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ELSŐ LÉPÉS 

 

ISMERKEDÉS AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVVEL  
 

Jogszabályi háttér
1
  

 

- 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 a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
 

139. § (1) 

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. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról 

és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell. 

 

- 32/2012. EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról (továbbiakban: Irányelvek)  
 

2. melléklet 1.5. b)  

A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 
 

b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor – 

együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, 

oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 
 

 A többségi pedagógusok által kötelezően készítendő egyéni fejlesztési terv formai-

tartalmi elemeire – akárcsak a többi tanügyi dokumentumra -, nincs előírás.  Kiadványunkban 

javaslatokat fogalmazunk meg, dokumentum mintákat ajánlunk, melyeket a 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 

                                                                 
1
 JOGSZABÁLY KIVONAT – Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása (Általános iskola) 

Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ  
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érintett tanulók csoportjának egészségügyi és pedagógiai jellemzéséről tájékozódhatunk az 

Irányelvek rendelet 2. 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
2
  

Szerkesztett, rövidített változat - 2. melléklet 

 

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

számára írja elő. Ez elsősorban azokat a pedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket kell, hogy 

jelentse, akik közvetlenül foglalkoznak a sajátos nevelési igényű tanulókkal. 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 team munkát az osztályfőnök koordinálja. Számba veszi a megvalósításban 

résztvevők lehetséges körét, a szülőktől gyermekükről megosztott információkat, megszervezi 

a gyógypedagógussal való együttműködést.  

A gyógypedagógus(ok)
3

szerepe a Szakértői Vélemény értelmezésében, az abban 

foglaltak nevelési-oktatási környezetre vonatkoztatásában, a tanuló egyéni képességeinek 

további pedagógiai diagnosztikájában és az erre épülő fejlesztésben kulcsfontosságú.  

Az egyéni fejlesztési terv javasolt időtartama első évfolyamon 2-3 hónap. Ennyi időt 

lehet hozzávetőlegesen megtervezni más újonnan érkező tanulók esetében is, hiszen az egyéni 

fejlesztés, mint bármely pedagógiai tevékenység alapos gyermekismeretre kell, hogy épüljön. 

Jól ismert tanulónál általában az első félév végéig célszerű az egyéni fejlesztési tervet 

ütemezni. Egy-egy tantárgyi témakör előzetes áttekintése során ezt további, az egyéni 

megsegítést célzó tartalmakkal lehet folyamatosan kiegészíteni. Ez a kettős tervezés segíti az 

egyes tanórákra való felkészülés során a kiemelt figyelem, egyéni bánásmód megvalósítását a 

tanítási folyamatban.  

Az egyéni fejlesztési terv tartalmában mindig konkrét feladatok, tevékenységek 

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

képességeit, tantárgyi ismereteit. Mindez nagyon tágan értelmezhető: vonatkozhat a gyermek 

tanulási stílusára, érzelmi-akarati életére, motivációjára, viselkedésének szabályozására, adható 

mentesítésekre, méltányosságokra, a tananyagban „a tartalmak kijelölésekor egyes területek 

módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának 

lehetőségei”
4
-re. Ez jelentheti akár a tananyag mennyiségének csökkentését, módosulását és a 

feldolgozás nehézségi szintjét, minden esetben a tanuló képességeihez, ismereteihez igazítva.  

                                                                 
2
 A BNO-kódrendszer hivatalos nemzetközi forrása a WHO honlapja 

3
 Többes diagnózis esetén: pl. kevert specifikus fejlődési zavar (F83) és figyelem és aktivitás zavara (F90) 

4
 Irányelvek 2. melléklet 1.2.  

http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/
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Az általános iskolai kerettantervek a két évfolyamos tanítási ciklusok végén 

meghatározza a fejlesztés várt eredményeit. Célszerű évfolyam szinten és tantárgyanként 

meghatározni, hogy a biztos továbbhaladás érdekében mi hagyható el az ismeretanyagból 

illetve mikor van lehetőség hosszabb idő alatt megszerezni a tananyag egymásra épüléséhez 

szükséges legfontosabb ismereteket.  

Érdemes megtervezni a sajátos nevelési igényű tanuló értékelésének közös alapelveit, az 

ebben nyújtott egyéni megsegítés lehetőségeit: meghosszabbított felkészülési idő, 

eszközhasználat
5

, írásbeli vagy szóbeli számonkérés előtérbe helyezése, differenciált 

feladatadás, sikerélményt biztosítása.  

A tanulási-tanítási folyamatban adható mentességek között szereplő az 

eszközhasználatot is célszerű az egyéni fejlesztési tervben megjeleníteni, Ez lehet gyógyászati 

segédeszköz, matematikai feladatvégzést segítő eszköz (szorzókártya, számológép stb.), illetve 

más, tantárgyi ismeretekhez köthető, konkrét tárgyi megsegítési lehetőség.  
 

ÖSSZEGZÉS 

 

- Team munkában készül, az osztályfőnök 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 

- Tananyag mennyiségét, módosulását és a feldolgozás nehézségi szintjét a tanuló 

képességeihez, ismereteihez igazítja 

- Módosítható, kiegészíthető 

- Segíti az átmenetet új osztályba/felső tagozatba kerüléskor 

                    

Segédanyag 

 

 Irányelvek (kivonat)  1. melléklet  

 Betegségek Nemzetközi Osztályozása – BNO (kivonat)   2. melléklet 
 

 

MÁSODIK  LÉPÉS 

 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV MEGHATÁROZÁSA 
 

A sajátos nevelési igényű tanuló alapos megismerése alapvetően nem különbözik a 

szokásos tanuló-megismerési formáktól:  

 tanuló megfigyelése (tanóra, szabaidő) 

 tanulói munkák, felmérők, kérdőívek  

                                                                 
5
 Köznevelési törvény 51. § (5) 
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 hospitálás tanórákon 

 esetmegbeszélés 

 pedagógiai vélemény 

 konzultáció szülővel 

 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) az iskolát kezdő gyermekeknél 

 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 tanuló-megismerési lehetőségek 

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

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

 

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

tanuló 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 tanuló személyiségét, képességeit, készségeit, tanulási 

stílusát sokoldalúan, sokféle tantárgy tanítása során szerzett tapasztalatok összegyűjtésével 

ismerhetjük meg. Az ebből kialakított tanulóképet az erősségek, gyengeségek, egyéni igények 

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

megfelelő feladatokat, tevékenységeket, tanulási stratégiát, tanítási stílust hozzárendelni. A 

mérhetőség az egyes tanórai feladatok megoldásán, a tanórába való aktív bekapcsolódáson, a 

lehetőségekhez képest elért sikerekben, és valódi mérésként a számonkérések során valósulhat 

meg.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának másik alapvető dokumentuma az egyéni 

fejlesztési tervnek is alapjául szolgáló szakértői vélemény.  

