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1. Bevezetés

Intézményünkbe járó tanulóink egy részének szüksége van gyógypedagógiai
megsegítésre. Alapfeladatunk, hogy a meglévő, jó szinten működő képességekre, készségekre
támaszkodva továbbfejlesszük a tanulót arra a szintre, amelyek az iskolai beváláshoz
szükségesek, és elengedhetetlen feltételei a zökkenőmentes továbbhaladásnak.
A sajátos nevelési igény tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs bizottságok
állapíthatják meg, komplex (orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai) vizsgálat
alapján.
Fogalma: sajátos nevelési igényű az a tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Kompetens iskolai szakember:
-

az a) pontnál a fogyatékosság típusához igazodó végzettséggel rendelkező
gyógypedagógiai tanár/terapeuta {Kt. 30§ (11-12)}
a b) pontnál tanító, tanár, fejlesztőpedagógus

Szakszolgálati intézmények:
•
•
•
•
•

Nevelési Tanácsadó
Logopédiai intézet
Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
Továbbtanulási pályaválasztási tanácsadó
Konduktív pedagógiai intézmény

A közoktatási törvényben biztosított megsegítési lehetőségek:
-

az a) pont esetében egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, és rehabilitációs
tanórai foglalkozás,
a b) pontnál fejlesztő foglalkozás,
tantárgyak, tananyagrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés,
egyéni fejlesztéshez igazodó továbbhaladás, első évfolyam két tanév alatt történő
teljesítése,
tankötelezettség két évvel meghosszabbítható.

2.

A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséreoktatására vonatkozó jogszabályok

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról SNI tanulókra vonatkozó paragrafusai
6. § (4) a) b)

Az igazgató dönt a tankötelezettség kezdetéről és végéről a nevelési
tanácsadó, vagy a szakértői bizottság szakvéleménye alapján.

8. § (11)

A Nemzeti Alaptanterv tartalmazza a sajátos tantervi követelmények
alapelveit.

8/B § (3)

Az iskola helyi tanterve készítésénél figyelembe kell venni az
irányelvet: 2/2005. )III.1.) OM-rendelet.

50. §

Az iskolában a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és
fokához igazodó fejlesztőprogramot is.
13. § (5)

A szülő joga, hogy a lakóhelyén a polgármester segítségét kérheti, és a
sajátos nevelési igényű gyermeke neveléséhez szükséges feltételeket
megteremtsék az iskolában.

30. § (1)

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló joga, hogy különleges
gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól
kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.

30. § (2)

Külön, vagy közös nevelés.

30. § (3), (10), (11),
(12)

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő intézményeknek
rendelkezniük kell azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek
a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükségesek.

30. § (6)

Fejlesztő felkészítés.

30. § (9)

Tantárgyi, tananyagrészi mentesítés a minősítés és értékelés alól, a
törvény 52.§ (7) bekezdése, valamint a (11) bekezdésének c pontjában
meghatározott időkeret terhére az iskola egyéni foglalkozást szervez
részére. Az egyéni foglalkozás keretében-egyéni fejlesztési terv
alapján- segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez. Ebben az esetben
a vizsgákon: az érintett tantárgyak helyett a tanuló - a
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint- másik tantárgyat
választhat.Továbbá lehetséges:

69. § (2)

- hosszabb felkészülési idő, segédeszköz alkalmazása,
- írásbeli beszámoló, szóbeli beszámolóval,
- szóbeli beszámoló, írásbeli beszámolóval történő felváltása.
14/1994. (VI.24.) MKM rendelet és módosítása: 19/2004. (VI.14.) OM rendelet

13. § (1)/

Tantárgyi, tantárgyrészi minősítés és értékelés alóli mentesítés

13. § (3)-(4)

1-6 évfolyam január 31-ig
magasabb évfolyam, ha abban az évben kezdte: március 31-ig, az
iskola igazgatójának nyilatkozata kell (benne: szaktanár, osztályfőnök
véleménye)

17. (2)

Ha a tanuló az általános iskola második évfolyamát sikeresen
befejezte, értelmi fogyatékosság miatt kijelölt iskolába csak akkor
helyezhető át, ha az értelmi fogyatékosság tényét a megelőző
vizsgálatok során addig az időpontig nem sikerült egyértelműen
megállapítani, illetőleg az értelmi fogyatékosság ezt követően
következett be.
Tehát két esetben helyezhető át:
járt már a SZB-nál korábban vizsgálaton és a normális övezet
alatti intelligenciamutatókat diagnosztizáltak,
- betegség, baleset-organikus ok- következtében később kialakult
értelmi sérülés miatt.
Felülvizsgálat:
-

20. (4)

-

3.

enyhe értelmi sérültség, megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő esetén 1
év után
12 éves koráig 2 évenként, majd 3 évenként
több fogyatékosság esetén 3 évente

A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

3.1.Kritériumok:
•
•

•
•
•
•

Legyen a gyereknek érvényes szakértői véleménye.
Az iskola elláthatja az adott típusú SNI gyermeket. Legyen benne az alapító
okiratában, a pedagógiai programjában és a helyi tantervében. Normatívát csak így
igényelhet.
A személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell.
Az iskola a szakértői bizottság által ki legyen jelölve a feladatra! (Hiány esetén kérni
kell a szakértői bizottságot, hogy írja be a szakvéleménybe.)
KIR- be beírt azonosító szükséges.
Fejlesztési naplót kell vezetni a gyermekről. (Logopédus, pszichológus is!) A gyermek
munkáiból megőrzésre el kell tenni anyagot.

