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BEVEZETŐ  

 

 

ELTÉRŐ FEJLŐDÉSŰ GYERMEK A CSOPORTBAN 

 

„A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a 

sajátos nevelési igényű … gyermekek… speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni 

képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése…” 
1
 

 

 „Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és 

egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek ellátását is) ”
2
 

 

 A 3-6 éves korúak intézményes nevelésére vonatkozó, idézett jogszabályok kiemelt 

feladat, kiemelt figyelem kifejezést használják a gyermekek egy csoportjának óvodai 

nevelésével összefüggésben. Ők a sajátos nevelési igényűek, akik állapotuk függvényében 

különneveléssel vagy integráltan tölthetik el az iskolát megelőző éveket. Kiadványunkkal a 

sikeres együttnevelésben fontos szerepet betöltő, óvodapedagógus és gyógypedagógus szoros 

együttműködésével megalkotott egyéni fejlesztési terv formai, tartalmi, módszertani elvárásait 

igyekszik bemutatni.  

A gyermekek egy része éppen ebben az életkorban kapja meg a beilleszkedési, magatartási 

és tanulási nehézség, vagy súlyosabb esetben a sajátos nevelési igény diagnózist. Az 

óvodapedagógusok a diagnózissal nem rendelkező, de az életkornak megfelelő 

fejlődésmenettől eltérő, szembetűnő jeleket a következő területeken észlelhetik: 
 

- szociális interakciók 

o társakhoz, felnőttekhez való viszony 

o szabálykövetés 

o irányíthatóság 

- kommunikáció/beszéd  

o beszédértés 

o spontán beszéd szintje: szókincs, grammatika eltérései 

o preferált/hárított témák 

o produktív/reproduktív terület  

- mozgásos területek 

                                                                 
1
 Köznevelési törvény 3. § (6) 

2
 363/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
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o alapmozgások, nagymozgások  

o finommotorika, grafomotorika 

- az önellátás/önkiszolgálás  

- játéktevékenység/szabadidő eltöltése 

o spontán/irányított játék színvonala 

o játékválasztás/tapadások 

o tevékenységváltások 

Az eltérések egyénenként változó mértékben jellemzik ezeket a gyermekeket. Az eltérő 

fejlődés esetén az intézmény/szülő a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget 

megállapítására jogosult járási szakértői bizottsághoz fordulhat,. Amennyiben sajátos nevelési 

igény merül fel, a járási bizottság saját eljárás keretében keresi meg a megyei szakértői 

bizottságot, ahol a gyanút megerősítik vagy kizárják.  

A sajátos nevelési igénnyel diagnosztizált gyermekek esetében a kiemelt feladat, 

kiemelt figyelem egyik fontos eleme a fejlődésüket elősegítő, együttnevelésüket támogató 

egyéni fejlesztési terv elkészítése, amelynek elkészítését lépésekre bontva követjük nyomon 

kiadványunkban.   

 

Jogszabályi háttér  

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (Köznevelési törvény 4. § 3.) 

 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek…, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek.  

Sajátos nevelési igény (Köznevelési törvény 4. §. 25.) 

 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek…, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd.  

Segédanyag 
 

 JOGSZABÁLY KIVONAT – Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása (Általános iskola) 

Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ  

Összeállították: Lugosiné Neumann Márta, Pothárnné Gárdonyi Ágnes szaktanácsadók 
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ELSŐ LÉPÉS 

 

ISMERKEDÉS AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVVEL  
 

Jogszabályi háttér  

 

- Köznevelési Törvény  
 

21. § (11) 

Szakmai jogszabálysértés, ha az intézmény működése – az intézmény által ellátott feladatoktól 

függően – … a Nat, az adott intézményre érvényes kerettanterv, vagy e törvény felhatalmazása 

alapján készített és jóváhagyott más nevelési, oktatási program, az érettségi vizsgaszabályzat, az 

érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály, a Kollégiumi nevelés 

országos alapprogramja, … a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

(32/2012. EMMI rendelet) … rendelkezéseit sérti. 

 

 20/2012. EMMI rendelet   

139. § (1)   

(1) A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez 

egyéni fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább 

egy alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a 

fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell. 

 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

(továbbiakban Irányelvek) 

 

1. melléklet 1.7. b) 

 

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

– szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz 

 

 A két jogszabály eltérően fogalmaz, az Irányelvek a terv elkészítését szükség esetén 

várja el az óvodapedagógustól.  

Az egyéni fejlesztési terv formai-tartalmi elemeire – akárcsak a többi tanügyi 

dokumentumra -, nincs előírás.  Kiadványunkban javaslatokat fogalmazunk meg, dokumentum 

mintákat ajánlunk, melyeket az óvodai nevelőtestület, munkaközösség megbeszélésein érdemes 

áttekinteni, megbeszélni, szükség szerint átalakítani.  

A hatékony intézményi integrációra való folyamatos felkészülés részeként ajánlott 

tájékozódni, megismerkedni a sajátos nevelési igény gyűjtőfogalomhoz tartozó egyes 

csoportjaival, amelyet a szakértői véleményben diagnózisként jelölnek meg (1. melléklet). Az 
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érintett gyermekek csoportjának egészségügyi és pedagógiai jellemzéséről tájékozódhatunk az 

Irányelvek rendelet 1.  mellékletében.  
 

Javasolt dokumentumok 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (32/2012. EMMI r.)  

Szerkesztett, rövidített változat - 1. melléklet 

 BNO – Betegségek Nemzetközi Osztályozása
3
  

Szerkesztett, rövidített változat - 2. melléklet 

 

Az idézett jogszabályok az egyéni fejlesztési terv dokumentum elkészítését az „intézmény” 

számára írja elő. Ez elsősorban azokat az óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket kell, 

hogy jelentse, akik közvetlenül foglalkoznak a sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Ezt 

megerősíti a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ állásfoglalása, mely szerint:  
 

„Egy SNI tanulóra vonatkozóan … elegendő csak egy fejlesztési terv készítése, amelyet a tanuló 

fejlesztését végző gyógypedagógus irányításával az a pedagógus team készít el, melynek tagjai 

részt vesznek a tanuló nevelésében, oktatásában.” 
 

(A tanuló értelemszerűen ebben az esetben az óvodás gyermeket jelenti.) 
 

Javasolt, hogy a team munkát a csoportvezető óvónő koordinálja. Számba veszi a 

megvalósításban résztvevők lehetséges körét, a szülőktől gyermekükről megosztott 

információkat, megszervezi a gyógypedagógussal való együttműködést.  

A gyógypedagógus(ok)
4

szerepe a Szakértői Vélemény értelmezésében, az abban 

foglaltak nevelési-oktatási környezetre vonatkoztatásában, a gyermek egyéni képességeinek 

további pedagógiai diagnosztikájában és az erre épülő fejlesztésben kulcsfontosságú.  

Az egyéni fejlesztési terv javasolt időtartama az óvodáskorban 2-3 hónap. Ennyi időt 

lehet hozzávetőlegesen megtervezni a képességek alakulása szempontjából szenzitív 

óvodáskori fejlesztés egységnyi időtartamára. A hosszabb idejű, fél éves tervezés esetén 

többszöri felülvizsgálat, módosítás javasolt az elért eredmények tükrében.  Az újonnan érkező 

gyermekek esetében az egyéni fejlesztés, mint bármely pedagógiai tevékenység alapos 

gyermekismeretre kell, hogy épüljön. Ebben kiemelkedően fontos partner a szülő mellett 

gyógypedagógus, aki, aki az egyéni vagy kiscsoportos habilitációkon az óvodai csoport 

megszokott életénél kevésbé inger gazdag környezetben és feltételek mellett, az egyes 

képességekre, készségekre irányított helyzetekben, látja és foglalkoztatja a gyermeket. Az a 

képesség, amely a habilitációs foglalkozásokon már eredményes feladatmegoldást, a készség 

kialakulását mutatja, a csoportos helyzetben még további megerősítést igényel. Ha azonban 

kialakult, már elvárható a gyermektől.  

Az egyéni fejlesztési terv tartalmában mindig konkrét feladatok, tevékenységek 

tervezését jelenti, figyelembe véve a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni adottságait, 

                                                                 
3
 A BNO-kódrendszer hivatalos nemzetközi forrása a WHO honlapja 

4
 Többes diagnózis esetén: pl. kevert specifikus fejlődési zavar (F83) és figyelem és aktivitás zavara (F90) 

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
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képességeit, meglévő ismereteit. Mindez nagyon tágan értelmezhető: vonatkozhat a gyermek, 

érzelmi-akarati életére, motivációjára, viselkedésének szabályozására, önkiszolgálására, 

olvasást, számolást és az írást megalapozó perceptuo-motoros képességekre. Fontos szempont a 

kiinduló állapot rögzítése, a képességek, készségek sokféle, óvodai élet adta lehetőségeinek 

megfigyelésére, erősségek, vivő funkciók felmérésére. Ezekben a szakértői véleményre 

alapozva az óvodapedagógus és a gyógypedagógus egymás egyenrangú partnerei. A 

gyermekről való tudásuk, tapasztalatuk az egyéni fejlesztési terv közös átgondolásán, 

megalkotásán alapuló sikeres integráció első számú feltétele és garanciája.  