 

Segédanyag 
 

 Szempontsor a sajátos nevelési igényű tanuló tanórai megfigyeléséhez  

Összeállította Lugosiné Neumann Márta gyógypedagógus - 3. melléklet 

 Szempontsor pedagógiai vélemény elkészítéséhez - 4. melléklet 
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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 

Három éves kor után a fejlődési eltérések gyanúja esetén a szülő vagy a gyermeket ellátó óvoda 

vagy iskola a járási szakértői bizottsághoz fordulhat vizsgálatkéréssel. Amennyiben felmerül a 

sajátos nevelési igény gyanúja, a járási bizottság továbbküldi a vizsgálati anyagot a megyei 

szakértői bizottsághoz 

 

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

„Kontrollvizsgálat”, melyet az intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkező iskola 

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 

o ellátás intézményes módja: együttnevelés – különnevelés 

− Javaslatok 

o fejlesztés helyszíne, javasolt heti óraszáma 

o terápiás eljárások megnevezése 
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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 tanuló 

jellemzőinek összegyűjtésével érdemes folytatni. Példaként egy valódi szakértői vélemény 

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

 

 

segítőkész, együttműködő, feladattudata kialakult 
feladatvégzésre kevésbé motivált 
munkája felületes, munkatempója átlagos 
terhelésre elvárhatónál jobban fárad 
figyelme terelhető, hosszabb foglalkoztatás esetén 
tartóssága csökken 
olvasása lassú tempójú, helyenként akadozó, 
pontatlan, mondathatárokat nem minden esetben 
tartja, szövegértése gyenge 
írása tartalmi és formai jegyei dysgraphiara utalnak 
rövid verbális memória átlagos, rövidtávú vizuális 
emlékezet gyenge 

 

 

 

szeriális észlelése, auditív differenciálás hangzók 
időtartamában bizonytalan 
figyelme, gondolkodási funkciói nehezítettek 
IQ = 82, teljesítmény szintje igen alacsony 
kategóriába sorolható 
szabályosság, sorrendezési elvek felismerése 
nehezített 
a vizuális információk közt összefüggéseket találó 
önálló logikai gondolkodás, az összetett 
információkon alapuló következtetés átlagon aluli 
fejlettsége 
szívesen kommunikál, szókincse szűk, 
kifejezőkészsége nehezített 
szorzás-osztás technikája nem automatizálódott, 
bizonytalanságok, pontatlanságok 
egyszerű szöveges feladatot nem képes önállóan 
alkalmazni 

 

A vizsgálat eredményeképpen megszületik a diagnózis, amely jelen példában kevert 

specifikus fejlődési zavar (F83) valamint a részletes fejlesztési javaslatok, amely az egyéni 

fejlesztési terv megalkotásában iránymutató. 
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A példaként bemutatott esetben  

 

Ezek után az előző táblázatban összesített vizsgálati mutatókat, eredményeket a 

részletes fejlesztési javaslatokhoz csoportosítjuk, akkor megkapjuk az érintett tanuló erősségeit, 

gyengeségeit, fejlesztendő képességeit, ismereteit.  

 Kognitív funkciók  

figyelme terelhető, hosszabb foglalkoztatás esetén 

tartóssága csökken 

figyelme, gondolkodási funkciói nehezítettek  

IQ = 82, teljesítmény szintje igen alacsony 

kategóriába sorolható 

szabályosság, sorrendezési elvek felismerése 

nehezített 

a vizuális információk közt összefüggéseket találó 

önálló logikai gondolkodás, az összetett 

információkon alapuló következtetés átlagon aluli 

fejlettsége, szorzás-osztás technikája nem 

automatizálódott, bizonytalanságok, pontatlanságok,  

egyszerű szöveges feladatot nem képes önállóan 

alkalmazni 

 Részképességek 

rövid verbális memória átlagos, rövidtávú 

vizuális emlékezet gyenge, szeriális 

észlelése, auditív differenciálás hangzók 

időtartamában bizonytalan 

 Dysgraphia reedukáció 

írása tartalmi és formai jegyei dysgraphiara 

utalnak 

 Szövegértés fejlesztése 

olvasása lassú tempójú, helyenként 
akadozó, pontatlan, mondathatárokat 
nem minden esetben tartja szövegértése 
gyenge 

szókincse szűk, kifejezőkészsége 
nehezített 

A részletes fejlesztési javaslatok között szerepelt még a differenciált feladatadás és a tartós 

sikerélményhez juttatás, amely a tanuló tanórai megsegítésének módját bízza a pedagógusra 

illetve a gyógypedagógusra. Ahogy minden szakértői véleményben, itt is találunk olyan 

megállapításokat, amelyek a tanuló erősségeiként értelmezhetők és alapot teremtenek arra, 

hogy ezeket és saját, gyermekről szerzett tapasztalatainkat felhasználva hozzásegítsük őt a 

minél sikeresebb tanórai részvételhez:  

 segítőkész 

 együttműködő 

 feladattudata kialakult 

 munkatempója átlagos 

 szívesen kommunikál 

A teljes szakértői vélemény alapos, lehetőleg team munkában történő feldolgozása után a 

feltárt jellemzőket tanulási környezetben megfigyelve, értelmezve már körvonalazódhat, 

megfogalmazódhat az, hogy a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot az egyes tanórákon, 
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tanulási helyzetekben, de akár a szabadidőben milyen módszerekkel, eszközökkel, 

megsegítéssel tudjuk biztosítani.  

 

NEGYEDIK LÉPÉS 
 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV JAVASOLT FORMÁJA 

 

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

környezetben való felhasználása 

 

Milyen formában tudjuk mindezeket rögzíteni, a napi 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) 

 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) 
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Az alábbiakban bemutatott előlapra javasolt tartalmak  

Azonosító adatok  

Név, életkor, osztályfok 

Diagnózis 

Időszak 

Felülvizsgálat 

A készítésben közreműködők neve, feladatköre 
 

A jelen állapot rögzítése 

A fejlesztés területei a szakvélemény alapján  

A tanuló fejlettsége a fejlesztés megkezdésekor 

Funkciók, erősségek, amelyekre támaszkodni lehet 
 

Mentesítések, pozitív diszkrimináció lehetőségei 

 

Az értékelés alapelvei 

 

Az időszak első évfolyamos és újonnan érkező tanuló esetében 2-3 hónap, a többi 

gyermeknél a probléma függvényében szokásosan fél év. Javasolt feltűntetni a felülvizsgálat 

idejét, mert az erre való jelentkezés elmulasztása jogszabálysértés. A terv elkészítésében 

integráló pedagógusok 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 tanuló képességeinek módosulását, 

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

címszó alatt fejlesztési területenként külön tartalmazza. 

 

 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). 

Ehhez ajánljuk az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – gyógypedagógiai 
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nevelés
6

 kötetéből Jenei Andrea gyógypedagógus összefoglaló, a teljes képességhálót 

rendszerbe szervező anyagát, melyet mellékletként jelen kiadványunk is tartalmaz.  

Mindenképpen érdemes rögzíteni a tanuló fejlettségét a fejlesztési időszak kezdetekor, 

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

eredményeket, további teendőket. Az oktatás, nevelés, fejlesztés során a tanulóban rejlő 

erősségekre, vivő funkciókra tudunk támaszkodni, ezek számbavétele hatékonyan segíti 

munkánkat.  A pedagógiai diagnosztikus mérések során és a feladatok, tevékenységek 

tervezésénél is jól használható Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektani 

szakpszichológus Kognitív Profil Teszt feladatsora. Az egyén képesség-struktúráját egészként 

kezeli „gyengeségeivel és erősségeivel együtt, hogy minél inkább a fejlettségének és 

fejlődésének megfelelő ellátást kaphasson”.
7
 Az intelligencia tesztekkel ellentétben egy-egy 

terület külön is vizsgálható, pedagógus által felvehető.  