3.2.Szükséges dokumentumok:
•

Érvényes szakértői vélemények

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyéni fejlesztési tervek
Egyéni fejlesztői lapok
Speciális tankönyvek, eszközök, füzetek
Igazgatói határozatok a mentesítésekről
Rehabilitációs órarend
Több szakember esetén a szakmailag bontott óraszám dokumentációja
Szakemberek végzettségét igazoló oklevél fénymásolata
A fejlesztés rendszerességét igazoló gyermekmunkák
A tanév eleji, féléves és év végi státust felmérő mérőlapok

3.3.A gyógypedagógiai tanár/terapeuta
3.3.1. Kompetenciája:
•
•
•
•
•
•

Közreműködés az integrált nevelés-oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő
tevékenységek tervezésében
Programok, programcsomagok összeállítása
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés
Javaslat a speciális segédeszközökre
Javaslat a környezet kialakítására
Együttműködés a többségi pedagógussal

3.3.2. Tevékenységének területei:
• Diagnosztizálás
A fejlesztő munkához igen fontos az oki hátteret feltáró diagnosztika, a lemaradás
helyének és mértékének konkrét feltárása. Ebben nagy segítséget jelent a tanulót
iskolánkba irányító szakértői bizottság szakvéleménye.
•

Egyéni fejlesztési terv kidolgozása
A fejlesztőpedagógus minden tanulót egyéni fejlesztési terv alapján fejleszt, amit a
szakértői bizottság javaslatainak és a diagnózisnak megfelelően készít el.
A fejlesztési terv négy fő területre épül: mozgásfejlesztés, testséma fejlesztés,
percepció fejlesztés, beszédkészség fejlesztés. Az egyén fejlettségi szintje
határozza meg, hogy melyik területet milyen mértékben fejlesszük. A fejlesztő
tevékenység végzése során is figyelembe kell venni a komplexitás, a rugalmasság
és a rendszeresség elvét.

• Mentális és pszichológiai fejlesztés
E fejlesztésen értjük a fejlesztendő korosztály érési folyamatához igazított, az
életkori sajátosságaihoz illeszkedő eljárásokkal történő támasznyújtást, amely az
éppen fejlődő pszichikus funkciók kibontakoztatásához és begyakorlásához
biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a környezetben.

3.3.3. Feladatai:

• prevenció
• a probléma felismerése, pedagógiai szűrése
• a helyzet elemzése a gyermekkel foglalkozók bevonásával
• megoldási stratégia kidolgozása
• pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető esetekben jelzés a pedagógiai
szakszolgálathoz
• az adott probléma önálló, ennek sikertelensége esetén szakértői vélemény alapján
történő kezelése
• egyéni és/vagy kiscsoportos felzárkóztatás, fejlesztés, habilitáció, rehabilitáció
• differenciált tanulásszervezés, tanulásirányítás
• egyéni fejlesztési terv készítése az általa fejlesztett gyermekekhez-végzettségének,
kompetenciájának megfelelően
• speciális gyógypedagógiai módszerek, eljárások, fejlesztőterápiák alkalmazása
• tanácsadás szülőknek
• együttműködés, konzultáció különböző szakemberekkel, pedagógusokkal, szülőkkel
• feljegyzések készítése a tanulók fejlődéséről, haladásáról
• javaslatok, tanácsok, szakmai vélemények készítése, adása.
3.3.4. Az egyéni fejlesztési terv elemei
•
•
•
•
•
•

Gyermek/tanuló személyi adatai
Szakértői véleményének kelte, diagnózisa
Javasolt fejlesztési területek
Kötelező felülvizsgálat éve
A fejlesztés általános területei
A fejlesztés speciális területei

3.4. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
3.4.1. Feladati:
•
•
•
•
•

autizmus diagnózisa
értelmi fogyatékosság megállapítása, kizárása
beszéd-, értelem- és személyiség vizsgálat
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető,
vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességének megállapítása
komplex vizsgálatot végez: pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi

3.4.2. Ki kérheti a vizsgálatot?
•
•
•
•

Szülő bármikor
Korai fejlesztés intézményei (5 éves korig, ha a gyerek nem vesz részt intézményi
fejlesztésben)
Családvédelmi intézmény
Nevelési-oktatási intézmény