 

ÖSSZEGZÉS 

 

- Team munkában készül, az csoportvezető óvodapedagógus koordinálja 

- Tartalmára, formájára nincs előírás 

- Sajátos fejlesztési feladatokhoz tevékenységeket rendel  

- A távlati fejlesztési feladatokat konkrét, mérhető, rövid idő alatt elérhető célokra, 

tevékenységekre bontja  

- Javasolt tartalmi elemek: kiindulási helyzetkép, megvalósító személyek, időtartam, 

célok elérését célzó tevékenységek,  lépések, értékelés alapelvei, eszközök 

- A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai életben, tevékenységekben való részvételét a 

képességek, készségek, ismeretek módosulásához, az eltérő fejlődési ütemhez igazítja  

- Módosítható, kiegészíthető 

- Figyelembe veszi és segíti az iskolai eredményesség szempontjából alapvető 

képességterületeket 

                    

Segédanyag 

 

 Irányelvek (kivonat)  1. melléklet  

 Betegségek Nemzetközi Osztályozása – BNO (kivonat)   2. melléklet 
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MÁSODIK  LÉPÉS 

 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA 
 

A sajátos nevelési igényű gyermek alapos megismerése alapvetően nem különbözik a 

szokásos tanuló-megismerési formáktól:  

 a gyermek megfigyelése  

 esetmegbeszélés 

 pedagógiai vélemény 

 konzultáció szülővel 

 szakértői vélemény 

 konzultáció gyógypedagógussal, lehetőség szerint iskolapszichológussal 

A többletet azok a szakemberek, dokumentumok, fogyatékosságokról, fejlődési zavarokról 

szóló szakirodalmak jelentik, amelyek a gyermek egyéni sajátosságai mellett eltérő 

adottságainak, képességeinek, ismereteinek feltárásában segítséget nyújthatnak. 

A további teendők számba vételéhez érdemes meghatározni az egyéni fejlesztési terv célját, 

definiálni azt a tevékenységet, amellyel a különböző gyermek-megismerési lehetőségek 

felhasználásával és a szakértői vélemény értelmezésével olyan tervet tudunk alkotni, amely 

valódi segítséget nyújt az érintett gyermekek nevelésében, oktatásában, integrációjában.  

 

Az egyéni fejlesztési terv olyan team munkában készülő tervező dokumentum, amely a 

gyermek képességeit, ismereteit, speciális igényeit figyelembe véve a távlati fejlesztési célokat 

konkrét, mérhető, rövid idő alatt elérhető célokra és hozzájuk rendelt tevékenységekre bontja.  

 

Haladjunk a definíció mentén. A team munka a terv készítésénél egy olyan speciális 

esetmegbeszélés, amelynek tartalma azoknak az információknak a megosztása, értelmezése, 

amely által a sajátos nevelési igényű gyermek személyiségét, képességeit, készségeit 

sokoldalúan, sokféle helyzet, tevékenység során szerzett tapasztalatok összegyűjtésével 

ismerhetjük meg. Az ebből kialakított gyermekképet az erősségek, gyengeségek, egyéni 

igények mentén lehet közösen rövid távú és távlatos fejlesztési célokra bontani, majd ezek 

eléréséhez a megfelelő feladatokat, tevékenységeket, nevelési stratégiát hozzárendelni. A 

mérhetőség a gyermek óvodai életbe történő minél teljesebb bekapcsolódása, a 

foglalkozásokon való részvételének jellemzői, kiegyensúlyozottsága, folyamatos fejlődése 

mentén valósulhat meg.  

A kiinduló állapot regisztrálására és a fejlődés, fejlesztés további lépéseinek, irányainak 

meghatározására jó használható a NOTTINGHAM Fejlődési kérdőív. Használatával a 
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képességterületek részletes számba vétele mellett a szociális viselkedés és készségek, valamint 

az önkiszolgálás területén is felmérhető a gyermek aktuális képességfedezete és a következő 

fejlődési fokozat.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának alapvető dokumentuma az egyéni 

fejlesztési tervnek is alapjául szolgáló szakértői vélemény.  

 

Segédanyag 
 

 https://www.scribd.com/document/365466586/Nott-Fejl%C5%91desi-Kerd%C5%91iv 

(NOTTINGHAM Fejlődési kérdőív) 

HARMADIK LÉPÉS 

 

A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ÉRTELMEZÉSE 

 

 1.  A szakértői vélemény  

 

Jogszabályi háttér 

 

 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 

1.1.  A szakértői vizsgálat típusai 

− Aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat – induló státusz meghatározása 

 

− A fejlődést nyomon követő vizsgálat a változás irányáról és mértékéről ad átfogó képet 

„Kontrollvizsgálat”, melyet az óvodai jogviszonnyal rendelkező intézmény kezdeményez 

a szülő egyetértésével  

1.2.  A szakértői vizsgálat tartalma 

 

− Azonosító adatok 

− Problémafelvetés  

− A vizsgálat célja 

− Pszichológiai, gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat  

− Megállapítások 

o okok és következmények összefoglalása 

o sajátos nevelési igény/beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség 

megállapítása vagy kizárása 

https://www.scribd.com/document/365466586/Nott-Fejl%C5%91desi-Kerd%C5%91iv
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o ellátás intézményes módja: együttnevelés – különnevelés 

− Javaslatok 

o fejlesztés helyszíne, javasolt heti óraszáma 

o terápiás eljárások megnevezése 

o az ellátó gyógypedagógus szakképzettsége 

o részletes fejlesztési feladatok  

o felülvizsgálat ideje 

 

2. A szakértői vélemény elemző áttekintése 

A szakértői vélemény elemző áttekintését alapos átolvasást követően a gyermek 

jellemzőinek összegyűjtésével érdemes folytatni. Példaként egy valódi szakértői vélemény 

megállapításait gyűjtjük ki, abban a sorrendben, ahogy a dokumentumban szerepelnek:  

            

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLAT GYÓGYPEDAGÓGIAI VIZSGÁLAT 

asztalszituációt elfogad, szoros struktúrában 

foglalkoztatható, figyelme könnyen terelődik, 

nehézség esetén feladja a további próbálkozást, 

mérsékelt motoros nyugtalanság tapasztalható, 

feladatvégzés közben bizonytalan, 

gondolkodásában rugalmatlanság jellemző 

 

vizuális emlékezet extrém gyenge, kategóriás 

gondolkodás, kombinatív készség, vizuális 

analízis-szintézis, vizuomotoros készségek 2 éves 

elmaradása 

mentális kor 2 – 3,9 év ÉK 5,8 év 
Emberrajz fej-.láb figura, főbb testrészek hiánya 

 

állandó testi irányítással, szoros struktúrában 

vezethető, vizuális vezetés mentén hatékonyabban 

boldogul, mint verbális alapú tevékenységek során 

 

nagymozgása közel életkorának megfelelően 

koordinált, finommotorika fejlesztést igényel, 

vizuomotorikája érintett, ábrák nehezedésére 

hárítással reagál  (Bender/A próbasor) 

nyelvi szerialitás és rövid távú memória nem 

vizsgálható, mert már a feladat ismertetésénél 

elfelejti, mi a feladat 
 

7-ig mechanikusan, pontos tárgyszámlálással 

számlál, relációkat helyesen állapít meg, 

ugyanannyi fogalmát nem használja, 

mennyiségfogalma 2-ig biztos 

 

írás előkészítő feladat végzésére nem felkészült 

síkbeli tájékozódási, motoros kivitelezési 

problémái miatt, forma átrajzolását hárítja, elemi 

geometriai formák közül kör másolására 

vállalkozik 
 

általános és idői tájékozódás részleges kooperáció 

miatt reálisan nem megítélhető, hiányosságok 

valószínűsíthetők   

GYERMKEPSZICHIÁTRIAI VIZSGÁLAT 

térben, időben részlegesen, koránál alacsonyabb 

szinten orientált, szociális nyitányok létezőek, 

érdeklődése mentén figyelme játékkal felkelthető, 

terelhető, elrévedések mögött múltbeli 

traumatikus élmények tudatba törése 

feltételezhető 

 

hangulata euthym, vizsgálati helyzetben szorong 

magatartási, figyelmi és étkezési problémák 

hátterében az élet első 3 évében elszenvedett 

többszörös fizikai és lelki trauma valószínűsíthető 

ÖSSZEGZÉS 

kevert specifikus fejlődési zavar, figyelem és aktivitás zavara, állapotának kialakulásában az organikus 

háttér mellett pszicho-szociális tényezők is szerepet játszanak, kognitív funkciók fejlődésének lassabb 

üteme, részképességbeli elmaradásai és a figyelmi-emlékezeti funkciók erős érintettsége együttesen 

jelenleg gyenge, normál övezettől elmaradó intellektuális funkcionalitást tesz elérhetővé 

mindeddig célirányos fejlesztés nem valósult meg, intenzív habilitációjának megkezdése indokolt, 

további egy év óvodai nevelése mellett, beiskolázásakor intellektuális képességeinek és pedagógiai 

szükségleteinek pontos felmérése szükséges, ez alapján diagnózisunk pontosítására sor kerülhet 
 

A szakértői bizottság a vizsgálat eredményeképpen a gyermeknél kevert specifikus 

fejlődés zavar (F83) és a figyelem és aktivitás zavara (F90) sajátos nevelési igényt állapított 

meg a következő részletes fejlesztési javaslatokkal.  
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Az előző táblázatban összesített vizsgálati mutatókat, eredményeket a részletes 

fejlesztési javaslatokhoz csoportosítva az egyéni fejlesztési tervben ezekre a területekre 

tervezünk feladatokat, tevékenységeket.  