A szakértői vélemény által javasolt mentesítések felsorolása tanügy-igazgatási 

szempontból is fontos, mert ezek alapján hozza meg az intézményvezető az előrehaladást 

támogató határozatokat. Ilyen lehet az értékelés, minősítés alóli felmentés egyes tantárgyak, 

tananyagrészek alól. Emellett tervezhetők a tanulási folyamatban a tanuló állapotához igazodó 

méltányosságok, pozitív diszkrimináció.  

Az értékelés alapelvei is ebből a szempontból közelítik a kiemelt figyelmet, különleges 

bánásmódot.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/gyogypedagogia_masodik.pdf 

7
 Dr. Gyarmathy Éva: (2009) Kognitív Profil Teszt. Iskolakultúra 3-4. 60-73. 
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Elkészített előlap minta    

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

Név: A. A 

Életkor, osztályfok: ______ év, ______ évfolyam 

Diagnózis: 

Felülvizsgálat: 

Időszak: __________ tanév I. félév 

Módosítás: _________tanév II. félév 

Készítették: osztályfőnök ___________   tanító (1) ____________ tanító (2) __________ 

                                                                       vagy 

osztályfőnök __________ szaktanár (1) __________ szaktanár (2) ____________ (…..) 

                    gyógypedagógus/konduktor _______________________ 

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

fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 Nyelvi fejlesztés 

 Figyelmi funkciók fejlesztése 

 Részképességek fejlesztése 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

   Együttműködő, megfelelő feladattudattal és feladattartással, kellő motivációval 

rendelkező tanuló. Beszédkésztetése kissé fokozott, de alakítható. Figyelme terelődik, de 

struktúra alkalmazásával foglalkoztathatóságának hatékonysága megfelelő. Matematikai 

készségei osztályfokának megfelelőek, hibázásai elsősorban figyelmi problémáiból 

adódnak. Olvasási tempója lassú, hosszabb szavaknál előolvas, hibaszáma elfogadható. 

Hibáit gyakran észleli, javítja, szövegértése megfelelő. Írásképe rendezett, betűkihagyás és 

helyesírási hiba azonban észlelhető. Részképességek közül vizuomotoros koordinációja, 

rövid távú verbális emlékezete, szeriális észlelése és auditív differenciáló képessége 

fejlesztésre szorul. 

Szoros struktúrában, folyamatos dicséret mellett minden tevékenységet elvégez. Fokozott 

beszédkésztetése, öntörvényűsége csökkenőben, feladatvégzésre irányuló motiváltsága 

fejlődött, külső megerősítés még szükséges. 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet 

Önálló logikai gondolkodása, rövid távú vizuális emlékezete vivőfunkció lehet fejlesztése 

során. 



14 
 

 

1. 2. A fejlesztési területekhez tervezett feladatok, tevékenységek megjelenítése 
 

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

ismeretek, fejlesztendő készség, képesség, kompetencia részterületekre bontva kell 

átgondolni, mert ez segít abban, hogy a pedagógus a tanórai munkában, a gyógypedagógus a 

habilitáció során mindezekhez feladatokat, tevékenységeket tudjon tervezni. Nincs előírt 

kötelező eleme az egyéni fejlesztési tervnek, ezért a tanulásszervezés, módszer, eszköz és 

infokommunikáció tervezése is csak javaslat, a tervet megalkotó team döntésén alapul. 

 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.  

 A következő táblázat említett tartalmakat táblázatba rendezve mutatja be, és egyben 

javaslatként szolgál az alsó tagozatos, team munkában készülő tervhez tantárgyankénti tervezés 

lehetőségét biztosítva.  
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 A gyógypedagógus együttműködő szerepét azzal is szeretnénk nyomatékosítani, hogy 

minden tantárgy mellett ott szerepel a gyógypedagógiai fejlesztés tervezése, amely a tanulási 

folyamatot egyéni vagy kiscsoportos formában, a sajátos nevelési igényű tanulók esetében 

kötelező habilitációs-rehabilitációs tantárgyi óra keretében támogatja.  

 A bemutatott minta használatát a felső tagozat tantárgyainak magas száma már nehezen 

áttekinthetővé tenné, használatát még átalakítással sem javasoljuk.  

 

Mi jelentheti az alapot a sokféleségben?  

 A sajátos nevelési igény súlyosabb, áthatóbb, több területet érintő zavar, fogyatékosság, 

mint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség. Ez megmutatkozik abban is, hogy a 

viselkedés, ismeretelsajátítás, tanulási képességek eltérése az esetek nagy részében a teljes 

tanulási folyamatot, a tantárgyak többségét érinti. Javasolt a felső tagozatos tanuló 

megsegítésére közösen készített egyéni fejlesztési tervben nehézségek enyhítését segítő 

feladatokat, tevékenységeket megjeleníteni. A bemutatott táblázat ennek egy lehetséges 

változata, a többi kiadványban szereplő dokumentum mintával együtt továbbgondolásra 

javasolt. Fontos, hogy a feltárt tanulási, viselkedési eltérés, sajátos igény kezelését minden 

szaktanár a felkészülés és megvalósítás során egyformán pedagógiai munkája fontos részének 

tekintse. Az egyes tantárgyak ismereteinek elsajátítását segítő tanórai eltérő vagy külön feladat, 

eszköz a tanmenetben, témakörök áttekintésekor és az egyes tanórákra való felkészülés során 

jelenik, jelenhet meg.  
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Segédanyag 
 

 Előlap mintatáblázat egyéni fejlesztési tervhez - 5. melléklet 

 Előlap mintatáblázat – elkészített 6. melléklet 

 Minta tervező táblázat egyéni fejlesztési tervhez (alsó tagozat) - 7. melléklet 

 Minta tervező táblázat egyéni fejlesztési tervhez (felső tagozat) - 8. melléklet 

 Jenei Andrea: Képességháló - 9. melléklet 

ÖTÖDIK LÉPÉS 

 

AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE 

 

1. Feladatok, tevékenységek tervezése  

 

 A képességek rendszerében a nagyobb területeket már számba vettük, fejlesztési 

területként kerül a dokumentumba (pszichomotoros képességek, kognitív képességek, affektív 

terület). Az egyéni fejlesztési tervben ismeret, fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

címszó alatt a képességek egyénre jellemző, sajátos területeit kell azonosítani. Döntően az 

akadémikus készségek fejlettségi szintje, a gyengébben fejlett részképességek és tanulói 

kompetenciák kerülnek ide.  

 

 1.1. Iskolába lépés, alsó tagozat 

 

 Az alsó tagozat feladata az alap-kultúrtechnikák elsajátítása, az eredményes tanuláshoz 

szükséges iskolai készségek kialakítása, fejlesztése. Az eltérő fejlődésmenet, sajátos nevelési 

igény esetén a hátrányok enyhítéséhez, a minél teljesebb felzárkóztatáshoz szükséges az 

akadályozó tényezők azonosítása.   

