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GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK (BA)  

 

A gyógypedagógia szak 8 féléves képzés – jelenleg - 1 vagy 2 választható szakiránnyal. 

 

 

Szakirányok: 

• Értelmileg akadályozottak pedagógiája 

• Logopdia 

• Tanulásban akadályozottak pedagógiája 

 

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik az értelmi és a kommunikációbeli fogyatékosságuk 

miatt szociális beilleszkedésükben és a tanulási folyamatokban akadályozott, korlátozott 

gyerekek,fiatalok és felnőttek nevelésével, oktatásával, fejlesztésével, (re)habilitációjával foglalkoznak. 

 

A képzés tartalma: Olyan pedagógiai, pszichológiai, módszertani és orvosi ismeretek, amelyek, amelyek 

segítik és alkalmassá teszik a szakon végzett hallgatókat, hogy gyógypedagógusként képesek legyenek a 

fogyatékossággal élő sérült, akadályozott gyermekek, fiatalok és felnőttek számára segítséget nyújtani; 

személyiségüket és képességeiket fejleszteni; életviteli nehézségeiket kezelni; elősegíteni társadalmi 

beilleszkedésüket és cselekvő részvételüket.  

A gyógypedagógia összetett tudomány, hiszen magában foglalja az orvostudományi, pszichológiai, 

szociológiai, jogi, pedagógiai ismereteket. A képzés gyakorlatorientált, nagy hangsúlyt kapnak a 

tanrendbe beépített kötelező gyakorlatok, hospitálások, önismereti kurzusok és kommunikációs fejlesztő 

tréningek.  

 

A gyógypedagógiai munka területei: 

 A logopédus munkája kiterjed a beszéd, a nyelv, kommunikáció, kognitív funkciók, nyelészavarok 

területén végzett prevenciós tevékenységre, az eltérések értékelésére, diagnosztizálására és komplex 

kezelésére. Munkájukban szorosan együttműködnek a családtagokkal, különböző pedagógusokkal, 

pszichológusokkal, szociális munkásokkal, orvosokkal, egyéb klinikai alkalmazottakkal. A logopédusok 

az emberi kommunikációban érintett területek teljes skáláján, minden korosztályba tartozó páciensekkel 

foglalkozhatnak. 

 A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzettek, képesek és alkalmasak a 

tanulásban akadályozott, tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, fiatalok és felnőttek 

speciális és egyéni szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai fejlesztésére. Képesek 

differenciált egyéni- és csoportos képességfejlesztésre, segítségnyújtásra, valamennyi műveltségi terület 

oktatására, a tanulási technikák megtanítására, más szakemberekkel és a szülőkkel való együttműködésre. 

 

Karrier 

A pályakezdő gyógypedagógusok munkaerő-piaci helyzete az egész ország területén stabil, 

elhelyezkedései esélyei nagyon jók, - régiónk is jelentős gyógypedagógus hiánnyal küzd mind az oktatási, 

mint a szociális szférában. 

Az Európai Unióban is kiemelt helyen szerepel a fogyatékossággal élő személyek ügye, ennek 

megalapozásához a karunk hallgatói jelentős segítséget kapnak: 

- idegen nyelvi képzések, külföldi vendégoktatók, 

- ösztöndíj lehetőségek, külföldi tanulmányutak, 

- cserediák programok,  

- uniós pályázatok.   
 


