
FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGUS 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
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Képzésvezető: Dr. Szilágyi Barnabás főiskolai docens 

Képzési idő: 3 félév 

Szakképzettség megnevezése: Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus 

 

A bekerülés feltétele: 

a) Pedagógus képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon 

szerzett szakképesítés. 

b) Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség. 

c) Pedagógia, pszichológia képzési ágban, pszichológia, pedagógia szakon szerzett szakképesítés. 

d) Szociálpedagógus szakképzettség 

 

A képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában 

szakszerűen végezhetik a BTMN-es, valamint kiemelten tehetséges és a /halmozottan/ hátrányos 

helyzetű gyermekek pedagógiai szűrését, fejlesztését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni 

formában a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján (3. sz. melléklet 16. 

bekezdés) 

 

Megszerezhető ismeretek: 

Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és 

individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. 

Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, 

egyéni és csoportos módszereivel.  

 

Kompetencia:  

A Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a alapján a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermek, tanuló (BTMN-es, valamint kiemelten tehetséges és a /halmozottan/ hátrányos helyzetű 

gyermekek) szűrésére, fejlesztésére terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben 

helyezhetők el, ép érzékszervekkel rendelkeznek, s érésbeli lemaradásuk vagy tanulási 

rendellenességeik első sorban a környezeti károsító hatásokkal indokolható. Kompetenciája nem terjed 

ki a sajátos nevelési igényű tanulók, tanulási zavarban szenvedők diagnosztizálására, sem ezek 

terápiájára. E téren együttműködik a szakintézményekkel és a szakszerű terápiát nyújtó 

gyógypedagógus, pszichológus, orvos kollégákkal.  

 

A szakképzettség alkalmazása: 

A szakképzettség birtokában a Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény szerint lehetőség 

nyílik fejlesztő pedagógusi feladatok ellátására óvodában, iskolában, nevelési tanácsadóban, 

pedagógiai szakszolgálatokban, vagy akár családsegítő központokban, lakásotthonokban, átmeneti 

otthonokban is. 

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90  

Előzetes tanulmányok beszámításával a képzés maximum 2 félévvel (60 kredittel) csökkenthető; 

előzetes tanulmányként a Preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, ifjúság- és családvédelem 

pedagógiai-pszichológiai, módszertani ismeretei pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak Differenciáló, fejlesztő pedagógiai alapismeretek kiemelt tanulmányterülettel.  

 

Elérhetőségeink: 

 Honlap: gygyk.unideb.hu 

 Tel/fax.: 52/560-005.  

 E-mail:  elekp@ped.unideb.hu 

 Postacím: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

   4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9. 

mailto:gorzsasm@wpf.hu


Amennyiben többet szeretne tudni a szakról, kérjük olvassa el a Képzési és kimeneti 

követelményt és tekintse át a képzés tantervi hálóját, majd a jelentkezési lapot letöltheti az 

ismertető végén. 

 

 



 



 
 

 

FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ SZAKPEDAGÓGIA 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

TANTERVI HÁLÓ 

2013. szeptembertől 

 

Tantárgy 
I. félév II. félév III. félév 

Kognitív pszichológia 

PF68KP110 

óra/vizsga 12B   

kredit 4   

Tanulási zavarok prevenciója 

PF68TP210 

óra/vizsga  12B  

kredit  4  

Személyiségfejlődés zavarai I. 

PF68SE110 

óra/vizsga 12B   

kredit 4   

Személyiségfejlődés zavarai II. 

PF68SE212 

óra/vizsga  12K  

kredit  4  

Viselkedésrendezés pedagógiája 

PF68VP110 

óra/vizsga 12B   

kredit 4   

Gyógypedagógiai alapismeretek 

PF68GP210 

óra/vizsga  12B  

kredit  4  



 

Differenciáló pedagógia 

PF68DP211 

óra/vizsga  12gyj  

kredit  4  

Játékpedagógia 

PF68JP110 

óra/vizsga 12B   

kredit 4   

Mozgásfejlesztés módszertana 

PF68MM111 

óra/vizsga 12gyj   

kredit 4   

Beszédfejlesztés módszertana 

PF68BM111 

óra/vizsga 12gyj   

kredit 4   

Értelmi fejlesztés módszertana 

PF68ÉM211 

óra/vizsga  12gyj  

kredit  4  

Fejlesztő játékok módszertana 

PF68FJ211 

óra/vizsga  12gyj  

kredit  4  

Művészeti képességek fejlesztésének 

módszertana I. 

PF68FE111 

óra/vizsga 12gyj   

kredit 
4   

Művészeti képességek fejlesztésének 

módszertana II. 

PF68FE211 

óra/vizsga  12gyj  

kredit 
 4  

Szakmai kompetenciát fejlesztő tréning I. 

PF68TR113 

óra/vizsga 8ai   

kredit --   

Szakmai kompetenciát fejlesztő tréning II. 

PF68TR213 

óra/vizsga  4ai  

kredit  --  

Pszichológiai és pedagógiai diagnosztika 

PF68DI311 

óra/vizsga   12gyj 

kredit   4 

Tanulásmódszertan 

PF68UL312 

óra/vizsga   12K 

kredit   4 

Drámapedagógia 

PF68DR310 

óra/vizsga   12B 

kredit   4 

Gyermekvédelem, családgondozás 

PF68GC311 

óra/vizsga   12gyj 

kredit   4 

Mentálhigiéné 

PF68MH310 

óra/vizsga   12B 

kredit   4 

Fejlesztő program készítésének 

módszertana 

PF68PR311 

óra/vizsga   12gyj 

kredit 
  4 

Esetmegbeszélés 

PF68EM313 

óra/vizsga   4ai 

kredit   -- 

Szakdolgozati konzultáció I. 

PF68SD210 

óra/vizsga  5B  

kredit  5  

Szakdolgozati konzultáció II. 

PF68SD310 

óra/vizsga   15B 

kredit   5 

Összes kredit: 28 33 29 

Összes óra: 92 93 91 

 

 

Hajdúböszörmény, 2013. június 26. 

 


