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A pályázat keretén belül pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésen vettem részt, 

fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen. A négy féléves képzés első két fél évében az 

általános szakvizsga követelményeit, míg a második két félévben szakirányú ismereteket 

sajátítottunk el. 

 

Az 1. év első félévének tantárgyai:    

 Államháztartási ismeretek 

 A nevelés-oktatás intézményi hatékonysága (mérés-metodika) 

 A nevelés-oktatás intézményi hatékonysága (minőségbiztosítás) 

 A tanulók, a pedagógus munkájának értékelése 

 Európai Uniós ismeretek 

 A nevelés-oktatás intézménye és a fenntartó 

 A nevelés-oktatás intézménye, mint szervezet 

 

A második félév tantárgyai:  

 Élethosszig tartó tanulás (felnőttoktatás) 

 A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 

 Iskolai mentálhigiénia 

 Az integráció és a szegregáció kérdései 

 

A második év a választott szakterület, a fejlesztő, differenciáló pedagógia szakmai 

ismereteinek, a fejlesztő pedagógiai munka elsajátításáról szólt. Az alapjait tanultuk meg az 

egyéni fejlesztésnek. Gyakorlati bemutatón, hospitáláson is részt vettünk.   

              

A 2. év első félévének tantárgyai: 

 Iskolafejlesztés (pedagógia történeti áttekintése) 

 Differenciálás az egyes fejlődési, fejlesztési területeken 

 A fejlesztés fiziológiai alapjai 

 Önismereti esetmegbeszélés 

 Hospitálás Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál, Nevelési 

Tanácsadóban 

 Tanulásirányítási gyakorlat: csoportos óvodai hospitálás Győrben a Kék 

Duna Óvodában 



 Egyéni óvodai hospitálás a Vajda P. ltp.-i Tagóvodában Pápán 

A hospitálásokról Hospitálási és tanulásirányítási naplót készítettünk. 

 

A második félév tematikája: 

 A diszlexiás gyerekek vizsgálata és terápiája 

 Az egyéni tanulási folyamat differenciálása 

 Tanulásirányítási gyakorlat a Vajda P. ltp.-i Tagóvodában Pápán, melynek 

során az intézmény szintű dokumentumokat és a gyerekekkel kapcsolatos 

szakértői véleményeket tanulmányoztam át. Tapasztalataimat 

tanulásirányítási naplóban rögzítettem.  

 

A képzés szakdolgozattal és záróvizsgával végződött.  

 

A továbbiakban munkám során hasznosítani kívánom megszerzett tudásomat: a BTM-s 

gyerekek fejlődését, ezáltal sikeres iskolakezdésüket szeretném elősegíteni. 

A Nevelési Tanácsadóval együttműködve, az általuk meghatározott fejlesztendő területekre 

koncentrálva, elkészítem a gyermekek egyéni fejlesztési tervét, mely megvalósításával 

megpróbálom felzárkóztatni őket. 
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