3.4.3. Mit tartalmaz a szakértői vélemény?

•
•
•
•
•
•
•
•

Személyes adatok
A vizsgálat leírása, fogyatékosság megállapítása vagy kizárása
Ellátás módja
Iskolába járás, magántanuló, fejlesztő felkészítés, fejlesztő iskola
Intézmény kijelölés
Értékelés, minősítés alóli felmentés
Felülvizsgálati eljárás lehetősége
Kik kapják

3.4.4. A szakértői vélemény BNO kódjai:
•
•
•
•
•

enyhén értelmi fogyatékos és/vagy a tanulásban akadályozott BNO F 70.0
középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg mérsékelten akadályozott) BNO F 71.0
súlyos értelmi fogyatékos BNO F 72.0
autizmus BNO F 84.0
halmozott sérülés és fogyatékosság BNO kódja a vezető fogyatékosság szerinti
Beszédfogyatékosságok:

•
•
•
•
•
•

dadogás BNO F 98.5
hadarás BNO F 98.6
orrhangzós beszéd BNO Q 35
fejlődési dysfasiák BNO F 80.1-80.2
dysarthriák, anarthriák BNO F 80.0
centrális dyslaliák BNO F 80.0
(beszédképtelenség kódolása a kiváltó októl függ)

•
•
•
•
•
•

dyslexia BNO F 81.0
dysgráfia BNO F 81.1
dyscalculia BNO F 81.2
iskolai képességek kever zavara BNO F 81.3
kevert specifikus fejlődési zavar BNO F 83
magatartászavar BNO F 90.1- 90.8

4. A terápiás, fejlesztő jellegű habilitációs,
rehabilitációs órák céljai, feladatai
A rehabilitációs foglalkozások célja a megismerő képesség, az emlékezet, a figyelem
fejlesztése, az észlelés, a képalkotás folyamatain keresztül, a cselekvésszabályozás belső
feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi oldalának
megerősítése.
Tágabb értelemben ez egy olyan oktató-nevelő tevékenység, amely az akadályozott
gyermeket alkalmassá teszi a társadalomba való beilleszkedésre.

A gyógypedagógiai rehabilitáció – veleszületett módon és/vagy később elszenvedett –
elsősorban a központi idegrendszeri károsodás eredményeképpen fogyatékossá vált emberek
segítése és támogatása társadalmi beilleszkedésükben. Ez történhet fejlesztéssel, képzéssel,
átképzéssel.
A rehabilitáció alatt általában visszahelyezést is értünk, tehát a jelenlegi helyzethez
viszonyított egy megelőzően volt jobb helyzetbe való visszahelyezést is jelent. Kérdés, hogy
iskolánkban a terápiás és/vagy fejlesztő órákon részt vevő gyermekek esetében volt–e
megelőző jobb helyzet? Mivel veleszületett vagy éppen kora gyermekkorban elszenvedett
károsodás eredményeképpen fogyatékossá vált gyermekek esetében ilyen megelőzően jobb
helyzetről beszélni nem lehet, ezért ezekben az esetekben a jobbításukat célzó törekvések
során habilitációról van szó.
Általában a mozzanatok nem különíthetők el, - habilitáció, rehabilitáció – fontos
követelmény, hogy a korai segítségnyújtás feltételei adottak legyenek. Erre törekszik iskolánk
is a terápiás és nem terápiás jellegű fejlesztő órák biztosításával. A fejlesztő órák során a
kompenzációs, korrekciós fejlesztési tevékenységek nélkülözhetetlenek.
E célok elérését szolgálják az alábbi területeken végzett fejlesztő tevékenységek.

5. A habilitációs és rehabilitációs órák konkrét
tevékenységi területei
Mozgásfejlesztés
Nagymozgások fejlesztésre
Célzott testmozgásokkal, amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya változik.
1) Járás
2) Futás
3) Ugrás
4) Csúszás, kúszás, mászás, különböző tempóban.
Egyensúlygyakorlatok
1) Állás: a.) állás lábujjon – sarkon állás
b.) állás fél lábon
2) Egyensúlyozó járás: padon, földre helyezett szivacson, stb.
3) Kúszás egyenes padon.

4) Body-Roll hengergyakorlatok.
5) Forgások, fordulatok, testhelyzet változtatások.
Szem-kéz koordináció fejlesztése
1) Babzsák célba dobása változó nagyságú körbe, változó távolságról, különböző tárgyak
fölött (szék, stb.).
2) Babzsák csúsztatása két vonal közé.