O Gondolkodási funkciók fejlesztése 
feladatvégzés közben bizonytalan, 

gondolkodásában rugalmatlanság jellemző, 

kategóriás gondolkodás, kombinatív készség, 

vizuális analízis-szintézis, vizuomotoros 

készségek 2 éves elmaradása, kognitív 

funkciók fejlődésének lassabb üteme, vizuális 

emlékezet extrém gyenge 

O Komplex nyelvi fejlesztés 
vizuális vezetés mentén hatékonyabban 

boldogul, mint verbális alapú tevékenységek 

során, nyelvi szerialitás és rövid távú 

memória nem vizsgálható, mert már a feladat 

ismertetésénél elfelejti, mi a feladat 

O Figyelmi funkciók erősítése 
figyelme könnyen terelődik, érdeklődése 

mentén figyelme játékkal felkelthető, 

terelhető, elrévedések mögött múltbeli 

traumatikus élmények tudatba törése 

feltételezhető 

O Finommotorika, vizuomotorika 
finommotorika fejlesztést igényel, 

vizuomotorikája érintett, ábrák nehezedésére 

hárítással reagál  (Bender/A próbasor) írás 

előkészítő feladat végzésére nem felkészült 

síkbeli tájékozódási, motoros kivitelezési 

problémái miatt, forma átrajzolását hárítja, 

elemi geometriai formák közül kör 

másolására vállalkozik 

O Mennyiségfogalom bővítése 
7-ig mechanikusan, pontos tárgyszámlálással 

számlál, relációkat helyesen állapít meg, 

ugyanannyi fogalmát nem használja, 

mennyiségfogalma 2-ig biztos 

O Általános és idői tájékozódás fejlesztése 
általános és idői tájékozódás részleges 

kooperáció miatt reálisan nem megítélhető, 

hiányosságok valószínűsíthetők   

O Auditív észlelés fejlesztése O Pszichés támogatás, viselkedésterápiás 

     eszköztár használata 
Folyamatos pszichológiai támogatás, a 

koragyermekkorban elszenvedett traumák és 

elhanyagolás következményeinek 

feldolgozására, egyúttal a későbbi mentális 

zavar megelőzésére. Szülőnek segítség 

viselkedésterápiás eszközök használatában, 

következetes otthoni napirend kialakításában. 

A szakértői véleményekben a gyermek erősségeiként értelmezhető megállapítások alapot 

teremtenek arra, hogy ezeket és saját megfigyelésünkből szerzett tapasztalatainkat felhasználva 

előmozdítsuk fejlődését.   

O Funkciók, melyekre támaszkodni lehet 
 

− asztalszituációt elfogad 

− szoros struktúrában foglalkoztatható 

− szociális nyitányok létezőek, nagymozgása közel életkorának megfelelően koordinált 

− érdeklődése mentén figyelme játékkal felkelthető 

− vizuális vezetés mentén hatékonyabban boldogul 
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A szakértői véleményt a gyermekek nevelő óvodapedagógusok és a sajátos nevelési igénynek 

megfelelő gyógypedagógus együttműködésével javasolt áttekinteni, értelmezni. Az óvodai 

nevelés során szokásos gyermek megismerési lehetőségek további információkat nyújtanak a 

kiemelt figyelem megvalósításához, a team munkában elkészített egyéni fejlesztési terv 

megalkotásához.    

 

Jogszabályi háttér 
 

 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 

NEGYEDIK LÉPÉS 
 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV TARTALMI-FORMAI ELEMEI 

 

1. A szakértői vélemény vizsgálati eredményeinek, javaslatainak oktatás-nevelési 

környezetben való felhasználása 

 

Milyen formában tudjuk mindezeket rögzíteni, a napi, rövid és hosszú távú tervezés során 

felhasználhatóvá tenni?  

 

Az egyéni fejlesztési terv formájára nincs és nem is lehet előírás, így ennek megalkotása 

is a team munka vagy a szakmai munkaközösség feladata. Segítségül javaslatokat fogalmazunk 

meg, amelyek – remélhetőleg – alapot szolgáltatnak a további tervező munkához, majd a 

gyakorlatban történő kipróbálás nyomán az esetleges korrekcióhoz.  

 

1. 1.  Előlap, azonosító adatok, jelen állapot 

 

Az egyéni fejlesztési terv, mint minden tanügyi dokumentum tartalmazza a beazonosíthatósági 

adatokat. A diagnózist a szakértői vélemény szöveggel és BNO kóddal is megjeleníti.  

A leggyakoribb sajátos nevelési igények: 

 tanulásban akadályozottság (F70) 

 nyelvi fejlődési zavar (F80) 

 az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei (F81) 

 motoros funkciók fejlődési rendellenessége (F82) 

 kevert specifikus fejlődési zavar (F83) 
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 autizmus spektrum zavar (F84) 

 az aktivitás és a figyelem zavara (F90) 

 elektív mutizmus (F94) 

 látássérülés, hallássérülés (H betűjellel kezdődő kódok) 

 mozgássérülés (G, M és Q betűjellel kezdődő kódok) 

 

Az alábbiakban bemutatott előlapra javasolt tartalmak  

 

Azonosító adatok  

Név, életkor, óvodai csoport 

Diagnózis 

Időszak 

Felülvizsgálat 

A készítésben közreműködők neve, 

feladatköre 
 

A jelen állapot rögzítése 

A fejlesztés területei a szakvélemény alapján  

A gyermek fejlettsége a fejlesztés 

megkezdésekor 

Funkciók, erősségek, amelyekre támaszkodni 

lehet

 

Az időszak az újonnan érkező gyermek esetében 2-3 hónap, a többi gyermeknél a 

probléma függvényében szokásosan 4-5 hónap. Javasolt feltűntetni a felülvizsgálat idejét, mert 

az erre való jelentkezés elmulasztása jogszabálysértés. A terv elkészítésében integráló 

óvodapedagógusok és az együttműködő gyógypedagógus nevének megadásával határozzuk 

meg azt a teamet, amely a sajátos nevelési igényű gyermek integrációjáért elsősorban felelős. 

A jelen állapot rögzítése több elemből áll. Tartalmazza a részletes fejlesztési javaslatokat, 

amelyet a szakértői véleményből megismertünk, kiegészítve a diagnosztikus pedagógiai mérés 

és az előző fejlesztési időszak tapasztalataival. Adott gyermek képességeinek módosulását, 

eltérését a szakértői vélemény az összefoglaló részben, a „Részletes fejlesztési javaslatok” 

címszó alatt fejlesztési területenként külön tartalmazza. 
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 Javasolt, hogy az egyes fejlesztési területek beazonosítva megjelenjenek az egyéni 

fejlesztési tervben a nagy egységektől (pszicho-motoros funkciók, kognitív funkciók, affektív 

terület) a részképességekig bezárólag (pl. vizuális észlelés, verbális emlékezet, szerialitás).  

Mindenképpen érdemes rögzíteni a gyermek fejlettségét a fejlesztési időszak kezdetekor, 

mert ehhez képest határozunk meg célokat, illetve a fejlesztési időszak végén az elért 

eredményeket, további teendőket. Az nevelés, fejlesztés során a gyermekben rejlő 

erősségekre, vivő funkciókra tudunk támaszkodni, ezek számbavétele hatékonyan segíti 

munkánkat.   

Elkészített előlap minta    

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

Név, életkor, óvodai csoport: 4;2 év, középső csoport 

Diagnózis: F 83 – kevert specifikus fejlődési zavar 

Időszak: szeptember - december 

Felülvizsgálat: 

Készítésben közreműködők neve, feladatköre:  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés és az előző fejlődési időszak 

tapasztalatai alapján 

 Komplex gyógypedagógiai fejlesztés  

 Komplex nyelvi fejlesztés  

 Mozgásfejlesztés  

 Érdeklődési és tevékenységi kör bővítése 

 Önállósági szint emelése 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Asztalszituációt elfogad, feladatvégzésre egyre inkább motivált. Fejlesztésének alapja jó utánzó, 

mintakövető, együttműködő készsége.  

Nagymozgás Lépcsőn váltott lépéssel fel- és lemegy, irányváltással fut, lábujjhegyen jár, nagy labdát 

nyitott karral elkap. Három kerekű biciklit használ, létrára, mászókára mászik. Különböző magasságú 

felületekre fel- és átmászik.  

Finommotorika Ujjait fogásra használja, 2-3 ujjas oppozíció, csippentő fogás kialakult, mutatóujjak 

rámutat. Lyukas táblába pötyit berak, kiszed. Tárgyról gumigyűrűt leszed. Legót szétszed, összerakás 
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többnyire sikerül. Könyvet lapozgat (több lappal).  

Nyelvi fejlődés Beszédértése nehezített, rövid, egyértelmű, egyszerű utasításokat megérti 

Beszédprodukciója jelentősen elmaradott: szókezdemények, szavak egyes szótagjai alkotják kb. 20-25 

szóból álló aktív szókincsét. Hangforrást jobb és bal oldalon lokalizál. Két megnevezett tárgyat három 

közül kiválaszt. Nevére odanézéssel reagál, időnként már gesztus nélküli egyszerű utasítást is megért, 

végrehajt. Testrészeit megmutatja (fej, nyak, has, kar, láb, arc részei). Figyelemfelkeltés, elégedettség 

esetén vokalizál. Szótagkeveréssel gagyog.  

Intellektuális készségek Különböző tárgyakat szétválogat. Helyes sorrendben utánoz két elemű 

mozgássort. Tekintete rámutatással irányítható, szappanbuborék mozgását követi. Szívesen nézeget 

mesekönyvet.  

Rajzeszközt papírral összefüggésbe hoz, rajza körkörös gomolyfirka. Figyelme motivált helyzetben 

rövid ideig megtartott, de térülékeny, fluktuáló, külső inger könnyen eltereli. Számára ismert 

tevékenységet 5-10 percig kitartóan végez. Színeket, formákat azonosít.  