Nézzünk elvárt ismeretekre, készségekre, kompetenciákra néhány példát az általános 

iskolai kerettanterv alapján, véletlenszerű válogatással. 

 

magyar nyelv és irodalom 

 beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

 az olvasás jelrendszerének elsajátítása 

 szövegértő olvasás 

 finommozgások, mozgáskoordináció  

 vonalvezetési betű-elemek vázolása, írása 
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 helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kéz-csúsztatás). 

 írástechnika és a rendezett kézírás  

 az írott szöveg megértése 

 

matematika 

 gondolkodási módszerek, matematikai logika 

 számlálás, számolási készség 

 tartós figyelem 

 tárgyak sorba rendezésének képessége  

 formák között különbség felismerése  

 azonos formák közül az eltérők kiválogatásának képessége  

 térbeli tájékozódás a testsémáknak megfelelően 

 együttműködés, egymásra figyelés 

 a világ megismerésének igénye  

 önismeret: pontosság, tervszerűség, monotonitás tűrése 

 

  Az egyes tantárgyaknál elvárt képességfedezet területeinek hiányossága, megkésettsége, 

eltérő fejlődése esetén fejlesztésre van szükség. A tervezett feladatokkal, tevékenységekkel 

ezeket célozzuk.  

A tantárgyi ismeretek hiányosságait, a tantervek tematikai egységének fejlesztési 

tartalmainak elérését gátló készség- és/képességhiányt elsősorban a többségi pedagógus tudja 

célokra és differenciált feladatokra bontva megtervezni, a tanítási óra menetébe illeszteni. A 

tanulói teljesítmény közös elemzése nyomán a gyógypedagógus a habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokon a sérült pszichés funkciók fejlesztésével járul hozzá, hogy a sajátos nevelési 

igényű tanuló minél aktívabban, eredményesebben vehessen részt a tanórai munkában, 

ismeretszerzésben.  

Kiadványunk terjedelmét meghaladja, hogy minden affektív, kognitív és pszicho-

motoros készség, a nagyobb képességterületeken belüli részképesség fejlesztését segítő 

feladatot, tevékenységet számba vegyünk. Az előbbiekben bemutatott ismeretek, készségek 

közül három terület szorosan összefügg, hiszen finommozgásból, mozgáskoordinációból 

kiindulva eljutunk egészen a rendezett írásig:  

  

 finommozgások, mozgáskoordináció  

 vonalvezetési betű-elemek vázolása, írása 
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 helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kéz-csúsztatás). 

 írástechnika és a rendezett kézírás  

 

A finommozgások, mozgáskoordináció fejletlensége akadályozza a vonalvezetést, az 

írószerfogást, kéz-csúsztatást, így a megfelelő írástechnika és a rendezett írás elvárásának 

teljesítése az ezzel a problémával küzdő, sajátos nevelési igényű gyermeknél a többségi 

pedagógus és a gyógypedagógus közös feladata és felelőssége.  

 

Milyen feladatokkal, tevékenységekkel fejleszthetjük a fejlett finommotorikát feltételező 

írás (és még számtalan tevékenység) kialakítását, mi kerülhet az egyéni fejlesztési tervbe?  

− kézműves tevékenységek: papírtépések, gyűrések, gombolás, nyírás, gyurmázás, 

papírhajtogatás, pötyi kirakó, csipeszezés, rajzolás  

− építő-szerelő játékok  

− grafomotorium (rajzoló-író mozgások) fejlesztése alakzatok kirakásával, átrajzolás, 

körberajzolás 

− formák, vonalak, irányok követése ujjal, ceruzával, labirintus játék 

− rajzolás búzadarába eszköz nélkül ujjakkal, pálcikával 

− festés ujjal, vastag majd vékony ecsettel, kontúrozás ujjakkal, ecsettel, ceruzával 

− helyes ceruzafogás megerősítése ceruzafogó, vastag postairón használatával 

− síkbeli tájékozódás 

− ujj-érintések, mozdulatokkal kísért mondókák (Hüvelykujjam almafa…), csippentések, 

apró tárgyak válogatása 

− alakzatok körbejárása, vázolások nagy és kisebb méretben 

− vizuális megfigyelő és elemzőkészséget fejlesztő játékok 

 

A sort hosszasan lehetne folytatni. A szakértői vélemény megállapításai, a többségi 

pedagógus és a gyógypedagógus diagnosztikus méréseit követő team megbeszélés során 

fogalmazódik meg, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten van a példában jelzett 

finommotorika, mozgáskoordinácó területein, hol szükséges a beavatkozás, milyen 

tevékenységek szolgálják a fejlődést, mit tehet tanórán a többségi pedagógus, mivel tudja ezt 

segíteni, alapozni, fejleszteni a gyógypedagógus.  

A tervező munkához érdemes a közösen elkészített egyéni fejlesztési tervek 

tevékenységeiből fejlesztési területenként feladatbankot létrehozni, azt folyamatosan bővíteni.  

Az említett példánál maradva a jelen fejlettségi állapot alapján lehet a rövid távú célokat 

kitűzni.  
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Példák   

− kéz és ujjmozgások finomodása mely által az önálló betűalakítás és betűkapcsolások 

elsajátíthatók 

− helyes ceruzafogás megerősítése, grafomotorika javítása, íráselemek pontosabb 

vonalközbe helyezése 

− aprólékosan felépített fokozatossággal a célzott kézmozgások képességének fejlődése 

− feladatok pontosabb végrehajtása 

 

Az egyéni fejlesztési tervben mindenképpen meg kell hogy jelenjen bármelyik alsós 

osztályfokon az olvasás, szövegértés, írás, számolás terén tapasztalható lemaradás, készség- és 

ismerethiány, mert a felső tagozatra történő átlépés feltétele, hogy eszközszintű használatuk 

kialakuljon. Az alsó és felső tagozat közötti átmenetet, a sokféle tantárgyra tagolódó további 

tanulmányokat segíti, ha a két iskolai szakasz pedagógusai, a gyógypedagógus együttműködik, 

információt, tapasztalatot oszt meg, erősségeket, fejlesztendő területeket azonosít. Ennek 

alapvető dokumentuma a jó elkészített egyéni fejlesztési terv az egyes évfolyamok egymásra 

épülése esetén és a tagozatok közti váltáskor egyaránt.  

 

 

 

1. 2. Felső tagozat 

 Az ötödik évfolyamba lépés minden gyermek számára nagy változást, új pedagógusok, 

tantárgyak megismerését jelenti. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében fokozott 
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nehézséget jelenthet az átmenet megélése, az új tanulási környezetben való eligazodás, 

alkalmazkodás. A tanító, tanítók az alsó tagozat tantárgyi struktúrája miatt a tantárgyak, tanulás 

nagyobb spektrumát látja át, több időt tölt tanítványaival tanórákon és szabadidőben egyaránt. 

A felsős évfolyamokon mindez széttagozódik, a pedagógusok szakonként tömörülnek 

munkaközösségekbe, ritka az egy osztályban tanítók bármilyen formális együttműködése. Az 

osztályfőnökök szerepe kiemelkedő abban, hogy tanító közösséggé formálja az osztályában 

tanítókat, lehetőséget teremtsen közös megbeszélésekre. Az egyéni fejlesztési terv elkészítését 

megelőző team megbeszélés(ek) során a formai és tartalmi együttműködés egyaránt 

megvalósítható.  

