
Tantárgy neve: Tanulási zavarok Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 80 (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): gyakorlati jegy 

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

témakör bemutatása, hallgatói prezentáció 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5. 

 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

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

Ismeretanyag. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a tanulási zavar fogalmát és a 

prevenció lehetőségeit. A fő témák: (1) A tanulási zavarok definíciói, a tanulási zavar modern 

szemlélete 2) Az észlelésfejlődés modelljei, szenzomotoros integráció (3) Okok, főbb magyarázó 

elméletek (4) Diszlexia és típusai (5) Diszkalkulia és típusai (6) Diszgráfia és lateralitási 

problémák (7) Az óvodás és kisgyermekkori prevenció lehetőségei: szenzomotoros képességek 

fejlesztése (7) Társuló kórképek: ADHD (figyelemzavaros hiperaktivitás), (8)Tehetség és tanulási 

zavar (9) A tanulási zavar családdinamikai kérdései 

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

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

1) Torda Ágnes (1991): Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Tankönyvkiadó, Budapest. 

2) Fodorné Földi Rita (1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Volán Oktatási és 

szolgáltató Rt. Budapest. 

3) M. Tamás Márta (2009): Fejlesztőpedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 

4) Mark Selikowicz (1999): Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina Kiadó, 

Budapest 
5) Edward M. Hallowell, John J. Ratey (2014): Szétszórtság. A gyermek- és felnőttkori 

figyelemhiányos zavar (ADHD és ADD) Ursus Libris Bt. 

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

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

a) tudása 

- Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a tanulási zavarok típusairól, főbb 

magyarázóelméleteiről. 

- Ismeri és érti a prevenciós módszereket, tájékozott a komorbid kórképekkel kapcsolatban. 

b) képességei 

- A diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia fő tüneteit és jellemzőit képesek felismerni.  

- Különbséget tudnak tenni a fejlődési és a szerzett altípusok között.  

- Megértik, hogy a tanulási zavar hogyan befolyásolja az életvezetési készségeket és az iskolai  

teljesítményt.  

- Képesek lesznek felismerni olyan társuló kórképeket, mint az ADHD vagy Asperger- 

szindróma 
 