3) Babzsák dobása vízszintes és függőleges célra.
4) Kugli-játék.
5) Labdajátékok: dobás és elkapás nagyobb, majd kisebb labdákkal változó távolságról,

labda célba ütése bottal.
Szem-láb koordináció fejlesztése
1) Karikába különböző lábakkal belépés, kilépés, beugrás, kiugrás.
2) Lábbal különböző formák rajzolása, alkalmi felületen, homokba, padlóra, stb.
3) Ugróiskola, egyszerűbb és nehezített formában.
Finommotorika fejlesztése
1) Gyurmázás.
2) Építőjátékokkal építés.
3) Papírhajtogatás – papírfűzés, mintaalakítás.
4) Puzzle – játékok összerakása, fokozatosan növekvő elemszámokból.
5) Mintakirakás lyukas táblán, egyszerűbb formáktól a bonyolultabbig.
6) Vágás, előrajzolt mintákkal, kevésbé bonyolult formától a nehezebbekig.
7) „Papír – ceruza” feladatok

— rajzolás, festés nagy felületre (ujjal, zsírkrétával, színes ceruzával),
— sablonok kiszínezése kiugró hátlapon,
— sablonok nélküli színezés, a különböző formák előrajzolt mintáinak átírása.
8) Kéziszer-gyakorlatok.

Testséma fejlesztése
A testrészek ismerete
1) Önmaga

felismerése és azonosítása tükörgyakorlattal, játékos mondókákkal,

jellegzetes külső tulajdonságainak megtanulásával (haj, szemszín, kicsi, nagy…)
2) Tevékenységek a testrészek megismerését célozva. pl.: testrészek megérintése és

megnevezése a felnőtt által
Célszerű a fő testrészekkel kezdeni, begyakorolni és csak ezután a testrészek részeinek
hasonló módon való begyakorlása.
3) Meghatározott testrészekre koncentrálás
−

különböző testhelyzetekben (hason, hanyatt fekve, ülve, állva, térdepelve) megtalálni a
megnevezett testrészt, megérinteni és megnevezni, mozgásokat végezni,

−

valamilyen tárgyat megérintve, ráülve, ráállva, átbújva rajta megtapasztalni a
különböző testhelyzeteket a testrészek és a tárgyak (környezet) viszonylatában.

A test személyi zónájának alakítása
1) Az „oldaliság” tanítása

— színes szalaggal (gumi pánttal) megjelölni a jobb-bal oldalt, kézen, lábon,
— különböző mozgásfeladatot teljesíteni jobb-bal kézzel, (labdát gurítani, babzsákot
dobni, karikát felemelni, stb.),

— lábra hasonló gyakorlatok: labdarúgás, ugrálás, emelés, stb.,
2) A test elülső és hátulsó részeinek megismertetése játékos mozgásos feladatokkal:

— az eszközt helyezzék maguk elé, hátuk mögé,
— feküdjenek a hátukra, forduljanak hasra.
3) A test függőleges zónájának megtanítása:
−

játékeszközök (karika, labda, babzsák)emelése a fej fölé, lehelyezése a lábra, vagy a
lábak elé.

4) Az előző (1., 2., 3.) gyakorlatok elvégzése becsukott szemmel.

5) Az adott tárgyakhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (szék, pad, asztal alkalmaz-

ható)
pl.: állj vagy ülj elé, mögé, rá, mellé, közé, mássz át, stb.
Testfogalom alakítása
A testrészek tudatos ismerete, a test és testrészek funkcióinak tudatos ismerete. A fejlesztés a
testrészek ismerete szerint történik, nagyobb hangsúlyt adva a funkcióknak, a nyelvi megfogalmazásoknak.
1) Játékos gyakorlatok: megnevezett testrészekhez megmondani a funkcióját.
2) A funkció megemlítése után felismerni a testrészt: lokalizálni, megmutatni önmagán és

másokon, megszámlálni.
3) Képen, rajzon felismerni az egyes testrészeket, a hiányzókat megszámlálni.
4) Részekből összeállítani az emberfigurát, testrészeivel együtt.
Az egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások:
1) Fej
pl.: fejfordítás és fejkörzés,csukott szemmel megérinteni a szemeket, füleket, orrot,
stb.
2) Törzs
pl.: törzsfordítás lazán leengedett karral, ill. oldalsó- majd mellső középtartásban
tartott karokkal.
3) Karok
pl.: karkörzés előre és hátra, karok helyzetének utánzása.
4) Ujjak
pl.: a két ökölbe szorítása, az ujjak ide-oda mozgatása, ujjak egyenkénti mozgatása
ritmusra.
5) Lábak
Pl.: sarokemelés és leengedés, a lábfej visszafeszítése, járás sarkon és lábujjhegyen.
(Néhány gyakorlatot lehet zenére is végezni.)

Észlelés-fejlesztés (percepciófejlesztés)
Az észlelés pontosabb működését az első osztályosoknál elsősorban a mozgás és testséma
fejlesztésén keresztül érhetjük el. Később már célzott, direktebb fejlesztés is szükséges. A
látott, hallott, tapintott dolgok mindkét szakaszában természetes velejárója a nyelvi fejlesztés.
A látott, hallott, tapintott dolgok nyelvi kifejezésének megtanítása, a szókészlet bővítése. A
tanulási helyzetek többségében a vizuális észlelés összekapcsolódik valamilyen nyelvi
(auditív) és motoros tevékenységgel.
Vizuális (látás) fejlesztése
Az olvasás elsősorban a jól funkcionáló balról jobbra irányuló szemmel követés és a finom
szemmozgás ellenőrzésének függvényeként alakul. Célszerű, hogy a gyermekek gyakorolják a
szemmozgás kontrollját.
1) A szemmozgás tudatos kontrolljának kialakítása és erősítése. Mozgó tárgyak követése:

balról jobbra, jobbról balra, fel, le, kör, diagonális, stb.
2) A szem fixációs működésének erősítése:
pl.: Ismert játékok vagy használati tárgyak közül egy kiemelése és annak fixálása 10
mp-ig (fel-le mozgatjuk).
Egy ismert tárgynak, tárgy képének egy részletét megkeresni és azt fixálni 10mp-ig.
3) Vizuális zártság – egészlegesség észlelésének alakítása: Mi hiányzik?
− Ismert tárgyak, eszközök egy részletének hiányát felismerni.
− Hiányos képek felismertetése, mi hiányzik róla, mit ábrázolhat?
− Rejtett figurák megtalálása.
4) Vizuális időrendiség felismertetése: képeken elmesélt történet kirakása: mi történt

először? Mi következik?
5) Vizuális ritmus: a legkülönbözőbb vizuális minták folytatása.
− Tárgyakból kirakott – gyöngyök, kockák, rudak, kártyák - minták folytatása…
− Rajtos – képi – minták elrendezése
− Sorminták rajzolása.
6) Vizuális memória fejlesztése:
− Egyszerű testmozgást bemutatás után emlékezetből leutánozni,
− Vizuális mintát rövid bemutatás után felismerni, felsorolni, kirakni, stb.

Az alaklátás és formaállandóság fejlesztése
1) Minél többféle alak, forma és méret motoros kialakítása:
Formaalakítás mozgással.
Padlóra rajzolt különböző alakzatok körbemozgása, végigmozgása.
Padlóra rajzolt alakzatok felhasználása különböző mozgásos feladatok elvégzésére.
2) Különböző

tárgyak,

alakok,

formák

,

méretek

felismertetése

a

gyerekek

környezetében: bemutatása, azonos megkeresése, párosítási, csoportosítási feladatok
(lottó, dominó).
3) Adott vizuális minta kirakása: forma, méret, szín szempontjából különböző minták

kirakása, (lyukas tábla, de alkalmazásában a fokozatosság elengedhetetlen: egyszerűbb
formáktól a bonyolultabbig, először egyetlen szempont figyelembevételét követve, pl.
csak szín, vagy csak forma stb., kevesebb elemtől az összetettebb formákig).
4) Minták rajzolása, festése.
5) Részekből különböző alakzatok összerakása.
A tapintásos – sztereognosztikus – észlelés fejlesztése
1) Az alapvető gyurmázási technikák megtanítása: pl.: gömbölyítés, sodrás, lapítás,

mélyítés.
2) Különböző formák, méretek alakítása minta után.
3) Különböző formák, méretek megváltoztatása. „Varázsoljuk el!”
4) Ritmikus sorminta készítése, a minta folytatása, az említett fejlesztési módoknál fő
hangsúly a tapintásos tapasztalatszerzésen van.
A taktikus csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával:
„Érzékelő zacskó”, „Elvarázsolt zsákocska”
− Pusztán tapintással felismerni a tárgyakat. Mi lehet? Milyen? Mérete, formája,
felülete, anyaga, stb.
−

A tapintással felismert dolgokat párosítani, sorba rendezni fokozatuk szerint,
csoportosítani egy-egy minőségi jellemzőjük alapján.

Mozgásos (kinesztetikus) észlelés fejlesztése
1) Behunyt szemmel a gyermek bizonyos mozgásokat végez (kézzel kört ír le a levegőbe,

lábbal lépés előre, hátra, stb.)

2) Hátára rajzolt formát kell mozgással megismételni, képi formáját felismerni.
A térészlelés-térbeli viszonyok felismerésének fejlesztése
1) Az alapvető téri irányok megismerése saját testrészeinek közvetítésével:
− Rácsos papíron, szöges táblán, lyukas táblán a két oldal megkülönböztetése nélkül a
mellé helyezett kéz segítségével, a középvonal megjelölésével.
−

A jobb-bal oldalirányok begyakorlása kiszínezéssel, színes korongok kirakásával.

− A négy fő iránymező megismertetése az említett módon.
2) Térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal:
− Ismert játékeszközök kirakásával a négy irány gyakoroltatása.
− A tárgyak egymáshoz való viszonyának megismertetése, mágneses táblán való
kirakás, elhelyezés segítségével: mellette, előtte, alatta, felette.
− Függőleges és vízszintes sorok kirakása különböző színekből, formákból.
3) A téri viszonyokat jelentő verbális kifejezések megtanítása.
A hallási-észlelési (auditív) fejlesztés
A hallási analízis-szintézis fejlesztése
1) Figyeltessük meg, milyen hangot hallunk mikor egy ember sóhajt vagy tüsszent,

különböző hangok működnek bennük. Figyeljünk a természet hangjaira!
2) A pedagógus által bemutatott ritmus letapsolása vagy lekopogása. Kezdetben
szabályos ritmusokat használunk, majd később szabálytalan ritmusokat.
3) Ritmusvisszaadás csukott szemmel.
4) Mondjunk olyan szavakat, amelyek azonos hangokkal kezdődnek, pl. baba, bögre,

bogár, béka, stb.
5) Hány szót tudsz felsorolni, amelyek úgy kezdődnek: ma…, te…, stb.
A keresztcsatornák fejlesztése
1) Vizuális-tapintásos interszenzoros működések fejlesztése:
− Tapintással exponált (felismert) tárgyat kell keresnie a vizuális mintákban
−

