
Tantárgy neve: Tanulási zavarok diagnosztikája és tanácsadás Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható (a nem kívánt törlendő!) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben, 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):  kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):      

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 

 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tanulási zavar fogalma, oki háttere. A tanulási zavar veszélyeztetettség tünetei, tünettan 

kisiskolás kortól a felsőoktatásig. A csoportos szűrés eszközrendszere. Fejlődési skálák és  

részképesség vizsgálatok. Anamnézis típusok. MSSST, Frostig-teszt. Sindelar komplex 

diagnosztikai és terápiás rendszere. Diszkalkulia vizsgálatok: Dékány-féle diszkalkulia vizsgálat.  

Diszlexia prevenció és reedukáció. Meixner-féle olvasólapok. MAWGYI-R specifikumok. 

Tehetség és tanulási zavar. A tanulási zavarok terápiájának alapelvei, tanácsadás különböző 

életkorokban. Tanulási zavaros gyermek a családban. A tanulási zavar mentálhigiénés 

vonatkozásai. Hiperaktivitás gyermek, serdülő- és felnőtt korban.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Zsoldos Márta-Sarkady Kamilla (2001): Szűrőeljárások óvodáskorban a tanulási zavar 

lehetőségének  vizsgálatára:  MSSST.  ELTE, Bp. Sedlak, F., Sindelar, B. (1998):„De jó, már én 

is tudom!” Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek korai fejlesztése. BGGYTF Budapest. 

Porkolábné Balogh Katalin: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 

Iskolapszichológia 17. ELTE; Juhász Ágnes (szerk.) (2007): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. 

Logopédiai Kiadó, Bp. ISBN: 96386007Harmatiné Olajos Tímea (2014): Kit zavar a tanulási 

zavar? Pedellus kiadó, Debrecen. ISBN: 9786155154904 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 

a) tudása 

- Részletes ismeretekkel rendelkezik a tanulási zavarok diagnosztikai eszköztáráról. 

- Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a tanulási zavarok tanácsadási témaköreiről. 

b) képességei 

- Képes alkalmazott diagnosztikai módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára. 

- Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására. 

- Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Olajos Tímea főiskolai docens PhD 

 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 