 Az egyéni fejlesztési terv megvalósításakor azokat a javaslatokat, tevékenységeket 

szükséges megtervezni, amelyek a viselkedés, tanulás, ismeretelsajátítás nehézségeit hivatottak 

enyhíteni, az eredményességet elősegíteni.  

 

      

2. Az értékelés alapelvei 

 A tervezés során figyelembe kell venni az eltérő fejlődésmenetet, lassabb ütemű 

előrehaladást. Jó, ha ezt közösen fogalmazza meg az egyéni fejlesztési tervben a megvalósító 

team. A következő alapelveket egyéni fejlesztési tervekből emeltük ki példaként: 
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− diagnosztikus értékelésen alapuló fejlesztés  

− fejlesztés céljánál részletezett területeken elért eredmények visszajelzése szóban, 

fejlesztő értékelés túlsúlyával 

− adott állapottól való elmozdulás azonnali és következetes jutalmazása 

− az együttműködő készségre törekvés értékelése dicsérettel 

 

A gyógypedagógus habilitációs, rehabilitációs tevékenységét az egyes tantárgyak 

mellett, párhuzamosan javasolt beilleszteni, mert azokat az ott megjelölt célokat támogatja meg 

általános készség- és képességfejlesztéssel, időnként a többségi pedagógussal egyeztetve akár 

tananyagba ágyazott fejlesztéssel. 

 

3. A tervező és megvalósító team felelőssége  

A sajátos nevelési igényű tanuló egyéni fejlesztési igényeit a szakértői vélemény, a 

tanuló megismerés, a pedagógiai diagnosztika figyelembe vételével történő team 

megbeszélésen javasolt a gyermeket többségi pedagógus, fejlesztő minden pedagógusnak részt 

vennie.  

A meglévő képességfedezet eltérő, lassabban fejlődő részterületei az összes tanórán 

nehézséget okozhat, támogatást igényel. A beszédészlelés, beszédértés problémával is küzdő, 

nyelvi fejlődési zavarral diagnosztizált tanulónak bármelyik tantárgy ismereteinek elsajátítása 

során egyéni megsegítésre, állapotának figyelembe vételére van szükség. A példánál maradva 

tervezhető a vizuális megtámogatás, a rövidebb instrukció, szóbeli közlés megerősítése írásban. 

Ezek a méltányosságok egyben a fejlesztés módját is magában foglalják. A tanítási, tanulási 

folyamat során törekedni kell arra, hogy a tanuló is képes legyen hiányosságait kompenzálni, 

saját maga számára segítő technikákat elsajátítani.  

 

Segédanyag 
 

 https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop335_bemenetimeres/segedlet_jav.doc 

            TANODA – Segédlet Egyéni fejlesztés – Bemeneti mérés; Kiadó: Educatio Társadalmi  

                             Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 Dr. Gyarmathy Éva: Kognitív Profil Teszt – diszlexia.hu 

 Elkészített minta tervező táblázat egyéni fejlesztési tervhez – 10. melléklet 

 Elkészített minta tervező táblázat egyéni fejlesztési tervhez - 11. melléklet 

https://www.educatio.hu/pub_bin/download/tamop335_bemenetimeres/segedlet_jav.doc
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 Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna – Füves Zsuzsa: A tanítás-tanulás folyamatában adható 

„méltányosságok”, megsegítések a tanulási és magatartási zavarral küzdő tanulóknak az 

általános és középfokú intézményekben – 12. melléklet 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

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 tanuló integrációját alapvetően, minden más körülménynél 

jobban az a pedagógus közösség határozza meg, amely nevelésében, oktatásában, 

fejlesztésében naponta, tanóráról tanórára, évről évre biztosítja a kiemelt figyelmet, egyéni 

bánásmódot.  Ennek megvalósítása érdekében a többségi pedagógusi és gyógypedagógiai 

szaktudást is integrálni kell, hogy a kölcsönös megismerés, átadás, pedagógiai-módszertani 

többlettudássá alakuljon, minden ebben résztvevő pedagógus felkészültsége, tanítani tudása 

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.  
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MELLÉKLETEK 

 

1. MELLÉKLET 

 

A MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS (MOZGÁSKORLÁTOZOTT) TANULÓ 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett vagy 

szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, melynek 

következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

Pedagógiai szempontból a következő csoportok alakíthatók ki: 

- végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 

- petyhüdt bénulást okozó kórformák, 

- a korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 

- egyéb, maradandó mozgásállapot- és funkcióváltozást, mozgáskorlátozottságot okozó  

  kórformák, 

- a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 

A mozgás minden gyermek tapasztalatszerzésére, illetve annak lehetőségére hatással van, 

befolyásolja személyiségfejlődését. Mozgáskorlátozott gyermek esetében a mozgásos tanulás lehetősége 

és folyamata módosul. Mások a környezetéről, a saját testéről szerzett tapasztalatai, mint ép mozgású 

társainak. A mozgásszervi károsodás tartóssága, visszafordíthatatlansága is befolyásolja 

fejlődésmenetét. Ez gyakran az átlagostól eltérő pszichés, szociális és fizikai szükségleteket teremt. 

A jelentősen eltérő kóreredet és károsodás miatt a mozgáskorlátozottság egyénileg is sok eltérést 

mutat. Ebből eredően a tanulók más-más személyiségfejlődési utat járnak be. A nevelést-oktatást 

befolyásolja, hogy a tapasztalatszerzési lehetőségek általában beszűkültek, a környezethez való 

alkalmazkodás gátolt. A hely- és helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a kézfunkció, a manipuláció, a 

tárgy- és eszközhasználat, a grafomotoros teljesítmény, illetve a verbális és nonverbális kommunikáció 

eltérő mértékű akadályozottsága az iskolai nevelés, oktatás egész időtartama alatt megkívánhatja az 

egyénre szabott módszerek, eljárások, technikák és eszközök, valamint a fizikai korlátozottságot 

csökkentő környezeti adaptációk alkalmazását. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a megfelelően kialakított, adaptált, 

akadálymentes környezet biztosítja az információhoz való hozzáférést, a tevékenységekben történő 

szabad és aktív részvételt, előmozdítva az esélyegyenlőséget. 

A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének ideje, annak formája 

és elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg határozzák meg, a megfelelő különleges 

bánásmódot, a fejlesztés szakszerű feltételeit, formáját biztosítani kell. 
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A LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓ 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, 

mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét. 

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) az ép 

látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0-0,33 (látásteljesítmény 0-

33%) közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek a látótere - tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, 

nagytárgylátók (vízus: fényérzés -0,1); 

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent 

látásteljesítmény (vízus: 0,1-0,33). 

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-

halló életmód, a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulókat és a gyengénlátó tanulókat a látó-

halló (tapintó) életmód jellemzi. 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismerete fontos, 

de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

- a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról; 

- a szemészeti állapot - prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai látásvizsgálat 

eredményéről, a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 

A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (pl. mozgás-, hallás- és értelmi 

fogyatékosság, részképesség-kiesés, autizmus). 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 

 

A HALLÁSSÉRÜLT TANULÓ 

A hallássérült tanulónál - a hallás hiánya vagy csökkenése miatt - a szokásostól eltérhet a nyelvi 

kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, 

hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség 

fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek 

szintje általában nem korrelál életkorával, hallásállapotával - melytől pozitív és negatív irányú eltérés is 

lehet. 

a) A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frekvenciatartományában 

mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek következménye a hangzó beszéd spontán 

kialakulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi 
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kommunikáció általános akadályozottsága. A hallásveszteség mértékétől, jellegétől, a környezeti 

hatásoktól és a szociokulturális háttértől függően módosulhat a megismerő tevékenység, a gondolkodás 

és a lelki élet egészének fejlődése. 

b) A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 30-45 dB 

közötti; közepes nagyothallás: esetén a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 

46-65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartományában mért 

hallásveszteség 66-90 dB közötti). A nagyothalló tanulónál a hallás csökkenése akadályozottságot jelent 

a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál 

nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlearis implantált) hallássérült tanulóknál - 

egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után - fizikai értelemben közel ép beszédhallás 

mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ attól, hogy a gyermek milyen életkorban 

volt a műtét elvégzésekor, intelligenciájától, illetve az esetleges pszichés fejlődési zavartól stb. A nyelvi 

fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai 

habilitációs és rehabilitációs, valamint az azzal párhuzamos pedoaudiológiai gondozás és az aktív szülői 

megsegítés eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntően a beszédhallásra alapozott 

módszerek alkalmazása. A beszédértés, a hangzó beszéd fejlődése hasonlóságot mutat az ép hallásúak 

beszédfejlődésével. A fejlesztés kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van szurdopedagógus 

jelenlétével, de az integrációjukra csak alapos pedagógiai diagnózis után kerülhet sor. Teljesítményüket 

a befogadó intézmény szakmai felkészültsége, nyitottsága, a szülők együttműködő készsége, valamint a 

gyermek kognitív és pszichés jellemzői és esetleges beszéd- és nyelv elsajátítási zavar (diszfázia) 

befolyásolja. 

d) A hallássérültek, „diszfázia típusú” társuló tanulási zavara a halmozott fogyatékosság egy speciális 

változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi- és beszédfejlődési akadályozottságban, 

diszpraxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvánul meg. A 

specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, sajátos 

összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke mellett. 

A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly gondot okoz a szakterületi 

intézmények gyógypedagógusainak, mivel a diszfázia korábban nem alkalmazott módszertani 

eljárásokat és óraszervezési technikákat igényel. Javasolt a speciális módszertani és óraszervezési 

technikák, alkalmazása. 

Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanuló hallásveszteségéhez 

mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási, vagy a fejlődés más zavarai társulhatnak. 

Ezeknek a halmozottan fogyatékos hallássérült tanulóknak a nevelhetősége, oktathatósága a fentiek 

következtében súlyosan nehezített. Javasolt az óvodában és az alapozó szakaszban a nevelés, oktatás 

területén a fokozott egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a kéttanáros 

modell alkalmazása. 
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e) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csoportokhoz 

viszonyítva még sérülékenyebb, nehezen dolgozzák fel a hallás elvesztésével fellépő állapotváltozást: 

vagyis a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben az esetben 

fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításához. 

 

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓ 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az 

idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a 

kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási 

képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, 

gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése, valamint 

más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 

5.2. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb 

érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy 

oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy következményesen egyéb hatásokra 

alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a 

figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális 

alkalmazkodás fejlődésének eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban 

jelennek meg, a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az 

iskolai tanulás eredményességét. 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta, 

gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai 

nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő lehet. 

 

A BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓ 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer szerveződése, 

fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai képekben megmutatkozó 

tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus fejlődése miatt a későbbi társadalmi 

beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

A beszédfogyatékosság nem tekinthető elsődlegesen halláskárosodás következményének; együtt járhat a 

nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, azok maradványtüneteivel; 
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valamint tanköteles korban az olvasás/írás/helyesírás/számolás területén kialakuló verbális tanulási 

zavarral. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása céljából 

diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak minősít. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, észlelési és 

feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig - sokféle változatban előfordulhatnak. A súlyos 

beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs zavarok következtében különböző másodlagos pszichés 

eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. 

A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, a tanuló a 

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai/logopédiai ellátásra szorul, ami komplex fejlesztést 

szolgáló foglalkozások formájában, az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében 

végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a 

beszéd és nyelvi teljesítmény jellegétől függ. Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

a) nyelvfejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia - 

maradványtüneteként beszédgyengeség), 

b) orrhangzós beszéd, 

c) folyamatos beszéd zavarai (dadogás, hadarás), 

d) diszfónia, 

e) logofóbia (mutizmus különböző típusai), 

f) centrális eredetű szerzett beszédzavarok (centrális pöszeség, gyermekkori afázia, diszartria), 

g) verbális tanulási zavar együttjárása az olvasás/írás/helyesírás/számolás területén mutatkozó 

problémákkal 

vagy ezek halmozott előfordulása. 

A dadogás, a hadarás, a diszfónia serdülőkorban is jelentkezhet. Különös figyelmet érdemel ebben a 

korban a felnőtt beszédhang fokozatos kialakulásának óvó-segítő rendszere, ennek beépítése a 

pedagógiai teendők sorába. A terápia komplex szemléletű. Logopédiai, orvosi, pszichológiai team 

munka alapján történik. 

 

AZ AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓ 

Általános jellemzők 

Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett 

ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának 

következményei. Az iskoláskor eléréséig - vagy tovább - kezeletlenül maradt fejlődési zavar és 

szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével egyre 

nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba, így sosem túl 

késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a 
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kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési 

tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség 

sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas 

viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi sérülése 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-

specifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek 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 alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges képesség 

hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás 

segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta elsődleges és másodlagos 

viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott állapotokban csaknem tünet mentessé 

fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új 

helyzetben, váratlan események, körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek 

változatossága mellett a tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. 

A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási szükségletet, 

taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják. 

Ezek lehetnek: 

- értelmi fogyatékosság (mint a leggyakoribb társuló fejlődési zavar), 

- beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 

- viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 

A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát illetően a tanuló autizmusa 

az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni kombinációjához kell a járulékos 

zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus pedagógiai módszereket összehangolni. 

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése 

Gyakorlati célból a társas viselkedési készségek, szociális viselkedés szerint az autisztikus spektrumon 

elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba sorolhatóak. 

Izolált típus 
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Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, elutasítja, nem 

érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás zavarai is. A legrosszabb 

prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport. 

Passzív típus 

Szociálisan nem kezdeményező, a közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól irányítható. A legjobban 

tanítható, legjobb prognózisú a későbbi beilleszkedés lehetősége szempontjából is. Passzivitása, 

együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a tananyagot, csak jelen van, 

illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”. 

Aktív, bizarr típus 

Szociálisan aktív. Viselkedése gyakran a helyzethez nem illő, szokatlan módon, esetleg sokat 

kezdeményező. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner személyiségét, szándékát nem veszi tekintetbe, 

saját érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 

Merev, formális típus 

Főként a serdülő- és felnőttkorban, a legjobb értelmű és beszédszintű személyekben alakulhat ki a 

jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll. 