Vizuálisan felismert tárgyat mintául véve, ki kell keresnie tapintással az „érzékelő
zacskóból”.

2) Vizuális-auditív interszenzoros működés fejlesztése:
−

Mutassunk a gyerekeknek ismert tárgyakat, állatok képét, különböző hangforrások
vizuális képét és a megszólaltatott hanganyagban ismerje fel az adott hangforrás képét.

−

„Figyeljünk a hangokra!” A hallott hanganyaghoz keresse a hangforrást, „minek a
hangja?” (társak megszólaltatása, hangjukról felismertetés)

−

Auditív memória fejlesztése: dallamtöredék megismertetése, különböző hangok
megismertetése, majd a hangforrás kerestetése.

3) Vizuális kinesztetikus interszenzoros működés fejlesztése:
− Bekötött szemű gyermek kezével formát rajzoljon a levegőbe és a hátára rajzolt formát
felismerje a vizuális mintában.
− Mozgásos élményanyag, forma felismerése vizuális mintában, verbalizálva a formát.
4) Hallási-tapintásos interszenzoros működés fejlesztése:
− A gyermekeknek elmondással jellemezni kell azt a tárgyat, amit tapintás útján
felismert és azonosított, vagy meg kell találnia tapintás útján azt a játékot vagy alakot,
amit egy másik személy jellemez.
5) Szem-kéz koordináció fejlesztése
Verbális fejlesztés
1) A tárgyak megnevezése
A lakásban, az iskolában és a közvetlen környezetben található tárgyak megnevezése
− Ruházat
− Testrészek
− Cselekvések
2) Térbeli viszonyok
− Irányok
− Helyzet
− Idő
3) Osztályozás

− Alapformák
− Alapszínek és árnyalataik
− Méret, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség
6.

A fejlesztő- és gyógypedagógiában használt
szakkifejezések gyűjteménye

Asperger syndroma:
A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága
jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az
érdeklődésük-aktivitásuk korlátozott, gyakran ismétlődő sztereotípiákat alkalmaznak. Az
autizmustól alapvetően megkülönböztetjük, hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés
késése, visszafejlődése. Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Az abnormalitások egészen
a serdülőkörig, vagy a felnőtt korig fennállhatnak.
Auditív differenciálás - szópárok megkülönböztetése:
Azonos illetve hasonló hangzású szópárok hallás utáni megkülönböztetésével a finom
hangzásbeli különbségek észlelésének képessége.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:hasonló hangzású hangok, szótagok,
szavak hallási felismerésének problémája.
Auditív emlékezet:
Hangok, szótagok, szavak, vers, szöveg, szövegtartalom megjegyzése, később ugyanez
megfelelő sorrendben.
Auditív szerialitás:
Hallással észlelt sorozat elemeinek sorrendjének felismerése, feldolgozása, többszöri ritmikus
megismétlése.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•
•
•
•
•

olvasás, írás esetében betűt, számot, szótagot, szót kihagy, v. többszöröz
beszédben hangot, szótagot kihagy, felcserél, többszöröz
matematikai feladat esetében számot felcserél, sorozatalkotás problémái
szótagolás problémái
verstanulásnál nem tudja megjegyezni a szavak sorrendjét
a szerialitás problémái gyakran társulnak az időbeli tájékozódás nehézségeivel.

Auditív tagolás - elrejtett hang és szótag felismerése:
A hallott szó részekre bontása egy adott hang vagy szótag, mint rész felismerése a szóban,
mint egészben, a háttérzajból kiszűrni a fontos információt.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•

hallási figyelem problémái (nehéz számára a tanító beszédére figyelni elterelő zajok
esetén, ami lehet zsivaj vagy egyéb külső zajforrás is)
diktálásnál a hallott szó hangokra való bontása probléma

Auditív - vizuális intermodalitás - szavak / hangok felidézése képekkel/betűkkel:
A rövid idejű emlékezetben tárolt szósor, hangsor kiválasztása képek ill. betűk közül.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•
•
•

hangalakot nehezen köt össze betűképpel
számot számképpel
szöveges feladatot hibásan jegyez le
hallott információt jeltáblázatba nehezen illeszt

Beszédmotorika:
A hallott szavak pontos észlelése és megismétlése.
Diszfázia:
Azok a zavarok tartoznak ide, ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata, az egészen
korai életkortól zavart. Az állapot nem közvetlenül ered az idegrendszer vagy a beszéd
mechanizmus károsodásából, értelmi elmaradásból vagy környezeti tényezőkből illetve az
észlelés gyengeségeiből. Gyakran társulnak hozzá olvasás-írás nehézségek, szociális
emocionális zavarok.
•

Expresszív vagy motoros beszédzavar:
A gyermek a korától lényegesen alacsonyabb szinten használja a kifejező beszédet, de a
beszédmegértés normális. Gyakran előordul artikulációs zavar.

