
1. melléklet  

 

Tantárgy neve: Ismerkedés a konduktív pedagógiával/Becoming 
Acquainted with Conductive Education 

Tantárgy kódja: PAKPI-SZKP528 

Heti óraszám: 1 Féléves óraszám: 15 Kreditérték: 1 

Meghirdetés féléve: minden félév Előfeltétel kódja: - 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Földesi Renáta 

Oktatók neve: Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea, Feketéné dr. Szabó Éva, Dr. Túri Ibolya, Dr. 
Kállay Zsófia, Dr. Földesi Renáta, Dr. Benyovszky Andrea 

Szervezeti egység neve: Konduktív Pedagógiai Intézet 

Az oktatás célja: 
 
A kurzus során a hallgató ismereteket szerez a konduktív pedagógia történetéről, alapelveiről és 
rendszeréről, különös tekintettel a nevelési rendszer tényezőire, a konduktív nevelési folyamat 
sajátosságaira és módszereire. Megismerkedik a konduktív pedagógia sajátos 
intézményrendszerével, illetve konduktor mint speciális pedagógus munkájával. 
 

A tantárgy tartalma: 
1. alkalom: Pető András élete és munkássága 
2. alkalom: Intézményfejlődés története  
3. alkalom: A konduktív pedagógia alapvetése, alapelvei, fogalomrendszere 
4. alkalom: A konduktív nevelési folyamat sajátosságai (nevelési rendszer összefüggései, 

nevelési tényezők, módszerek) 
5. alkalom: Bevezetés a motoros diszfunkciókba 
6. alkalom: A konduktor mint speciális pedagógus 
7. Konzultáció 

Számonkérési és értékelési rendszere: 
Az előadások 70%-án való részvétel, és a kurzus zárását követően egy maximum 3 oldalas reflexió 
készítése – ez alapján gyakorlati jegy 

 

Angol nyelven: 

 

Subject’s Title: Becoming Acquainted with Conductive 
Education 

Subject’s Code: PAKPI-SZKP528 

Number of Lessons per Week: 1 
Number of Lessons per 
Semester: 15 

Credit Value: 1 

Announcement Semester: every semester Prerequisite Subject’s Code: None 

Name of the Responsible Teacher: Renáta Földesi PhD 



Name of the Lecturer: Dr. Andrea Zsebe PhD, Éva Szabó PhD, Ibolya Túri PhD, Zsófia Kállay PhD, 
Renáta Földesi PhD, Andrea Benyovszky PhD 

Name of the Organizational Unit: Conductive Pedagogical Institute 

Purpose of the Education:  
 
During the course the student acquires knowledge about the history, principles and system of 
conductive pedagogy, with special regard to the factors of the educational system, the 
peculiarities and methods of the conductive education process. The student gets acquainted with 
the special institutional system of conductive pedagogy and the work of a conductor as a special 
pedagogue. 

Subject’s Content:  
 

1st occasion: The life and work of András Pető 
2nd occasion: History of Institutional Development 
3rd occasion: The basis, principles and conceptual system of conductive pedagogy 
4th occasion: Peculiarities of the conductive education process (connections of the education 
system, educational factors, methods) 
5th occasion: Introduction to motor dysfunctions 
6th occasion: The conductor as a special educator 
7.th Consultation 

Subject’s System of Testing and Evaluating:  
 
Practical grade based on 70% of the lectures and a maximum of 3 pages of reflection after the end 
of the course. 

 

 


