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A 2010/11-es tanévben a TÁMOP 3.1.5 pályázattal kezdhettem el tanulmányaimat a Nyugat-

Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karán, Fejlesztő – differenciáló pedagógia 

szakon. 

 

A képzés két éves volt, 2012 nyarán szakdolgozattal és államvizsgával fejeződött be. 

 

A képzés tematikájában az alábbi tantárgyak szerepeltek: 

- Élethosszig tartó tanulás 

- A pedagógus a nevelési és oktatási intézményben 

- Az integráció és a szegregáció kérdései 

- Iskolai mentálhigiéné 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek 

- Differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken 

- A fejlesztés fiziológiai alapjai 

- Önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport 

- Iskolafejlesztés 

- Dyslexia 

- Az egyéni tanulási folyamat irányítása 

 

Tapasztalatszerzésre nemcsak elméleti síkon, hanem gyakorlati formában is lehetősége volt a 

képzésben résztvevőknek, hospitálhattunk és tevékenyen vehettünk részt fejlesztő 

foglalkozáson egy Győr-Moson-Sopron megyei óvodában Gönyűn, valamint Pápa város 

óvodáiban is. 

A nagy tapasztalattal bíró fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus kolléganők stabil szakmai 

támaszt adtak, és segítségemre voltak az egyéni hospitálás és tanulásirányítási gyakorlat 

során. A Pápa Városi Óvodák Erzsébetvárosi Tagóvodában kiemelném Vargáné Kiss Judit 

szakmai segítségét és empatikus, segítő hozzáállását. 

 

Látogatást tehettünk a győri Nevelési Tanácsadóban és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ épületében is. 

 A Szakszolgálat egységei:  

- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  



- Logopédiai ellátás  

- Korai fejlesztés  

- Fejlesztő felkészítés 

A hospitálás során betekintést nyerhettünk az ott folyó szakmai munkába, jelen lehettünk 

iskolaérettségi vizsgálaton, Ayres-terápián, dyslexia vizsgálaton. 

 

A főiskolán szerzett elmélet háttér birtokában természetesen a napi gyakorlat fogja meghozni 

azt a biztos tudást, amivel a növekvő számú BTM-es gyermekeket fejlesztő foglalkozáson 

illetve integrált nevelés során differenciált nevelésben vagy kooperatív tanulásban segíteni 

tudjam. Célom, hogy ezek a gyerekek is zavartalanul és kiegyensúlyozottan kezdhessék meg 

iskolai tanulmányaikat.  
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