 

A PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓ 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő 

fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget 

igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

- diszlexia, 

- diszortográfia, 

- diszkalkúlia, 

- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

- a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

- hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a 

szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a 

célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak ki, és 

gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő együttjárást. 
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Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, 

elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. 

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott 

veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében 

abban is megmutatkozik, hogy 

- a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 

- az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta feszültséget, 

aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat, valamint 

- a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

 

 

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. 
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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.  

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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 

 

SZEMPONTSOR PEDAGÓGIAI VÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 Személyi adatok 

 Iskolába érkezés időpontja, körülményei 

 Előzmények 

 Szociális képességek 

o viselkedés általában 

 nyugodt, nyugtalan, élénk, extrovertált, introvertált, félénk, adekvát, inadekvát 

stb. 

 az iskolai rendszerhez jól alkalmazkodik (általában jól, kevésbé stb.) 

 tanórai, tanórán kívüli viselkedése 

o kapcsolat osztálytársakkal, felnőttekkel 

 közösségbe beilleszkedett 

 a közösségben perifériára szorult 

 a közösségben irányító, vezető szerepet tölt be 

 a felnőttekkel szemben tisztelettudó/tiszteletlen 

o feladathelyzet, motiváció 

 megfelelő feladattudattal rendelkezik 

 feladatvégzésre motivált 

 intellektuális terhelést jól tűr 

 feladathelyzetből gyakran kilép 

 állandó irányítást, struktúrálást igényel 

 folyamatos megerősítést igényel 

 Motoros funkciók  

o nagymozgás 

 harmonikus, összerendezett, koordinált 

 koordinálatlan, összerendezetlen, gyengén koordinált 

o finommozgás 

 vizuomotoros koordinációja (gyenge, megfelelő, fejlesztésre szorul stb.) 

 írásmozgás koordinációja (megfelelő, gyenge, kialakulatlan, fejlesztésre szorul 

stb.) 

 Beszéd 

o beszédkésztetése 

 átlagos 

 gátolt 

 fokozott 

o beszéde 

 alakilag (ép, hibás, éspedig …) 

 tartalmilag (ép, szegényes, korlátozott nyelvi kóddal rendelkezik, szókincs, 

kifejezőkészség, grammatika – dysgrammatikus, mondatszerkesztés) 

o beszédtempó 

 megfelelő 

 gyors 

 lassú, vontatott 
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o beszédértés (megfelelő, pontos, pontatlan, nehezített stb.) 

 Kognitív képességek 

o érzékelés, észlelés (vizuális, auditív, taktilis, haptikus, tér-és irányészlelés, 

diszkrimináció, beszédhanghallás stb.) 

 pontos 

 pontatlan 

 fejlesztésre szorul stb. 

o figyelem 

 szórt, gyakran elterelődik 

 rövid időre köthető le 

 nehezen rögzíthető 

 megfelelő, tartós 

o emlékezet 

 rövid távú memória (gyenge … elemre terjed ki, megfelelő) 

 hosszú távú memória 

 vizuális auditív emlékezet 

 számemlékezet 

o gondolkodás 

 analízis-szintézis 

 induktív gondolkodás 

 deduktív gondolkodás 

 következtetés 

 problémamegoldó gondolkodás (nehezített, gyenge, megfelelő, zavart mutat 

stb.)  

 Tanulmányi előmenetel 

o matematika 

 számfogalom (… számkörben kialakult, számjegyek felismerése stb.) 

 relációk 

 sorbarendezés 

 műveletek (… számkörben eszközzel, eszköz nélkül) 

 szöveges feladatok (értelmezése, megoldása) 

 logikai gondolkodás 

o anyanyelv 

 betűfelismerés 

 összeolvasás technikája 

 betűzget, szótagolva olvas, lassú folyamatossággal olvas, folyamatosan olvas 

(olvasási hibák) 

 olvasottakat megérti, kérdések segítségével felidézi 

 szövegértése nehezített, fejlesztésre szorul 

 betűalakítás, kapcsolás 

 vonalvezetés, nyomaték, írásképűmásolás, tollbamondás, emlékezetből írás 

o általános tájékozottsága 

 önmagáról, családjáról 

 szűkebb-tágabb természeti és társadalmi környezetről (korának megfelelő, 

hiányos stb.) 
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 A gyermek otthoni körülményei  

o szülők, testvérek 

o szociális helyzet 

o lakás (tisztaság, komfort 

o a gyermek helye a családban 

o a fogyatékosság tényének elfogadás 

o családi nevelés 

 harmonikus, diszharmonikus 

 liberális-kemény 

 túlgyámolító-autonóm 

 normatív-nemtörődöm 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

 

 4. MELLÉKLET 

 

SZEMPONTSOR SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK TANÓRAI MEGFIGYELÉSÉHEZ 

1. A fizikai (tantermi) környezet megszervezése 

 Padok elrendezése 

egymás mögött – tanulócsoportok szerint – mobil tanulópadok, feladathoz  

rendelve 

 Ültetésrend: SNI tanuló 

elől – középen – hátul ül – egyedül ül a padban – kiscsoportos tanulópadnál ül 

 Padtársak 

állandó padtárs – feladatfüggő, változó padtárs(ak) 

 Tanóra folyamán 

- helyét nem hagyhatja el 

- felállhat, mozoghat 

- szemléltetéskor, tábláról történő információszerzéskor helyét elhagyhatja, közelebb 

mehet 

 Az aktivitási térben helyezkedik el – aktivitási téren kívül helyezkedik el 

 Akadálymentesítés 

- speciális eszközök a tanteremben (felemelhető lapú tanulóasztal, speciális tábla 

stb.) 

- szükséges speciális eszközök hiánya 

- nincs szükség akadálymentesítésre 

 Fényviszonyok, teremvilágítás 

hagyományos felső – szükség esetén helyi megvilágítás – változtatható fényerő 

 Speciális segédeszközök használata 

- szükséges speciális eszközöket elfogadja, használatukat ismeri 
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- segédeszközt nem szívesen használja 

- nem képes a segédeszközt használni 

 Tanulói munkához adaptált eszközök 

- nem szükséges 

- szükséges eszköz van (speciális füzet, íróeszköz, speciális vonalzó stb.) 

