (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. BGGYTF, 

Budapest   Lányiné Engelmayer Á. Gyógypedagógiai pszichológia. In: Bagdy E.- Klein 

S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Edge Kft., Budapest 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Pfeffer, W. (1995): A súlyos értelmi akadályozottak fejlesztésének alapvetése. (szerk. 

Kedl M.) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 115-190.  

 Szabó Á.-né (1996, 1998): Szegénység és iskola. Kor- és kórkép a tanulásban 

akadályozott népesség iskoláztatásáról. Trezor kiadó, Budapest 

 Torda Á (szerk.) (1996): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest  

 

2. A beiskolázás 

http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5bin=rpsr2.in%5d/?SFI=KRITIKA
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 a beiskolázási folyamat jogszabályi háttere, a beiskolázási gyakorlat történetének 

áttekintése 

 a beiskolázási folyamat pedagógiai, pszichológiai, orvosi szempontjai a komplex 

beiskolázási vizsgálat tükrében, történeti áttekintés 

 a beiskolázás helyzete napjainkban, statisztikai adatok 

 a cigány gyermekek beiskolázásának problematikája 

 

Szakirodalom: 

 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (többször módosított, CD jogtár) 

 Bánfalvy Cs. (2000): Fogyatékosság és szociális hátrány. In: Illyés S. (szerk.) 

Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 81-115. 

 Englbrecht, A. - Weigert, H.(1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok 

kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, Budapest 

 Fonyódi I.: Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról. In: Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai 

alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 117-136. 

 Gaál É.: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés 

S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 429-460. 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Nagy Gyöngyi M.: Közoktatási intézmények és szolgáltatások a fogyatékos 

gyermekek számára. In: Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. 

BGGYTF, Budapest, 357-376. 

 

 

3. A tanulásban akadályozott gyermekek intézményes nevelésének múltja, jelene, jövője 

hazánkban és külföldön 

 szegregatív és integratív differenciáló megoldások 

 a szegregált intézményhálózat kialakulása 

 a jelenlegi intézményhálózat: általános iskola, tagozat, összevont osztály, szakiskola, 

gyermekotthon, kollégium, lakásotthon, lakóotthon 

 a tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelésének hazai és külföldi 

tapasztalatai, jogi háttere, pedagógiai feltételei 

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények és az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat szerepe és feladatai az integrált oktatásban-nevelésben 

 

Szakirodalom: 

 

 Csányi Y. (szerk.) (2001): Értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek integrált 

nevelése és oktatása. (Útmutató szülőknek és szakértői bizottságoknak) ELTE GYFK, 

Budapest 

 Csányi Y.: A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-

oktatása. In: Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, 

Budapest, 377-408. 

 Gaál É.: A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés 

Sándor (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 429-

460. 

 Gaál É.: Tanulásban akadályozott gyermekek szegregált és integrált nevelésének 

jelene és jövője. In: GYOSZE 2000/2. 98-109. 
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 Gordosné Sz. A.: A gyógypedagógiai iskoláztatás fejlődése. In: Illyés Sándor (szerk.) 

(2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 331-356. 

 Illyés S.: A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor 

(szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF, Budapest, 15-38. 

 Kőpatakiné M. M. - Singer P. (2005): Módszertani kaleidoszkóp az együttnevelés 

gyakorlatához. OKI, Budapest 

 Kőpatakiné M. M.: Új szakmai igények, új működési forma: Az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények. 

http://www.om.hu/letolt/esely/utolso_padbol/KMM_egymi.pdf 

 Mesterházi Zs. (1998) A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Papp G. (2004): Tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános iskolában. 

Comenius Bt., Pécs 

 Papp G. (szerk.) (1994): Válogatás az integrált nevelés szakirodalmából. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

 Papp G.: Tanulásban akadályozott gyermekek iskolai integrációja a szakemberek 

közötti kooperáció tükrében. In: Magyar Pedagógia, 2002/2. 159-178. 

 Perlusz A. (szerk.) (1995): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek 

tükrében. BGGYTF, Budapest 

 Torda Á.: Az integrált iskoláztatás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. In: 

Gordosné Sz. A. (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Kiadó, Budapest 

 Tölgyszéky Papp Gy.-né: Egy kibontakozó új iskolamodell a gyógypedagógia 

intézményrendszerében. In: Gordosné (szerk.)(2004): Gyógyító pedagógia. Medicina 

Könyvkiadó Rt., Budapest, 237-253. 

 

 

4. Pedagógiai tervezés (a tanulásirányítás, tanulásszervezés a tanulásban akadályozott 

gyermekek csoportjaiban) 

 a műveltségtartalom kiválasztása, az ismeretszerzés folyamata (Irányelvek 

alkalmazása) 

 tervezés, értékelés 

 tanulásszervezési modellek, tanulásirányítás 

 alternatív iskolák, projekt módszer, szabad tanulás, kooperatív technikák 

 kompetens, hatékony pedagógus, gyógypedagógus 

 

Szakirodalom: 

 

 Báthory Z. (1992): Tanulók, iskolák – különbségek: egy differenciált tanuláselmélet 

vázlata 

 Falus Iván (szerk.) (2002): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 Hunyady Gy.-né- M. Nádasi M. (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs 

 Lappints Á. (2002): Tanuláspedagógia. Comenius Bt., Pécs 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Papp G.: A differenciálás megközelítésének néhány szempontja. In: Fejlesztő 

pedagógia 2006/6. 12-16. 

http://www.om.hu/letolt/esely/utolso_padbol/KMM_egymi.pdf
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5. Az alsó fokú oktatást szabályozó dokumentumok 

 törvényi szintű szabályozás (közoktatási-, esélyegyenlőségi-, gyermekvédelmi-, 

szociális törvény, NAT, Irányelvek) 

 intézményi szintű szabályozás (alapító okirat, pedagógiai program, helyi tanterv, 

kerettanterv) 

 tantervek (történeti áttekintés) 

 az integráció dokumentumai (egyéni fejlesztési terv, egyéni fejlődési lap) 

 

Szakirodalom: 

 

 Közoktatási, esélyegyenlőségi, gyermekvédelmi, szociális törvények 

 1-2 helyi tanterv pl. ISKOLA-ELEMEKBŐL (a Gyógypedagógiai Tanárképző 

Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának helyi tanterve), Egyéni Fejlesztésen Alapuló 

Helyi Tanterv enyhén értelmi fogyatékos tanulók általános iskolája számára – „EFA” 

(Békéscsabai Jókai utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Szakmunkásképző 

Iskola), Teljes tanterv az enyhén értelmi fogyatékosok általános iskolája számára 

(„OFFICINA BONA” tantervcsalád) In: Fejlesztő Pedagógia, 1997. augusztusi 

különszám 

 Gordosné Sz. A. (2004): Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek. 3. A 

gyógypedagógiai hatásrendszerről .Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 151-168. 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 

 

6. A tanulási képesség fejlesztése 

 a tanulás értelmezése biológiai, pszichológiai, pedagógiai szempontból 

 az iskolai tanulás eredményességét befolyásoló tényezők rendszere (családi és iskolai 

környezeti hatások) 

 a képesség értelmezése és rendszerezése 

 a tanulási képesség és az intelligencia értelmezése, összehasonlítása 

 a tanulási képesség és teljesítmény kapcsolata 

 a tanulási képesség fejlődésének zavarai 

 tanulási stílusok 

 tanulási stratégiák  

 

Szakirodalom: 

 

 Balogh L. (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. 

Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó 

 Csapó B. (1990): A gondolkodás műveleti képességének fejlesztése. In: Új Pedagógiai 

Szemle 1990/4. 31-41. 

 Illyés S. (1980): Tanulás és értelmi fogyatékosság. (bevezető tanulmány) 

Tankönyvkiadó, Budapest, 9-29. 

 Illyés S. (2000): Nevelés és fejlődés. In: Gyógypedagógiai Lexikon, 132-134. 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Nagy J. (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest 

 Oroszlány P. (1993): Könyv a tanulásról. AKG Alapítvány Kiadó, Budapest 
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7. A kognitív képességek fejlesztése 

 az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fiziológiai és pszichológiai 

alapjai 

 a kognitív műveletek struktúrája 

 a kognitív folyamatok mozgásának irányítása (absztrahálás, strukturálás, transzferálás, 

kombinálás) 

 a kognitív képességek fejlődésének zavarai 

 a kognitív képességek diagnosztikus eljárásai 

 az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztési lehetőségei 

 

Szakirodalom: 

 

 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 Baddeley (2001): Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó, Budapest 

 Balogh L. (2000): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. 

Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó  

 Csapó B.: Képességfejlesztés az iskolában – problémák és lehetőségek. In: Új 

Pedagógiai Szemle, 1999/12. 

 Illyés S. (szerk.) (1980): Tanulás és értelmi fogyatékosság. Tankönyvkiadó, Budapest, 

115-132., 177-217.   

 Krausz - Marót – Szabó - Rózsáné (1999): Pszichopedagógia. Korrekciós nevelés I. 

Szöveggyűjtemény BGGYTF, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest   

 Mesterházi Zs. (1998): A kognitív képességek nevelése. In: A nehezen tanuló 

gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 153-190.  

 Nagy J. (2000): A kognitív kompetencia fejlesztése. Értelmi nevelés: értelmezésre 

nevelés. In: XXI. század és nevelés Osiris Kiadó, a második rész (63-173.) fejezetei és 

a 18. fejezet 

 Nagy J.: A kognitív készségek és képességek fejlesztése. In: Iskolakultúra, 1999/1. 

 Radnainé Szendrei J. és mtsai (1994): Tanulási nehézségek a matematikában. IFA-

BTF-MKM, Budapest 

 Sekuler, R., - Blake, R. (2000): Észlelés. Osiris Kiadó, Budapest 

 Tálas J.-né (1997): Matematika. Helyi tanterv leírása. Iskola - elemekből című sorozat, 

3. kötet Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

 

8. A szociális képességek fejlesztése és a társadalmi integráció 

 a szociális képesség, szociális kompetencia fogalma 

 a szociális képességek fejlesztésének célja 

 szociális képességek és iskolai beválás 

 viselkedési szokások megtanulása, szexuális nevelés 

 a szociális képességek, szociális kompetencia fejlődése a szocializációs folyamatban 

és színtereken 

 a szociális képességek diagnosztikus eljárásai 

 a szociális képességrendszer fejlesztése (szociális kommunikáció, szociális 

érdekérvényesítés) 
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Szakirodalom: 

 

 Csepeli Gy. (1997. 2002): Szociálpszichológia. VII. A társas helyzetek. Osiris Kiadó, 

Budapest, 34-392. 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Nagy J. (1996): Nevelési kézikönyv. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 81-133. 

 Zsolnai A. - Nagy J. (2006): A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik 

Kiadó, Szeged 

 Zsolnai A.: A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. In: Magyar pedagógia 

1998/3. 187-210. 

 Zsolnai A.: A szociális kompetencia fejlődése gyermekkorban. In: Új Pedagógiai 

Szemle 1995/1. 68-74. 

 

 

9. A kommunikációs képességek fejlesztése 

 a nyelvelsajátítás fejlődéspszichológiája 

 a kommunikáció és a képesség fogalma 

 a kommunikációs képességek 

 a kommunikációs kompetencia 

 a beszédfejlődés zavarai 

 a kommunikációs képességek diagnosztikus eljárásai 

 a kommunikációs képesség fejlesztésének lehetőségei 

 

Szakirodalom: 

 

 Cole, M.-Cole, S. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 

 Fazekasné Fenyvesi M. - Nagy J. (2006): A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves 

életkorban Mozaik Kiadó, Szeged 

 Gaál É. - Hámor J.-né - Papp G. (2000): Anyanyelv és irodalom. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 

 

10. Az orientációs képességek fejlesztése  

 az orientációs képességek meghatározása 

 az orientációs képességek diagnosztikus eljárásai 

 az orientációs képességek zavarai 

 az orientációs képességek fejlesztésének célja 

 a térbeli és az időbeli orientációs képességek fejlesztése 

 tájékozódás az élő és az élettelen környezetben 

 a természettudományos gondolkodás fejlesztése 

 

Szakirodalom: 

 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest, 210-213. 

 Nagyné Réz I. (1996): Téri tájékozódás - fejlesztő program BGGYTFK, Budapest 
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 Tölgyszéky Papp Gyuláné - Papházy É. (1999): Ember és természet, Földünk és 

környezetünk. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

 

11. A motoros képességek fejlesztése  

 a mozgás fejlődésének folyamata 

 a mozgás értelmezése a különböző tudományokban 

 zavarok a pszichomotoros fejlődés során 

 a nagymozgások és a finommozgások fejlesztési lehetőségei 

 

Szakirodalom: 

 

 Cole, M.-Cole, S. (2003): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest 

 Englbrecht, A. - Weigert, H. (1996): Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok 

kialakulását? avagy Nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! BGGYTF, Budapest 

 Falvay K. (1990): Ritmikus mozgás-énekes játék. OPI, Budapest 

 Farmosi I. (1999): Mozgásfejlődés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 

 Huba J. (1996): Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I. kötet. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

 Mesterházi Zs. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. BGGYTF, 

Budapest 

 Nagy J.- Miskolcziné Radics K. (2006): Az írásmozgás-koordináció fejlesztése 4-8 

éves életkorban. 

 Ozsváth F.(1992): Testnevelés. Tankönyvkiadó, Budapest 

 

 

12. Az együttműködés lehetőségei a gyógypedagógiában 

 együttműködési formák pedagógusok körében 

 szülőkkel való konzultáció (sérülés/fogyatékosság trauma feldolgozás) 

 a szülők jogai, tanácsadás 

 együttműködés szakszolgálatokkal (TKVSZRB, EGYMI, Nevelési Tanácsadó) 

 a szupervízió szerepe a gyógypedagógiai munkában 

 

Szakirodalom:  

 

 Bod - Gallai - Mózes - Topolánszky - Zsindely: Segítő szakemberek és a szülők 

kapcsolata. In: Fejlesztő Pedagógia 14. évf. 2003/1. 56-62. 

 Fonyó I.: A konzultáció (counseling) és a gyógypedagógia. In: Gordosné Szabó Anna 

(szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 105-114. 

 Jászberényi M.: Gyógypedagógiai terápiák és szupervízió. In: Gordosné 

(szerk.)(2004): Gyógyító pedagógia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 115-130. 

 Kálmán Zs.: A szülő és a szakember együttműködésének buktatói. In: Kálmán - 

Könczei (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris Kiadó, Budapest, 407-

421. 

 Mittler, P.: A szülők és szakemberek közti kapcsolat újragondolása. In: Zászkaliczky-

Lechta-Matuska (szerk.)(1999): A gyógypedagógia új útjai. ELTEBGGYFK, 

Budapest, 81-102. 

 Pálhegyi F. (szerk.)(2006): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. 
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Megjegyzések: 

 A tételek rövid tartalmi leírása segíti a hallgatót a tanult ismeretek rendszerezésében. 

 A szakirodalmak listája is a felkészülést kívánja segíteni. Nem korlátozza más 

irodalmak használatát. 

 A hallgató másképpen is felépítheti tételét, integrálhatja az anatómia-kórtan, illetve a 

gyógypedagógiai pszichológia stúdiumok során tanult ismereteit, a konzultációk 

anyagát és a gyakorlatok során szerzett tapasztalatait is. 