Játék Gyakorló, funkciójáték szinten tevékenykedik, konstrukciós játék elemei megjelentek. Kockából 

mintakövetéssel 2-3 elemű tornyot épít. Dobozon levő nyílásba tárgyakat berak.  

Szociális viselkedés A vele foglalkozó személyekkel szemkontaktust keres. Ismerős személyt megölel, 

puszit ad. Kínált tárgyat elfogadja, majd átadja. Felnőttel, gyermekkel rövid ideig együtt játszik. 

Kölcsönös aktivitást igénylő tevékenységben 2-3 percig részt tud venni. Óvodai felnőtt, gyermek 

környezetében egyre inkább kiismeri magát. Sétánál megfelelően viselkedik.  

Önkiszolgálás Öltözésnél anticipált alkalmazkodás megjelent, egyszerű öltözködési műveleteket 

végrehajt. Kanállal, villával egyre ügyesebben eszik, pohárból önállóan, fél kézzel iszik. Étkezést 

asztalnál végig üli, új ételeket megkóstol. Arcát kezét igyekszik megmosni, törölközőt használ, csapot 

nyitja, zárja.  

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 Együttműködő 

 Motiválható 

 Kiegyensúlyozott 

 Családdal, óvodával való jó együttműködés lehetősége 

 Vivő funkció: jó mintakövetési és utánzó készsége 

 

1. 2. Javasolt tartalmi elemek 

 

A pszicho motoros, kognitív és affektív képességeket az egyéni fejlesztési tervben 

ismeretek, fejlesztendő készség, képesség részterületekre bontva kell átgondolni, mert ez segít 

abban, hogy az óvodapedagógus az óvodai nevelés, a gyógypedagógus a habilitáció során 

mindezekhez feladatokat, tevékenységeket tervezzen. Nincs előírt kötelező eleme az egyéni 
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fejlesztési tervnek, a formai-tartalmi javaslatok a kiemelt figyelem, egyéni bánásmód, fejlesztés 

logikáját követi.  

 A távlati fejlesztési célokat, ahogy ezt az egyéni fejlesztési terv 

meghatározásánál is jeleztük, a tervezett időszak függvényében lehet rövidebb célokra bontani. 

Ennek szerepeltetése mindenképpen segíti fejlesztő munkánkat, ahogy egy-egy tematikus 

egység, tananyag, de akár egy-egy konkrét tanórai feladat tanítása során is ismeretelsajátítással 

és képességfejlesztéssel kapcsolatos célokat, elérni kívánt eredményeket tűzünk ki.  

 Az említett tartalmakat táblázatba rendezve mutatjuk be (teljes alakban a 3. melléklet) 

  

 

 

Fejlesztési területek 

− motoros készségek 

− nyelvi készségek 

− intellektuális fejlődés 

− szociális viselkedés 

− önkiszolgáló készségek, önállóság 

 A fejlesztési területeket a már bemutatott NOTTINGHAM Fejlődési kérdőív területei alapján 

határoztuk meg.  

A fejlesztendő készség, képesség a nagy területeken belül azonosított részterületeket öleli fel, 

ezt javasoljuk ebbe a címsorba.  

 

MOTOROS FEJLŐDÉS 

 nagymotoros fejlődés 

 finommotoros készségek 

 testi tudatosság 
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NYELVI FEJLŐDÉS 

− receptív nyelv (hallás, nyelvi megértés) 

− expresszív nyelv (verbális/nonverbális kifejezés) 

INTELLEKTUÁLIS FEJLŐDÉS 

− észlelési készségek (egyeztetés, szelektálás, sorrendbe rakás) 

− akadémikus készségek (írást, olvasást megalapozó készségek, számolás) 

− szimbolikus gondolkodás fejlődése (rajzolás, szimbolikus játék) 

SZOCIÁLIS VISELKEDÉS 

ÖNKSZOLGÁLÓ KÉSZSÉGEK, ÖNÁLLÓSÁGA 

 Amennyiben eltérést tapasztalunk, javasoljuk ezek mellett a gyermek játékszintjének 

beillesztését az egyéni fejlesztési tervbe 

 

Segédanyag 
 

 Előlap mintatáblázat egyéni fejlesztési tervhez – 3. melléklet 

 Előlap mintatáblázat – elkészített 4. melléklet 

 Minta tervező táblázat egyéni fejlesztési tervhez 5. melléklet 

ÖTÖDIK LÉPÉS 

 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE 

 

1. Fejlesztendő képességterületek, részképességek azonosítása 

 A szakértői vélemény értelmezése során már áttekintettük és a fejlesztendő feladatok alá 

rendeltük a mintaként használt vélemény fejlesztési területeihez kapcsolódó megállapításokat, a 

hozzájuk kapcsolódó részképességeket, fejlesztendő területeket. Az egyéni sajátosságokat a 

részképességek rendszere határozza meg: 
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forrás: gekko.hu 

A fejlesztést a nagy, átfogó képesség területek mellett a részképességek szintjén is 

fontos átgondolni, megtervezni, mert a komplex teljesítmények mögött több részképesség 

összehangolt működése áll. A fenti példában az átlagos fejlettséget jelentő szürke vonaltól balra 

és jobbra az egyéni sajátosságok olvashatók le, mutatva a gyengébben működő 

részképességeket (ebben az esetben pl. vizuális észlelés, vizuális formaészlelés, ábrázoló 

képesség, grafomotorika) és az átlag felettieket (a példánál maradva: hosszú távú emlékezet, 

algoritmikus gondolkodás, szabálytudat, szabálykövetés). Az erősségekre, vivő funkciókra 



20 
 

alapozva tervezzük meg a szakemberek együttműködésével a fejlesztendő területeket és a 

hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, feladatokat.  

 

2. Feladatok, tevékenységek tervezése  

 Az egyes képességterületek azonosított hiányossága, megkésettsége, eltérő fejlődése 

esetén fejlesztésre van szükség. A tervezett feladatokkal, tevékenységekkel ezeket célozzuk 

az óvodapedagógus a csoportban adódó lehetőségekkel, a gyógypedagógus a habilitációs 

foglalkozásokon.  

Kiadványunk terjedelmét meghaladja, hogy minden nagyobb képességterület és azon 

belüli részképesség fejlesztését segítő tevékenységet, játékot, feladatot számba vegyünk. Az 

óvodapedagógusok tevékenység repertoárja a játékok, kezdeményezések során rendkívül 

gazdag. Kötetünk 6. mellékletében az általunk javasolt egyéni fejlesztési terv formátumba 

bemutatunk adott területek, részképességek fejlesztését segítő tevékenységeket.  

 

3. A tervező és megvalósító team felelőssége  

A pedagógiai diagnosztika figyelembe vételével történő team megbeszélésen javasolt a 

gyermeket nevelő óvodapedagógusoknak és az őt fejlesztő gyógypedagógusnak részt vennie.  

A meglévő képességfedezet eltérő, lassabban fejlődő részterületei több tevékenységben 

nehézséget okozhat, támogatást igényel. Egy, a beszédészlelés, beszédértés problémával is 

küzdő, nyelvi fejlődési zavarral diagnosztizált gyermek minden óvodai helyzetben segítséget 

igényel, számára, tervezhető a vizuális megtámogatás, a rövidebb instrukció, a testi irányítás.  

Ezek a méltányosságok egyben a fejlesztés módját is magában foglalják.  

 

Segédanyag 

 

 Fejlesztési területek szerinti tevékenység- és feladatsor minták 6. melléklet 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 
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Az egyéni fejlesztési terv elkészítésének lépéseit bemutató kiadványunk célja annak a 

folyamatnak, együttműködésnek az átgondolása, amelyet a jogszabály szűkszavúan fogalmaz 

meg: 

 

A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési 

igényű gyermek (tanuló) fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább egy 

alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermek integrációját alapvetően, minden más körülménynél 

jobban az a pedagógus közösség határozza meg, amely nevelésében, fejlesztésében naponta 

biztosítja a kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot.  Ennek megvalósítása érdekében az 

óvodapedagógusi és gyógypedagógiai szaktudást is integrálni kell, hogy a kölcsönös 

megismerés, átadás, pedagógiai-módszertani többlettudássá alakuljon, minden ebben résztvevő 

pedagógus felkészültsége, kompetenciája fejlődjön. Az egyéni fejlesztési terv együttes 

átgondolása, elkészítése, majd az továbbra is fennálló problémák és elért eredmények 

függvényében történő közös módosítása ezt az együttműködést teremti meg.  

 

 Ehhez kíván a maga eszközeivel kiadványunk hozzájárulni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
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1. MELLÉKLET 

 

A MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS (MOZGÁSKORLÁTOZOTT) GYERMEK 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgás szervrendszer veleszületett vagy 

szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A 

különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és 

területe. 

A jelentősen eltérő kóreredet - végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok; 

petyhüdt bénulást okozó kórformák; a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek; egyéb, 

maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó kórformák; a halmozott sérüléssel 

járó különböző kórformák - és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést mutat. 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott) gyermek 

óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, 

megszűntetése, a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, s ezek 

segítségével a tágabb és szűkebb környezet minél sokrétűbb megismertetése, és ily módon az életkornak 

megfelelő tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítani kell 

a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez szükséges akadálymentes 

környezetet, sajátos technikai eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig szem előtt tartva az 

önállóságra nevelés elvét. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció és terápia 

feladatait, valamint a mozgásnevelést az óvodai foglalkozások körébe kell beépíteni. Az elsajátított 

mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő 

feladat. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok figyelembevételét 

kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

 

A LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEK 

A látássérült gyermek látásteljesítménye (vízusa) az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és 

korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (0-33%-os látásteljesítmény) közötti. Látássérült az a gyermek is, 

akinek látótere - tekintése fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében 

legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés-oktatás szempontjából lehetnek: vakok, aliglátók és gyengénlátók. A 

speciális, gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a látássérülés 

kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez esetleg csatlakozó 

egyéb fogyatékosság, rendellenesség. A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült 

gyermek esetében segíteni kell a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a 

viselkedési formák megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük megismertetése, a 

rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. 

Az óvodai nevelés során mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek fizikai 

terhelhetőségének korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

 

 

 

A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEK 
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A súlyos fokban hallássérült - siket - és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült - 

nagyothalló - gyermekek hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek 

következtében a beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben képesek. A 

halláskárosodás miatt - az állapot fennmaradása esetén - bizonyos esetekben - teljesen elmarad, vagy 

erősen sérül a beszéd és a nyelvi kompetencia. Az előzőek miatt korlátozott a nyelvi alapokon történő 

fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében módosul a gyermek megismerő tevékenysége, 

esetenként egész személyisége megváltozik. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és 

speciális pedagógiai ellátás együttes megvalósításával a súlyos következmények csökkenthetők. 

A megfelelő otológiai, pedoaudiológiai gondozás, a korszerű hallókészülékkel történő ellátás és a 

hallásjavító műtétek mellett (cochlea implantáció), a speciális pedagógiai segítség eredményeként a 

gyermek óvodás életkorára elérhető, hogy a súlyos fokban hallássérült (siket) kisgyermek érzékeli a 

hangot. Képes lesz az emberi hang kommunikációs funkciójának felismerésére. A beszédhallás 

fejlődésével és a szájra irányultság kialakulásával párhuzamosan tudatos hangadásra képessé válik. 

Megindul a passzív és aktív szókincs fejlődése, elhangzanak az első szavak. Mindez a szülők 

folyamatos közreműködését és együttműködését is igényli. 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők gyermekeire, akik nagy része 

használja a jelnyelvet vagy annak elemeit, mint kifejezőeszközt. 

A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban cochlea 

implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor kezdetére, hogy 

a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló társaikkal együtt vehetnek 

részt az óvodai nevelésben. 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEK 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem fogyatékos 

óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a 

kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a 

kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodni kell a 

folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött - óvodai nevelésre kötelezett - és a 

komplex - gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi - vizsgálat diagnózisa alapján 

egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban az esetben lehet 

szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget a gyermek vélhetően csak a speciális 

nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett éri el. 

 

A KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEK 

A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort megelőzően, 

közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett és hatékony korai 

fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség elérését. 

Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, előfordulhatnak 

sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok esetben a kommunikáció 

súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet és a kitartás. 

 

BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEK: NYELVFEJLŐDÉSI ÉS BESZÉDZAVAROK 

ÓVODÁSKORBAN 

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 

akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy 
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szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a 

folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), 

illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően 

fejlődik. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés és észlelés 

nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség), a 

beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő beszéd 

kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, 

az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban (fonológiai tudatosság, 

taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai), a verbális tanulás lassú fejlődésében 

nyilvánulhatnak meg. 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek nehezítik a gyermek 

beilleszkedését. 

 

AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ GYERMEK 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a kölcsönösséget 

igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó kognitív készségek minőségi 

károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az állapot hátterében az 

idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző a 

kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban való részvételének zavara, a beszéd 

szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a 

viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar 

minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) 

intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag 

feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a 

megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre minden 

érintett gyermeknek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos 

esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy 

megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák 

közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd 

hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, 

gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés devianciáját. Ennek 

eredményeként a nembeszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyermek (ha mentális szintje 

megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott mennyiségű, de célszerűen használt 

augmentált - vizuálisan segített - kommunikációs eszköztárral. A gyermek a szociális interakció 

csecsemőkori fejlődési szintjének megfelelő egyes képességeket segítséggel használhat, és a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez 

szükséges viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet. 

 

PSZICHÉS ZAVARÁVAL KÜZDŐ GYERMEK 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású - az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő - részképesség-zavarok, 

vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a 

várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben 

ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, 
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szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A 

kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába 

lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti. 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

 

 

2. MELLÉKLET 

 

Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO) - kivonat 
 

MENTÁLIS RETARDÁCIÓ (F70-F79) 

Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké, 

melyek a fejlődés során jelennekek meg,  és készségeké, amelyek az intellektus minden szintjét érintik mint pl. a 

kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális készségek, képességek. A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy 

fizikai állapotától független is. 

A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg. Ezeket kiegészíthetik 

tájékozódó skálák az adott körny ezethez való szociális adaptációról. A diagnózis függ még a gyakorlott 

diagnoszta teljes intellektuális képességekre kiterjedő vizsgálatától. 

Intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak idővel, még az alacsony (gyatra) mentális 

teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és a tréning. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi működési szinten kell 

alapulnia. 

A 4. karakter a társuló viselkedés romlás mértékét fejezi ki az F70 -79-es főcsoportban: 

.0 Nincs, vagy nagyon enyhe romlása a viselkedésnek 

.1 Markáns romlása a viselkedésnek, ami figyelmet vagy terápiát igényel. 

.8 Egyéb romlása a viselkedésnek 

.9 Nem jelezték a viselkedés romlását 

További kódokat használjon, ha társuló elváltozások észlelhetők, mint autizmus , egyéb fejlődési zavar, epilepsia, 

magatartászavar, vagy súlyos testi fogyatékosság. 

 

F70 Enyhe mentális retardáció 

Az IQ megközelítőleg 50-69 között (felnőtteknél, a szellemi kor 9 -12 év között van). Valószínűleg tanulási 

nehézségeket okoz az iskolában. Sok felnőtt képes dolgozni, jó szociális kapcsolatokat fenntartani, és közösségi 

aktivításra. 

Beleértve: gyengeelméjűség, enyhe mentális subnormalitás 

 

F71 Közepes mentális retardáció 

Az IQ megközelítőleg 35-49 (felnőtteknél a szellemi kor 6-9 év között van). Valószínűleg kifejezett fejlődési 

lassulást eredményez gyermekkorban, de legtöbbjük képes meghatározott fokú önállóságot elérni az önellátásban, 

képes adekvát kommunikációt elsajátítani és iskolázottságra szert tenni. 

Beleértve: közepes mentális subnormalitás 

 

 

A PSZICHÉS (LELKI) FEJLŐDÉS ZAVARAI (F80 -F89) 

Ebben a főcsoportban található zavarok közös jellemzője:  

(a) kezdete csecsemő és gyermekkor közé esik; 

(b) olyan funkciók fejlődésének károsodása vagy késedelme, melyek szorosan kötődnek a központi 

idegrendszer biológiai fejlődéséhez;  

(c) stabil lefolyás, remissziók és relapszusok nélkül.  
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A legtöbb esetben az érintett funkciók a következők: nyelv, visuo -spatialis készségek, motoros koordináció. 

Általában a károsodás vagy késés jelen van amilyen korán már észlelni lehet, és fokozatosan csökken ahogy az 

egyén felnő, de felnőttkorban is észlelhető még enyhe elmaradás (deficit). 

 

F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 

Azok a zavarok tartoznak ide, ahol a nyelv elsajátításának a normál folyamata az egészen korai fázistól zavart. 

Az állapot nem direkt módon következik idegrendszeri vagy beszéd mechanizmusának az abnormalításából, 

szenzoros károsodásból, mentális retardációból vagy környezeti tényezőkből. A beszéd és a nyelv fejlődésének a 

zavarait gyakran követi társuló probléma, mint a olvasási, helyesírási nehézség, személyközi kapcsolatok zavara, 

emocionális és viselkedészavarok. 

 

F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 
Az a fejlődési zavar, melyben a gyerek által használt beszéd úgy hangzik, mintha a megfelelő mentális szintje alatt 

volna, de emellett a nyelvi készségek teljesen normálisak. 

Fejlődési: 

· fonológiai zavar 

· beszéd artikulációs zavar 

Dyslalia 

Funkcionális beszéd-artikulációs zavar 

Lalia (echolalia) 

Kivéve: a beszéd artikulációjának a romlása (károsodása): 

· aphasia k.m.n. (R47.0)::} 

· apraxia (R48.2)::} miatt 

· halláskárosodás (H90-91):} 

· mentális retardáció (F70-F79) } 

· nyelvfejlődési zavarral: 

· expresszív (F80.1) 

· receptív (F80.2) 

 

F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 
Ebben a fejlődési zavarban a gyerek a kifejező beszédet a neki megfelelő szellemi korától lényegesen 

alacsonyabb színvonalon használja, de a beszédmegértés normális hat árok között van. Az artikuláció zavara 

előfordulhat. Fejlődési dysphasia vagy aphasia, expressív típusa 

Kivéve: szerzett aphasia epilepsiával (Landau-Kleffner) (F80.) 

fejlődési dysphasia vagy aphasia, receptív típusa (F80.2) 

dysphasia vagy aphasia k.m.n. (R47.0) 

 

F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
A beszédmegértés a gyerek korának megfelelő szellemi szintje alatt van, látszólag minden esetben a  

kifejező beszéd is markánsan érintett, és szó és hangképzési rendellenességek is vannak. 

Kongenitális auditoros impercepció 

Fejlődési: 

· dysphasia, aphasia receptív formája 

· sensoros aphasia (Wernicke) 

Szó-süketség 

Kivéve: szerzett aphasia epilepsiában (Landau-Kleffer) (F80.3) 

dysphasia és aphasia, receptírtipusu: 

· k.m.n. (R47.0) 

· expresszív (F80.1) 

elektív mutizmus (F94.0) 

nyelvi elmaradottság süketség miatt (H90 -H91) 
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mentális retardáció (F70-F79) 

 

F80.3 Szerzett aphasia epilepsiával [Landau -Kleffner szindróma] 
A korábban teljesen normálisan fejlődő gyerek elveszíti a receptív és az expresszív nyelvi készségeket, az általános 

intelligencia megtartottsága mellett. Kialakulásakor az EEG -n paroxismális jelenségeket lehet megfigyelni, és 

epilepsiás rohamok észlelhetők. A leggyakrabban 3 -7 éves kor között kezdődik, a korábban megszerzett 

képességeket napok esetleg heteken belül elveszíti. Az epilepsiás rohamok és a nyelvi készségek elvesztése időben 

egybeeshet, de tetszőleges sorrendben követheti  is egymást pár hónapon, legfeljebb két éven belül. Encephalitis a 

feltételezett oka. A páciensek 2/3 -a többé kevésbé súlyos receptív nyelvi nehézségekkel gyógyul. 

Kivéve: aphasia: 

· k.m.n. (R47.0):::::} 

· autizmus (F84.0-F84.1)::::} miatt 

· gyerekkor dezintegrativ zavara (F84.2 -F84.3) :} 

 

F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
Selypítés 

 

F80.9 Nem meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének 
Nyelvi zavar k.m.n. 

 

F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei 
 

Olyan zavarok, melyben a készségek megszerzésének a normális menete válik zavarttá. Ez nem egyszerűen a 

tanulási lehetőség hiányának, mentális retardációnak, vagy szerzett idegrendszeri trauma vagy betegség 

következménye. 

 

F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 
Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározott romlása, nem írható kizárólag látásélesség, 

szellemi érettség, vagy nem megfelelő iskoláztatás rovására. Az olvasáshoz szükséges részfeladatok, szófelismerés, 

orális olvasási készségek, olvasásértési készség, elsajátítása mind sérült. Helyesírási nehézségek gyakran 

társulnak meghatározott olvasási zavarokkal, ami serdülőkorra is megmarad, annak ellenére hogy az olvasásban 

javulás tapasztalható. Az olvasás fejl ődési zavarait rendszerint megelőzi a beszéd és nyelvi fejlődés zavara. 

Társuló emocionális és viselkedészavarok gyakoriak az iskoláskorban. 

"Backward reading" 

Fejlődési dyslexia 

Meghatározott (specifikus) olvasási retardáció 

Kivéve: alexia k.m.n. (R48.0) 

dyslexia k.m.n. (R48.0) 

az emocionális élet zavaraihoz társuló olvasási nehézség (F93. -) 

 

F81.1 Az írás zavara (dysgraphia) 

A legszembetűnőbb a specifikus és szignifikáns sérülés a helyesírási készségek fejlődésében, miközben az olvasás 

meghatározott zavara nem észlelhető, és nem magyarázható mentális visszamaradottsággal, látászavarral vagy 

nem megfelelő iskoláztatással. A szóbeli és írásbeli helyesírás, betűzés egyaránt éríntett. 

Meghatározott helyesírási retardáció (olvasási zavar nélkül) 

Kivéve: agraphia k.m.n. (R48.8) 

helyesírási nehézség: 

· olvasási nehézséggel társulva (F81.0) 

· nem megfelelő iskoláztatás eredménye (Z55.8) 

 

 

F81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 
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Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki, ami nem magyarázható egyszerűen mentális retardációval, vagy 

nem megfelelő oktatással. A zavar vonatkozik alapvető feladatokra, mint az összeadás, kivonás, szorzás, és osztás, 

illetve kevésbé érinti a sokkal absztraktabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria, geometria vagy 

kalkulációk. 

Fejlődési: 

· acalculia 

· aritmetikai zavar (számtani műveletek végzésének a zavara) 

· Gerstmann szindróma 

Kivéve: acalculia k.m.n. (R48.8) 

aritmetikai nehézségek: 

· olvasási és helyesírási zavarral társulva (F81.3) 

· nem megfelelő oktatás miatt alakult ki (Z55.8) 

 

F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara 

Nehezen meghatározható csoportja az aritmetikai és az olvasási vagy (helyes)írási készségeknek, melyben 

mindkettő egyaránt károsodott. A zavar egyértelműen nem magyarázható az általános a mentális retardációval 

vagy nem megfelelő iskoláztatással. Azokra a zavarokra alkalmazzuk, melyek megfelelnek az F81.2 és az F81.0 

vagy F81.1 kritériumainak. 

Kivéve: meghatározott zavara az: 

· aritmetikai készségeknek (F81.2) 

· olvasásnak (F81.0) 

· (helyes)írásnak (F81.1) 

 

F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

A legfontosabb tünete a motoros koordináció fejlődésének súlyos károsodása, ami nem magyarázható 

egyértelműen az általános intellektuális retardációval, vagy meghatározott kongenitális vagy szerzett neurológiai 

zavarral. Habár gondos klinikai vizsgálat a legtöbb esetben az idegrendszer fejlődési zavarára utaló jegyeket 

talál, mint a nem rögzített végtag choreiform mozgása, tükörmozgás, és más társuló mozgászavar, valamint a 

finom és durva motoros koordi náció zavara. Ügyetlen gyerek szindróma 

Fejlődési zavar: 

· koordinációs 

· dyspraxiáns 

Kivéve: a járás és a mozgékonyság abnormalitásai (R26. -) 

a koordináció hiánya (R27.-) 

· a koordináció másodlagos hiánya mentális retardáció következtében (F70 -::F79) 

 

F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

Reziduális csoport, melyben a beszéd a nyelv, az iskolai készségek, motoros funkciókkombinált fejlődési zavar 

észlelhető, de önmagában egyik tünet sem elegendően kifejezett, hogy elsődleges diagnozisként alkalmazható 

volna. A kevert csoportot csak akkor lehet használni, ha nagy átfedés észlelhető a fenti fejlődési zavarok között. A 

zavar nem mindig, de általában a kognitív funkciók általános károsodásával társul. 

A diagnózishoz legalább 2 vagy több meghatározott fejlődési zavar kritériumainak teljesülnie kell, (F80. -, F81.- 

és F82.-) 

 

F84 Pervazív fejlődési zavarok 

A zavaroknak egy olyan csoportja, melyben a reciprok szociális interakciók, és a kommunikációs sémák minőségi 

abnormalitása észlelhető. Ezek a minőségi abnormali tások az egyén funkcióit minden helyzetben meghatározzák. 

Kiegészítő kódokat lehet használni, ha szükséges, a társuló mentális retardációra vagy más egészségügyi 

problémára. 
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F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) 
Ennek a pervazív fejlődési zavarna k a diagnózisához a következőknek kell teljesülnie, (a), abnormális vagy 

károsodott fejlődés 3 éves kor előtti kezdettel, és (b), a pszichopatológia 3 területén jellegzetes abnormális 

funkciók: reciprok szociális interakciók, kommunikáció, korlátozott, ism étlődő sztereotíp viselkedés. A 

meghatározott diagnosztikus kritériumokon túl, számos nem specifikus probléma észlelhető, mint fóbiák, alvás és 

táplálkozási zavarok, dührohamok, (önmaga felé irányuló) agresszió. 

Autisztikus zavar 

Infantilis: 

· autizmus 

· pszihózis 

Kanner-szindróma 

Kivéve: autisztikus pszichopátia (F84.5) 

 

F84.1 Atipusos autizmus 

Ezt a pervazív viselkedészavart megkülönbözteti az autizmustól egyrészt kezdetének az időpontja, másrészt, hogy 

nem teljesül mind a 3 csoportja a diagnosztikus kritériumoknak. Ezt a csoportot csak akkor lehet használni, ha az 

abnormális és károsodott fejlő dés 3 éves kor után kezdődik, és az autizmus diagnozisához szükséges a 

pszichopatológiai abnormalítások mindhárom különböző területen nem észlelhető (reciprok szociális interakciók, 

kommunikáció, és korlátozott, ismétlődő szereotíp viselkedés) annak ellené re, hogy a másik egy vagy két területen 

jellegzetes rendellenességek figyelhetők meg. Súlyosan retardált egyéneken és a receptív nyelv meghatározott, 

súlyos fejlődési zavara esetén nagyon gyakori az atipusos autizmus. 

Gyerekkori atipusos pszichózis 

Mentális retardáció autisztikus tünetekkel 

A mentális retardáció meghatározásához kiegészítő kódokat kell használni (F70 -F79) 

 

 

F84.5 Asperger szindróma 

Bizonytalan nozológiai csoport, megtalálható az autizmusra jellemző reciprok szociális interakciók minőségi 

abnormalitása, amihez az érdeklődés és az aktivitások korlátozott, ismétlődő, sztereotip repertoárja társul. Az 

autizmustól alapvetően megkülönbözteti, hogy hiányzik a nyelvi vagy kognitív fejlődés késése vagy retardációja. 

Gyakran társul kifejezett ügyetlenséggel. Határozott tendencia észlelhető, hogy az abnormalitások egészen a 

serdülőkorig vagy a felnőttkorig fennálljanak. Kora felnőttkorban pszichotikus epizód társulhat hozzá. 

Autisztikus pszichopátia 

Gyerekkori schizoid zavar 

 

 

F90 HIPERKINETIKUS ZAVAROK 
 

F90.0 Az aktivítás és a figyelem zavarai 

Figyelem deficit: 

· zavar hiperaktivítással 

· hiperaktivítás zavar 

· szindróma hiperaktivítással 

Kivéve: hiperkinetikus zavar magatartászavarral (F90.1) 

F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar 

Hiperkinetikus zavar magatartászavarral 

F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar 
 

F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar 
Hiperkinetikus reakció gyerek és serdülőkorban k.m.n. 

Hiperkinetikus szindróma k.m.n. 
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F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek - és serdülőkorban kezdődő zavarai 
Kissé heterogén csoport, a közös abnormalitás a szociális funkciókban található, ami a fejlődési szakban kezdődik, 

és (ellentétben a pervazív fejlődési zavarral) nem elsődlegesen jellemezhető minden területet átható nyilvánvaló 

alkati szociális inkompetenciával vagy deficittel. A legtöbb esetben súlyos környezeti zavarok vagy depriváció 

feltehetően jelentős szerepet játszik a kialakulásában. 

 

F94.0 Elektív mutizmus 

Markáns, emocionálisan meghatározott szelektivitás a beszédben, a gyerek bizonyos helyzetekben jó 

beszédképesséről tesz tanúságot, míg más helyzetekben nem beszél. A zavar rendszerint társul jelentős 

személyiségvonásokkal, mint szociális szorongás, visszahúzódás, (túl)érzékenység és ellenkezés. 

Szelektív mutizmus 

Kivéve: pervazív fejlődési zavar (F84.-) 

schizophrenia (F20) 

beszéd és a nyelv meghatározott fejlődési zavarai (F80. -) 

átmeneti mutizmus, mint a szeparációs szorongás része fiatal gyerekeknél :(F93.0) 

 

Heterogén csoport egyetlen közös vonása, hogy gyerekkorban kezdődnek, de ettől eltekintve nagyon különbözőek. 

Egyesek jól körülhatárolt szindrómák, míg mások csupán tünetek halmaza, de szükség volt a besorolásukra, mert 

sűrűn fordulnak elő, és társulnak pszichoszociális problémákkal, és máshová nem illettek be. 

Kivéve: légzésvisszatartási időszakok (rohamok) (R06.8) 

gyermekkori nemi identitászavar (F 64.2) 

Kleine-Levin szindróma (G47.8) 

obszesszív-kompulzív zavar (F42.-) 

emocionális okokkal magyarázható alvászavar (F51. -) 

 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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3. MELLÉKLET 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TEV 

 

Név: 

Életkor, óvodai csoport: 

Diagnózis: 

Időszak: 

Felülvizsgálat: 

A készítésben közreműködők neve, feladatköre: 

 

 

 

A fejlesztés területei a szakértői vélemény, a pedagógiai diagnosztikus mérés és az előző 

fejlesztési időszak tapasztalatai alapján: 

 

 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor: 

 

 

 

 

Funkciók, erősségek, amelyekre támaszkodni lehet: 

 

 

 

 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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4. MELLÉKLET 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

Név, életkor, óvodai csoport: 4;2 év, középső csoport 

Diagnózis: F 83 – kevert specifikus fejlődési zavar 

Időszak: szeptember - december 

Felülvizsgálat: 

Készítésben közreműködők neve, feladatköre:  

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés és az előző fejlődési időszak 

tapasztalatai alapján 

 Komplex gyógypedagógiai fejlesztés  

 Komplex nyelvi fejlesztés  

 Mozgásfejlesztés  

 Érdeklődési és tevékenységi kör bővítése 

 Önállósági szint emelése 

 

A gyermek állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Asztalszituációt elfogad, feladatvégzésre egyre inkább motivált. Fejlesztésének alapja jó utánzó, 

mintakövető, együttműködő készsége.  

Nagymozgás Lépcsőn váltott lépéssel fel- és lemegy, irányváltással fut, lábujjhegyen jár, nagy labdát 

nyitott karral elkap. Három kerekű biciklit használ, létrára, mászókára mászik. Különböző magasságú 

felületekre fel- és átmászik.  

Finommotorika Ujjait fogásra használja, 2-3 ujjas oppozíció, csippentő fogás kialakult, mutatóujjak 

rámutat. Lyukas táblába pötyit berak, kiszed. Tárgyról gumigyűrűt leszed. Legót szétszed, összerakás 

többnyire sikerül. Könyvet lapozgat (több lappal).  

Nyelvi fejlődés Beszédértése nehezített, rövid, egyértelmű, egyszerű utasításokat megérti 

Beszédprodukciója jelentősen elmaradott: szókezdemények, szavak egyes szótagjai alkotják kb. 20-25 

szóból álló aktív szókincsét. Hangforrást jobb és bal oldalon lokalizál. Két megnevezett tárgyat három 

közül kiválaszt. Nevére odanézéssel reagál, időnként már gesztus nélküli egyszerű utasítást is megért, 

végrehajt. Testrészeit megmutatja (fej, nyak, has, kar, láb, arc részei). Figyelemfelkeltés, elégedettség 

esetén vokalizál. Szótagkeveréssel gagyog.  

Intellektuális készségek Különböző tárgyakat szétválogat. Helyes sorrendben utánoz két elemű 

mozgássort. Tekintete rámutatással irányítható, szappanbuborék mozgását követi. Szívesen nézeget 

mesekönyvet.  

Rajzeszközt papírral összefüggésbe hoz, rajza körkörös gomolyfirka. Figyelme motivált helyzetben 

rövid ideig megtartott, de térülékeny, fluktuáló, külső inger könnyen eltereli. Számára ismert 

tevékenységet 5-10 percig kitartóan végez. Színeket, formákat azonosít.  

Játék Gyakorló, funkciójáték szinten tevékenykedik, konstrukciós játék elemei megjelentek. Kockából 
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mintakövetéssel 2-3 elemű tornyot épít. Dobozon levő nyílásba tárgyakat berak.  

Szociális viselkedés A vele foglalkozó személyekkel szemkontaktust keres. Ismerős személyt megölel, 

puszit ad. Kínált tárgyat elfogadja, majd átadja. Felnőttel, gyermekkel rövid ideig együtt játszik. 

Kölcsönös aktivitást igénylő tevékenységben 2-3 percig részt tud venni. Óvodai felnőtt, gyermek 

környezetében egyre inkább kiismeri magát. Sétánál megfelelően viselkedik.  

Önkiszolgálás Öltözésnél anticipált alkalmazkodás megjelent, egyszerű öltözködési műveleteket 

végrehajt. Kanállal, villával egyre ügyesebben eszik, pohárból önállóan, fél kézzel iszik. Étkezést 

asztalnál végig üli, új ételeket megkóstol. Arcát kezét igyekszik megmosni, törölközőt használ, csapot 

nyitja, zárja.  

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

 Együttműködő 

 Motiválható 

 Kiegyensúlyozott 

 Családdal, óvodával való jó együttműködés lehetősége 

 Vivő funkció: jó mintakövetési és utánzó készsége 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MELLÉKLET 
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Fejlesztési terület   

 

Fejlesztendő készség, képesség 

 

 

 

Tevékenységek, feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszköz 

 

 

 

Fejlesztés célja  

 

 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

 

 

6. MELLÉKLET 
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Fejlesztési terület  AFFEKTÍV TERÜLET 

Fejlesztendő készség, képesség 

Szociabilitás, viselkedésrendezés 

Tevékenységek, feladatok 

− A társas viselkedés alapvető szabályainak megértetése, 

gyakoroltatása különböző helyzetekben 

− Társas kapcsolatok normalizálását segítő fejlesztő értékelés, negatív 

viselkedés kioltását segítő értékelési formák 

− Élmények, öröm, bánat, vigasz stb. megosztása 

− Szociális interakciók kezdeményezése, irányítása 

− Viselkedészavar kiváltó okok, előzmények befolyásolása, állandó, 

kiszámítható következményszabályozás 

− Egyértelmű szabályrendszer, folyamatos jutalmazás motiváció 

fenntartására, sikerek rögzítésére 

− Helytelen viselkedés azonnali kioltása, helyes viselkedés 

következetes jutalmazása 

− Mintakövetésre késztetés jutalmazással (pl. kitűntetett helyzet)  

− A nemkívánatos viselkedés átfordítása pozitív cselekvéssé 

− Ignorálás, figyelemmegvonás 

− Alkukötés, limitálás  

− „Egyszer mondom!” Szabály következetes alkalmazása.   

− A társas viselkedés alapvető szabályainak megértetése, 

gyakoroltatása különböző helyzetekben. Társas kapcsolatok 

normalizálását segítő fejlesztő értékelés, negatív viselkedés 

kioltását segítő értékelési formák. Élmények, öröm, bánat, vigasz 

stb. Megosztása. Szociális interakciók kezdeményezése, irányítása 

Eszköz 

 

 

matricák 

szomorú-vidám 

arc 

képek 

mesék 

 

Fejlesztés célja  

Értse és alkalmazza az elemi viselkedési normákat, tudjon együttműködni felnőttekkel,  

társaival. Fokozatosan sajátítsa el az önszabályozást. 
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Fejlesztési terület  PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség - Nagymozgás 

Tevékenységek, feladatok 

− Testtudat, testkép, testvázlat mozgásos tevékenységekkel, posztura 

gyakorlatokkal 

− Mozgástempó, mozgásritmus és irányváltoztatás járás, futás, 

akadálykerülés közben 

− Statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetek 

− Szabályokhoz kötött mozgásos játékok, mozgáskotta 

− Koordináció (szem-kéz, kéz-kéz, szem-láb)  

− Különböző érzékletek feldolgozását segítő gyakorlatok, több 

érzékelési csatornát igénylő feladatok, multiszenzorális 

ingerfelvétel- és feldolgozás segítése, fejlesztése 

− Téri tapasztalatok, szerzése, téri irányok fejlesztése 

− A vesztibuláris rendszer fejlesztése  

− Szenzoros élményre adott adaptív (célvezérelt, okvezérelt) válasz 

kiprovokálása 

− Az információk szomatoszenzoros és motoros tapasztalatok útján 

történő integrációjának kialakítása, fejlesztése, erősítése 

− Önindította mozgások provokálása nagymozgásos játék eszközeivel 

− Belső motoros hajtóerő erősítése élmény, öröm és siker megélésén 

keresztül 

Eszköz 

 

bot 

labda 

pedallo 

pad 

bordásfal 

járóösvény 

mozgáskotta 

hagyományos 

testnevelési 

eszközök 

zsámolyok, 

labdák 

szalagok 

karikák 

kötelek, 

ugrókötelek 

roller 

gördeszka 

 

Fejlesztés célja - Alakuljon feladattudata, feladattartása, belső motivációja. Legyen képes 

több lépésben megoldható feladatok végzésére, a nagymozgás és finommotorika területén 

javuló feladatmegoldásra, Mozgáskészsége, mozgásos ügyessége fejlődjön. Fokozódjon 

pszichomotoros tempója. Szerezzen téri tapasztalatokat, alakuljon érzékelésen alapuló 

mozgástevékenysége. Fejlődjön egyensúlya, mozgáskoordinációja, téri tájékozódása, 

alakuljon ki testfogalma, testképe. 
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Fejlesztési terület  PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK 

Fejlesztendő készség, képesség – finommotorika, grafomotorika 

Tevékenységek, feladatok 

− Kéz- és ujjtorna, ujjak beidegzettségének fejlesztése 

− Célzott gyakorlatsorok a megfelelő tempójú és erősségű, kontrollált 

célirányos kézmozgások fejlesztésére különböző tárgyakkal, 

tevékenységekkel 

− Taktilis, sztereognosztikus percepció fejlesztése különböző 

letapogatásokkal, érzékelési modalitásokkal, gyurmázással, 

titokzsák tárgyainak azonosítása tapogatással 

− Szem-kéz, kéz-kéz, szem-láb, szem-kéz láb koordináció fejlesztése 

− Készhasználat fejlesztése: mindennapi, eszközökkel végzett 

tevékenységek, kéz- és ujjtorna, izomerősítő gyakorlatok 

− Két- és háromujjas oppozíciós gyakorlatokon át a helyes 

ceruzafogás alakítása, grafomotoros mozgások különböző 

nyomhagyó eszközökkel  

− A szem fixáló mozgásának kialakítása, szem-kéz koordináció 

fejlesztése stabil cél-kontrollt kívánó feladatok végzésével, síkbeli 

sorozatok kirakással, rajzzal  

− Célzott gyakorlatsorokkal lehetővé tenni a megfelelő gyorsaságú és 

erősségű, kontrollált, célirányos kézmozgást, az ujjak differenciált 

és összehangolt együttműködését, a folyamatos, rugalmas 

vonalvezetést 

− Író-rajzoló mozgásos gyakorlatok  a síkbeli reprodukáló képesség 

fejlesztésére 

− Vizuális megfigyelő-és elemzőkészség fejlesztése célzott, több 

csatornát bevonó feladatokkal 

Eszköz 

 

játékok, 

hétköznapi 

tárgyak 

nyomhagyó 

eszközök 

papír, ceruza, 

festék, zsírkréta, 

gyurma  

titokzsák 

 

Fejlesztés célja - Grafopercepció, grafomotorium, koordináció, ceruzafogás, 

nyomatékszabályozás alakítása. Koordináció fejlesztésével manuális teljesítmények javítása.  

 

Fejlesztési terület  PSZCIHOMOTOROS FUNKCIÓK  
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Fejlesztendő készség, képesség – nyelvi fejlesztés 

 

Tevékenységek, feladatok 

− Beszédészlelés fejlesztése 

o hangszerek csukott szemmel való megkeresése 

o egymás hangjának felismerése 

o kipp-kopp kopogok című játék eljátszása 

− Szóismétlés súgás alapján 

o ismert szavak nagy szájmozgással súgása  

o csak nagy szájmozgással lehessen felismerni a szót 

o a gyermek súg nagy szájmozgással 

− Hangfelismerés/differenciálás 

− Mások bőrébe bújva, bábozással érzelmek, indulatok projektálása, 

feldolgozása, kommunikációs helyzetek teremtése.  

− Szó-kép, mondat-kép összekapcsolások, kapcsolatteremtés 

események és következményük között.  

− Fokozott beszédkésztetés önkontrolljának alakítása.  

− Kompromisszumkészség fejlesztése, érzelmi-indulati élet 

szabályozása kommunikációs tréninggel.  

− Társra, másik személyre orientáltság alakítása beszédtémától való 

eltérés ignorálásával, motivációval 

Eszköz 

 

 
tárgyak  

képek  

hangkeltő 

eszközök 

hangszerek 

bábok  

Fejlesztés célja  

Beszéd szociális komponenseinek erősítése, odafigyelés, kölcsönösség alakítása 

Legyen képes az életkorában, értelmi képességeinek megfelelő, elvárt beszédprodukció 

megközelítésére.   

Legyen képes kéréseit, kérdéseit megfelelő nyelvi formában,  

megfelelő artikulációval elmondani, élményeit, tapasztalatait megfogalmazni. 

 

 

 

 

Fejlesztési terület  KOGNITÍV FUNKCIÓK - figyelem 
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Fejlesztendő készség, képesség  

 Figyelem intenzitása, megosztása, időtartamának növelése 

 Verbális és vizuális figyelem  

Tevékenységek, feladatok 

− Kitartás, figyelem tartósságának növelése teljesíthető szintű 

feladatok adásával, idő és nehézség fokozatos növelésével; 

− Figyelem terjedelmének növelése felmutatott képek, információk 

megfigyelése, majd elmondása, lerajzolása által. Hiány észlelése, 

változások megfigyelése, adott kép, alakzat keresése; 

− Kedvelt tevékenységek során a tartós ill, a szelektív 

figyelemfunkciók kialakítása; 

− Feladatok közös elkezdése, tevékenység folytatása külső kontroll 

mellett; 

− Észlelés és figyelem összekapcsolása auditív, vizuális és 

keresztcsatornák bevonásával; 

− Auditív figyelem fejlesztése zörejek, hangok azonosítása 

(hanglottó), hangok sorrendjének képi kirakása által. Kiemelt inger 

érzékelése, jelzése, suttogó játék; 

− Beszédfigyelem fejlesztése összetett instrukciókkal, rövid mese 

követésével, felidézésével;  

− Vizuális megfigyelő és elemzőkészség fejlesztésével figyelmi 

funkciók alapozása; 

− Egyeztetés, válogatás, csoportba sorolás különböző szempont(ok) 

alapján; 

− Szerialitás: auditív, verbális, vizuális, mozgásos sorképzések, sorok 

folytatása, szabály megfogalmazása 

Eszköz 

 

 

Fejlesztés célja - A kitartás képességének fejlesztése, figyelme terjedelmének, tartósságának, 

koncentrációjának növelése. Az egyes tevékenységek nehézségének és időtartamának 

növelésével is képes legyen az utasításoknak megfelelően a feladatára koncentrálni, minimális 

segítségadással önállóan megoldani. Kevésbé kedvelt játékok során is figyelmének 

fenntartása. 

 

Fejlesztési terület - PSZICHO-MOTOROS ÉS KOGNITÍV FUNKCIÓK – részképességek  
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Fejlesztendő készség, képesség -  Idői tájékozódás, vizuomotoros koordináció, vizuális 

memória, szeriális észlelés 

Tevékenységek, feladatok 

− Időről való tudást feldolgozó képek, képsorok. Napirendi kártyák, 

sorba rendezés. Idő megtapasztalása tevékenységre szánt idő 

limitálásával. Idői fogalmak használata, szókincs bővítése  

− Szem-kéz, kéz-kéz koordinációt igénylő tevékenységek, játékok, 

papír-ceruza, papír-olló, papír-ragasztó feladatok, hajtogatások, 

kézműves tevékenységek 

− Vizuális memória és szerialitás játékokkal, célzott 

tevékenységekkel, játékos gyakorlatokkal, feladatlapokkal  

− Verbális, vizuális és mozgásos információk időrendjének, sorrend-

észlelésének elősegítése játékos gyakorlatokkal 

− Zajok, zörejek felismerése, differenciálása, hang irányának 

differenciálása, magas-mély, halk-hangos, differenciálása, hangok 

időtartamának érzékeltetése játékos gyakorlatokkal 

− Kép, szó- és rövid szövegemlékezet fejlesztése növekvő 

elemszámmal 

− Soralkotási és sorrend-felismerési képesség fejlesztése több 

csatornát (látás, hallás, mozgás) megcélzó feladatokkal 

Eszköz 

 

 

játékok 

fejlesztő 

eszközök 

tárgyak 

képek gyöngyök 

gyurma  

papír  

ceruza  

olló 

ragasztó 

Fejlesztés célja - Legyen képes az életkorát megközelítőleg felismerni és alkalmazni az 

időhöz kapcsolódó fogalmakat (évszakok, napok, napszakok, relációk)- 

Javuljanak az iskolai beváláshoz szükséges részképességek, tudatos törekvés alakuljon ki a 

gyermekben a jobb teljesítmény elérésére.  

 

 

 

 

 

 