- szükséges, de nem áll rendelkezésre 

 

2. Egyéni szükségletek figyelembe vétele 

 

 Szakszerű megsegítés 

pedagógiai asszisztens – fejlesztőpedagógus – gyógypedagógus – nem szükséges 

 Szervezési feladatok (tankönyv, füzet, munkafüzet használata, feladat megkeresése, 

szükséges eszközök előkészítése, használata, taneszközök váltása stb.) 

segítséget igényel – nem igényel – nem kapja meg a szükséges segítséget 

 Szükség esetén munkát megszakító, pihentető szünet beiktatása 

lehetséges – nem lehetséges – nem szükséges 

 Többletidő 

biztosított – nem biztosított – nem szükséges 

 Strukturálatlan idő kitöltése 

időkitöltő feladatok – választható tevékenység beiktatása – nem biztosított 

 Többszintű feladatadás 

biztosított – nem biztosított 

 Tevékenységeket meghatározó keretek 

fokozott igény érthető és követhető szabályokra – nem igényel segítséget –  

nem kap segítséget 

 Vizuális támpontok feladatvégzéshez, tevékenységek szervezéséhez 

igényli – nem igényli – segítené a feladatmegoldás sikerét 

 Tervezés, rangsorolás 

problémamentes – segítséget igényel – csak irányítással képes 

 Kivitelezés, végrehajtás, időbeosztás 

problémentes – segítséget igényel – csak irányítással képes 

 Átlagosnál több cselekvéses, tapasztalatszerző tanulást 

igényel – nem igényel – nem biztosított a számára 

 Személyes figyelem, megfelelő kapcsolat a nevelővel 

szükséges, megkapja – nem szükséges – nem kapja meg 

 Biztonságos, határokat kijelölő környezet, szabályok közös kialakítása 

kialakított, egyértelmű – nincsenek támpontok – nem szükséges 
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 A közös tanulásba történő bekapcsolódás 

gyakori pozitív (verbális, nonverbális) visszajelzések – visszajelzések hiánya – nem 

szükséges 

 Egyénhez igazított követelmények: képesség, érdeklődés, terhelhetőség  

kialakított, egyértelmű – nincs személyre szabottság – nem szükséges 

 Pedagógiai környezet 

figyelmen kívül hagyja a sajátos szükségleteket – a segítségnyújtás nem adekvát 

- megfelelő, támogató 

 

3. A sajátos nevelési igényű tanuló megfigyelése 

 

 Instrukciók utasítások megértése 

nehezített – esetenként segítséget igényel - megfelelő 

 Feladatértése 

nehezített, értelmezést igényel – többnyire megfelelő – nem igényel segítséget 

 Feladatvégzése 

rövid, könnyen feldolgozható egységek – átlagos, esetenkénti segítséggel - önálló 

 Folyamatos megerősítés, motiválás 

igényli, megkapja – igényli, nem kapja meg – nem igényli 

 Munkatempó, kitartás, fáradékonyság 

lassú – fáradékony – kapkodó – életkornak megfelelő 

 Új ismeret megértése 

gyenge, egyéni megsegítést, tanulási utat igényel - megfelelő 

 Közös tanulási helyzet 

képes párban, csoportban tanulni – irányítással képes – nem képes tanulótársakkal közös 

feladatvégzésre 

 Figyelem 

szórt, terelődik – rövid idejű - megtartott 

 Gondolkodási műveletek végzése 

megfelelő – nehezített – cselekvésbe ágyazott segítséget igényel 

 Beszédkésztetése 

átlagos – gyenge - fokozott 

 Szókincse, kifejezőkészsége 

szűk, szótalálási, kifejezési nehézségei vannak – megfelelő – gazdag, árnyalt 
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 Ellenőrzés 

közvetlen tanári kontrollt igényel – közös ellenőrzésbe kapcsolódik- támponttal 

önellenőrzésre képes 

 Aktivitás-szabályozás 

nehezített, figyelemfelkeltő – gátolt, visszafogott - megfelelő 

 Frusztráció tolerancia 

szélsőséges reakciók – zavaró magatartás – megfelelő tűrés 

 Késleltetés, kivárás 

nehezített - megfelelő 

 Konfliktushelyzet 

könnyen megnyugtatható – szorongó lesz – agresszív lesz – letapad a konfliktusnál, 

nem képes váltani 

 Önirányítás 

fejletlen – labilitás – rigiditás – életkornak megfelelő 

 Önértékelés 

kisebbségi érzés – túlzott magabiztosság – megfelelő, reális 

 Szociális beilleszkedés 

elszigetelt – szociális elvárások megsértése – megfelelő, zavartalan 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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5. MELLÉKLET 
 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

Név: 

Életkor, osztályfok: 

Időszak: 

Diagnózis: 

Felülvizsgálat: 

Készítésben közreműködők neve, feladatköre: 

 

A fejlesztés területei a szakvélemény, a diagnosztikus pedagógiai mérés és a megelőző fejlesztési 

időszak tapasztalatai alapján:  

 

 

 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor: 

 

 

 

Funkciók, erősségek, melyekre támaszkodni lehet:  

 

 

 

Mentesítések, pozitív diszkrimináció: 

 

 

 

Az értékelés alapelvei:  

 

 

 

 
 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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6. MELLÉKLET 

 

EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 

 

Név: A.A 

Életkor, osztályfok: 9;5 év, 3. évfolyam 

Dg.: F81.3 – Az iskolai készségek kevert zavara 

Időszak: __________ tanév I. félév 

Módosítás: _________tanév II. félév 

Készítették:_______________, _______________ tanítók ____________ 

gyógypedagógus 

 

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

fejlődési időszak tapasztalatai alapján 

 Nyelvi fejlesztés 

 Figyelmi funkciók fejlesztése 

 Részképeségek fejlesztése 

 

A tanuló állapota a fejlesztés megkezdésekor 

Megfelelő feladattudattal és feladattartással, kellő motivációval rendelkező tanuló. 

Beszédkésztetése kissé fokozott, de alakítható. Figyelme terelődik, de struktúra 

alkalmazásával foglalkoztathatóságának hatékonysága megfelelő. Matematikai készségei 

osztályfokának megfelelőek, hibázásai elsősorban figyelmi problémáiból adódnak. Olvasási 

tempója lassú, hosszabb szavaknál előolvas, hibaszáma elfogadható. Hibáit gyakran észleli, 

javítja, szövegértése megfelelő. Írásképe rendezett, betűkihagyás és helyesírási hiba 

azonban észlelhető. Részképességek közül vizuomotoros koordinációja, rövid távú verbális 

emlékezete, szeriális észlelése és auditív differenciáló képessége fejlesztésre szorul. 

Szoros struktúrában, folyamatos dicséret mellett minden tevékenységet elvégez. Fokozott 

beszédkésztetése, öntörvényűsége csökkenőben, feladatvégzésre irányuló motiváltsága 

fejlődött, külső megerősítés még szükséges. 

 

Funkciók, amelyekre támaszkodni lehet: 

Önálló logikai gondolkodása, rövid távú vizuális emlékezete vivőfunkció lehet fejlesztése 

során. 
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7. MELLÉKLET 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLET  

 

Ismeret, fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

 

 

Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Habilitáció, rehabilitáció 

   

 

 

 

Feladatok, tevékenységek 

Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Habilitáció, rehabilitáció 

 

 

 

 

 

  

1. Tanulásszervezés 2. Módszer 3. Eszköz 4. IKT 

 

 

 

 

  

Fejlesztési időszak céljai 

 

 

 

 

 

 

  

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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8. MELLÉKLET 

 

Fejlesztési terület 

Sajátos fejlesztési feladatok 
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A fejlesztés célja 
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A fejlesztés célja 

Is
m

er
et

el
sa

já
tí

tá
s,

 t
a
n

tá
rg

y
i,

 

ta
n

ó
ra

i 
m

eg
se

g
ít

és
 l

eh
et

ő
sé

g
ei

 

 

A fejlesztés célja 
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9. MELLÉKLET 

 

 

TERÜLET-

EGYSