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ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI SZAKASZ: 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK (kötelező kurzus)
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK (kötelező kurzus): 

• Bevezetés a tudománytörténetbe, Bevezetés a pszichológiába,  Gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi jogi ismeretek, 
Informatikai és kutatásmódszertani ismeretek, Anatómia, élettan, Fejlődéstan, Személyiség fejlődéses alakulása, Általános 
és alkalmazott nyelvészet, Nevelés- és oktatáselmélet, Érzékelés- és mozgásfejlesztés, Pedagógiai pszichológia

GYÓGYPEDAGÓGIA ELMÉLETI  ISMERETEK (kötelező kurzus): 

• Gyógypedagógia-történet, A gyógypedagógia elmélete és gyakorlata, Intézmények és ellátási formák a gyógypedagógiában, 
Pszichopatológiai alapismeretek, Egészséges életvitel, Gyógypedagógiai pszichológia,  Gyógypedagógiai pszichológiai 
állapotmegismerés, A koragyermekkori intervenció elmélete és gyakorlata, Iskola és társadalom, Gyógypedagógiai 
tanácsadó munka, Komplex gyógypedagógiai szigorlat, Olvasás és írás módszertana a gyógypedagógiában, Irodalom- és 
történelemtanítás a gyógypedagógiában, Matematika és természettudomány módszertan a gyógypedagógiában, Mozgás 
és testnevelés, A művészeti nevelés módszertana, Digitális és média módszerek a gyógypedagógiában 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ (aktuálisan meghirdett kurzusból): 

• Múzeumpedagógia, Kézművestechnika, Művészetpedagógia alapjai

SZAKDOLGOZAT (kötelező kurzus): 

• Szakdolgozati konzultáció I.

• Szakdolgozati konzultáció II.



 
 

SZAKIRÁNYISMERET: LOGOPÉDIA SZAKIRÁNY (kötelező kurzus)  

•Beszédszervek fiziológiája és kórtana,Pszicholingvisztika, Fonációs zavarok és terápiájuk, Hangtan, Beszédtechnika, Gyógypedagógiai pszichológia a beszéd- és nyelvi zavarok  területén, 
Artikulációs, fonológiai zavarok és terápiájuk, A beszédfolyamatosság zavarai és terápiája, Perifériás és centrális audiogén beszéd-és nyelvi zavar, Az orrhangzós beszéd és terápiája, 
Myofunkcionális zavar és terápiája, Nyelvfejlődési zavarok,Írott nyelv zavarai: diszlexia és diszgráfia, Diszkalkulia, Szerzett nyelvi zavarok, Logopédiai diagnosztik, Korai logopédiai intervenció, 
Logopédiai terápia módszertana, Komplex logopédia szigorlat, Önismeret és kommunikáció-fejlesztés

SZAKIRÁNYISMERET: TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT SZAKIRÁNY (kötelező kurzus)

•Tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája, Gyógypedagógiai pszichológiai állapotmegismerés tanulásban akadályozottak számára, Gyógypedagógiai intervenció és terápia a tanulásban 
akadályozottak esetében, Kognitív fejlődés zavarai az óvodás- és iskoláskorban, Kognitív képességek fejlesztésének módszerei, Szociális képességek fejlesztése, Szenzoros és motoros fejlesztés 
módszertana, Beszédkultúra és kommunikációs készségfejlesztés, Tanulási technikák fejlesztése, Részképességek fejlesztése a tanulásban akadályozottak esetében, Életvitel és környezetismeret 
gyógypedagógiája, Differenciálás és alternativitás a nevelésben, Integrált-inkluzív nevelés, Tanulásban akadályozottak a középfokú oktatásban és a munka világában, Anyanyelvelsajátítás és 
idegen nyelv-tanulás, Komplex tanulásban akadályozottak pedagógiája szigorlat 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS: (aktuálisan meghirdeett kurzusból)

•LOGOPÉDIA: Zeneterápia, Autogén tréning, Téri-ismeret és testséma fejlesztése, 

•TAN.AKADÁLYOZOTT: Szabadidőpedagógi, Képességfejlesztés vizuális neveléssel, Romológiai alapismeretek, Koragyermekkori veszélyeztetett fejlődés prevenciós szemléletű megközelítés

SZAKIRÁNYKÖZI ISMERETEK: (kötelező kurzus)

•Lovasterápia, Drámapedagógia, Gyermektánc pedagógia, Teammunka a gyógypedagógiában,Szakmai képességfejlesztés, Mesék alkalmazása a fejlesztésben, Szenzoros integrációs terápia, 
Bábjáték, Kooperatív technikák

SZAKIRÁNYT BŐVÍTŐ ISMERET: (aktuálisan meghirdetett kurzusból)

•Különleges bánásmódot igénylő gyermek, A gyermekvédelem alapjai, Kommunikáció és konfliktuskezelés,  Játékpszichológia, Alternativitás a kisgyermekellátásban, Koraszülöttekkel való 
bánásmód, Prevenciós munka az iskolában, Közösségfejlesztés és beavatkozás módszerei, Életpálya-tanácsadás, Az egész életen át tartó tanulás színterei, A segítés lélektana, Konzultációs 
módszerek, Esetmegbeszélés, alternatív konfliktuskezelés, Családpszichológia és tanácsadás, kisebbségek pszichológiája, Interkultúrális nevelés gyakorlata, Potenciális tér zavarai a sérült gyermek 
világában, Tanuláselméletek, Poortfólió készítés módszerei

TEREPGYAKORLAT: (kötelező kurzs)

•LOGOPÉDIA: Logopédiai gyakorlat I., Logopédiai gyakorlat II., Logopédiai összefüggő gyakorlat, Szakmai reflexió logopédiai szakirány

•TANULÁSBAN AKADÁLYOTOTT:  Szakpedagógiai gyakorlat I., Szakpedagógiai gyakorlat II., Tanulásban akadályozottak pedagógiája összefüggő szakmai gyakorlat, Szakmai reflexió tanulásabn 
akadályozotti szakirány


