
 
 

 
 
 
 
 
FIGYELEMZAVAR ÉS HIPERAKTIVITÁS  
(AD/HD - ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) TANÓRAI 
KEZELÉSE, AZ EGYÜTTNEVELÉS LEHETŐSÉGEI 
 
Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  
EPSZI Oktatási, Szolgáltató, Tanácsadó Kft. 
7100 Szekszárd, Találka tér 7/1. 
 
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:  
Rák Mónika, 7100 Szekszárd, Találka tér 7/1.,  
Tel.: +36/74/437-438, e-mail: rak.monika@epszi.hu 
 
Célcsoport:  
Óvodapedagógus, tanító és bármely szakos tanár, a mindennapi nevelésben (óvoda, általános iskola, 
alapfokú művészetoktatási intézmény, gimnázium, szakképző iskola, szakiskola) részt vevő más 
szakemberek (szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus). 
 
A képzés célja:  
A program célja a figyelemzavar hiperaktivitással (AD/HD - Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) küzdő gyermekek együttnevelési lehetőségeinek segítése, esélyeinek javítása, közösségi, 
tanórai működésük minőségének fejlesztése a köznevelésben dolgozó pedagógusok szemléletének 
formálásával, speciális tantárgy-pedagógiai, gyógypedagógiai ismeretek, módszerek átadásával. 
Ennek érdekében a résztvevők ismerjék fel és ismerjék meg az AD/HD elméleti hátterét, a 
tünetcsoportokat, a diagnosztizálási és kezelési módszerek lehetőségeit, valamint győződjenek meg a 
differenciált csoportmunka előnyeiről, ismerjék meg az ezekre épülő tantárgy-pedagógiai 
módszereket, oktatási – nevelési eljárásokat, speciális pedagógiai, gyógypedagógiai technikákat és 
alkalmazzák a saját, mindennapi oktató - nevelő munkájukban. A résztvevők szerezzenek 
tapasztalatokat a valós oktatási – nevelési problémahelyzetekről, figyeljék meg a tantárgy-
pedagógiai módszereket használat közben is, majd ezt követően a látottakat interaktív 
tapasztalatcserén is osszák meg egymással. További cél a tényleges módszertani fogások 
bemutatása, elsajátíttatása. 
 
 
 



A képzés főbb tartalmi elemei:  
- A figyelem meghatározói (összetevői, fajtái, működési mechanizmusai 
- A viselkedés meghatározói, változásának lehetőségei 
- Az AD/HD figyelemzavar hiperaktivitással 
- Az AD/HD diagnosztikai háttere 
- Gyógypedagógiai ismeretek 
- A sajátos tantárgy-pedagógia gyakorlat – integrációs eszközrendszer 
- Szakmaközi együttműködés jelentősége, szervezeti lehetőségei 
- A gyakorlat adaptálása 
- A hiperaktív (AD/HD) diákok tanórai megsegítésének összefoglalása 

 
A képzés során alkalmazott módszerek: 

- Irányított beszélgetés, közös gondolatgyűjtés 
- Saját élmény jellegű gyakorlat 
- Akvárium helyzetek során a viselkedés főbb elemeinek és jellemzőinek megfigyeltetése. 
- Párhuzamos helyzetgyakorlat csoportokban 
- Demonstráció 
- Egyéni helyzetgyakorlat 
- Speciális fejlesztő tanóra megtekintése felvételről 

 
Fejlesztendő kompetenciák: 
A résztvevő a program végére ismerje: 
• az AD/HD elméleti alapjait,  
• az AD/HD és figyelemzavar kezelési lehetőségeit, 
• a tantárgy-pedagógia területén alkalmazható kooperatív pedagógia   eszközeit, 
• a kérdezés technikát, 
• az egyéni és csoportos fejlesztés tanórába építhető elemeit, 
• a gyógypedagógiai asszisztenciával való együttműködés lehetőségeit és alapjait. 
A résztvevő a program végére képes legyen alkalmazni: 
• a DSM IV. skálát. 
A résztvevő a képzés során elsajátított új módszereket igyekezzen integrálni későbbi munkája 
folyamatába. Személyes tapasztalatait legyen képes felhasználni a képzés során, véleményét, 
gondolatait ossza meg a csoporttagokkal, legyen nyitott a visszajelzések fogadására, beépítésére. 
 
A szakmai továbbképzés időtartama: 30 kontaktóra (5 nap) 
 
A továbbképzés tervezett időszaka: 2016. augusztus 12-18.,  

Érkezés: 2016. augusztus 12. 14.00 órától 
Távozás: 2016. augusztus 18. 7.00-9.00 óra  

 
 



Tervezett helyszín (pontos cím, elérhetőség, megközelíthetőség): 
Szekszárdi SZC Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 15. 
 
Tervezett szabadidős tevékenységek:  

- népdaléneklés, táncház 
- kirándulás Siklósra és Pécsre, a Siklósi vár megtekintése, a pécsi Zsolnay Kulturális 

negyed megtekintése, séta a belvárosban, vacsora  
- Szekszárd városnézés 
- szekszárdi borkóstoló vacsorával egybekötve 

             
                                                       Szilágyi Szilvia, 
                  ügyvezető igazgató  