•

Receptív vagy szenzoros beszédzavar:
A gyermek beszédészlelése és megértése életkorától lényegesen elmarad, látszólag a
kifejező beszéd is érintett illetve szó és hangképzési rendellenességek is gyakran
előordulnak.

•

Kevert (receptív-expresszív vagy szenzomotoros ) beszédfejlődési zavar:
A kettő kombinációja, gyakori valamelyik terület túlsúlya, lehet motoros dominanciájú
vagy szenzoros dominanciájú szenzomotoros diszfázia.

Diszgráfia:
Az helyesírási kézségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem
magyarázható kizárólag látásélességgel, egyéb részképességgel, szellemi érettséggel vagy
nem megfelelő iskoláztatással. A helyesírás, a betűzés egyaránt érintett.
Diszkalkulia:
Matematikai készségek károsodása alakul ki, ami nem magyarázható egyszerűen mentális
retardációval, vagy nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra, mint
az összeadás, kivonás, szorzás, osztás illetve kevésbé érinti az elvontabb feladatokat, mint az
algebra, trigonometria, geometria vagy kalkuláció. Az számolási teljesítmény - sztenderdizált
tesztekkel vizsgálva lényegesen alatta marad a gyermek biológiai kora, mért intelligenciája
alapján elvárhatónak.

Diszlexia:
Az olvasási kézségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem írható
kizárólag látásélesség, egyéb részképesség, szellemi érettség vagy nem megfelelő iskoláztatás
rovására. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok, szófelismerés, artikulációs készségek,
olvasás értési készség elsajátítása mind sérült.
Helyesírási nehézségek gyakran társulnak hozzá, ami serdülőkorra megmarad, annak ellenére,
hogy az olvasásban javulás tapasztalható. Rendszerint megelőzi a beszéd és a nyelvfejlődés
zavara. Társulhat hozzá emocionális és viselkedészavar. Az olvasási teljesítmény - a
pontosságot és megértést illetve a tempót sztenderdizált tesztekkel vizsgálva - lényegesen
alatta marad a gyermek biológiai kora, mért intelligenciája alapján elvárhatónak.
Értelmileg akadályozott:
Az intelligencia megközelítőleg 49 alatt van. Súlyosság szempontjából három típust
különböztetünk meg.
•

Közepes értelmi fogyatékosság:
Az IQ megközelítőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van).
Valószínűleg kifejezett fejlődési lassulást eredményez gyermekkorban, de legtöbbjük
épes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásában, és képes kommunikációt
elsajátítani, és iskolázottságra szert tenni.

•

Súlyos értelmi fogyatékosság:
Az IQ megközelítőleg 20-34. (felnőtteknél a szellemi kor év között). Nagy valószínűleg
állandó támogatásra van szüksége.

•

Igen súlyos értelmi fogyatékosság:
Az IQ 20 alatt van (felnőtteknél a szellemi kor 3 év alatt). Eredményeként az önellátás,
vizelet- és székletürítés kontroll, kommunikáció és mozgás súlyosan korlátozott.

Hiperkinetikus zavarok:
Az élet korai szakaszában, (általában már az első öt életévben) kialakuló betegségcsoport.
Jellemzője a kitartás hiánya a kognitív részvételt igénylő tevékenységekben, a csapongásra
való hajlam, egyik tevékenységből a másikba kap, anélkül, hogy az előzőt befejezné,
jellemzője még a rendezetlen, rosszul irányított túlzott mértékű aktivitás.
Több más rendellenességgel szövődhet.
Rendszerint nyughatatlanok, impulzívak, könnyen szenvednek balesetet.
A szabályokat önkéntelenül és nem tudatosan szegik meg. Jellemzi őket a szociális gátlások
szokványos visszafogottság és mértéktartás hiánya.
Általában népszerűtlenek társaik körében, magányosakká válhatnak.
Gyakori a kognitív működések zavara ill. szokatlanul gyakori a nyelvi és motoros képességek
fejlődésének késése.
A kórkép másodlagos szövődménye pl. aszociális viselkedés, csökkent önérték tudat.
Hiperaktivitás
"Hiper" - túlzó, túlságos; a vele összetett fogalom fokozott meglétét, túlságos voltát jelöli;
"Aktivitás" - cselekvési kedv, fokozott tevékenység (Idegen szavak szótára)

Tünetei:
Gyakran babrál, fészkelődik, elhagyja helyét.
Nem a szituációhoz illően viselkedik.
Nem tud önállóan, elmélyülte3n tevékenykedni.
Sokszor és sokat beszél.
Szubjektív érzéseit is nyugtalanság jellemzi.
Időbeli tájékozódás
Órák, napszakok, napok, hetek hónapok évszakok, évek periodicitását nem érzékeli.
Egymáshoz viszonyításuk nehézkes.
Mentális retardáció:
Jelentősen átlag alatti intellektuális teljesítmény IQ 85 - 70, vagy az alatti.
Nem teljes, vagy abbamaradt szellemi fejlődés, melyre jellemző az intellektus minden
területét érintő készségek romlása (kognitív, nyelvi, szociális, mozgásbeli).
Az intellektuális és szociális adaptáció pozitív irányban változhatnak a terápia és rehabilitáció
hatására.
Taktilis (tapintásos) észlelés:
A gondolkodás fejlődésének egyik alappillére a tapintás, nem korlátozódik csak a kézre,
hanem a bőrön keresztül érezhető minden ingerre. Csecsemőkorban a világ megismerésének
első csatornája. Nemcsak a finommozgásokat fejleszti, hanem általános fejlesztő hatással bír.
(Tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekeknél fontos a minél több csatornán történő
megerősítés.)
Tanulásban akadályozott:
Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél a szellemi kor 9-10 év között van).
Valószínűleg tanulási nehézségeket okoz az iskolában. Sok felnőtt képes dolgozni, jó szociális
kapcsolatokat fenntartani és közösségi aktivitásra is.
Testséma és téri tájékozódás:
Tájékozódás saját testen és a térben.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•
•
•
•

•
•

jobb-bal tévesztés saját testen és síkban egyaránt
tükröt mutat mindenben
nem tudja a térben látottakat síkba átfordítani
irányt téveszt olvasásban, írásban, matematikában (pl.: olvasásban b-d tévesztés,
műveletek lejegyzésekor, számjegyíráskor 16 helyett 61 stb.)
viszonyfogalmakat bizonytalanul alkalmazza (előtt, mögött, között, alatt, fölött,
matematikában a geometriai feladatoknál a párhuzamos merőleges értelmezése
nehézkes, koordináta rendszerben való tájékozódás nehezített.)
földrajzórán a térképen való tájékozódás problémás ( égtájak).
testnevelés órán a téri irányokra vonatkozó instrukciókat nehezen értelmezi és
kivitelezi. Mozdulatsorok utánzása nehezített.

Vizuális - auditív (verbális) intermodalitás - képek/betűk felidézése
szavakkal/hangokból:
A rövid idejű emlékezetben tárolt kép ill. betűsor kiválasztása hallott szavak ill. hangok
közül.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:

•
•

•

a betűtanulásnál nehezen köti össze a betűképet a hanggal
matematikában a számkép, számjegy, globális mennyiség-felismerés problémái
(ujjkép, dominókép), műveleti jelhez nehezen kapcsolja magát a műveletet, sokszor
annak ellenére, hogy fejben jól számol
képek, ábrák alapján nehezen tanul (pl.: környezet, grafikon)

Vizuális differenciálás - képek / ábrák megkülönböztetése:
Azonosság és különbség észlelése kép- és ábrapárok összehasonlításával.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában
•

hasonló alakú betűk, számok, formák, szavak látási észlelésének problémája olvasás,
írás esetében (6-9,b-d.dal-bal stb.)

Vizuális emlékezet:
Képek formák és információs jelek megjegyzése, később a megfelelő sorrendben történő
megjegyzése.
Vizuális szerialitás:
Látással észlelt sorozatok elemeinek sorrendjének felismerése, feldolgozása, többszöri
ritmikus megismétlése.
Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•
•
•
•

pl.: AB helyett BA-t olvas, v. ír
szótagolás problémái
vonalrendszerben, négyzetrács hálózatban való tájékozódás problémái (pl.: több, v.
kevesebb négyzetrácsot, vonalközt hagy ki)
hibásan alkot sorozatot, (pl.: növekvő-csökkenő sorrend létrehozása)
olvasás, írás esetében betűt, számot, szótagot, szót kihagy, v. többszöröz.

Vizuális tagolás - alak-háttérdifferenciálás:
Elrejtett alak felismerése absztrakt ábrákon, illetve összetett formák részekre bontása és reprodukálása,
a lényeges információ kiszűrése ábrákból vagy szövegből.

Jellemzően előforduló hibák a tanulás folyamatában:
•
•
•
•
•
•

adott ábra kiválasztása sok közül (betűk keresése szövegben)
betűk, számok, formák rész-egész viszonyának észlelési problémája
a tanult betű elemeire bontása, felismerése
másolásnál betűtöbblet, v. kihagyás
helyesírásnál a leírandó szó betűkre való felbontása probléma
szövegben, vonalközben való tájékozódás gyengesége, pl.: sorkihagyás

Vizuomotoros koordináció - szem-kéz koordináció:
Pontos vonalvezetés. A látás által pontosan irányított és kontrolált mozgás kivitelezése.

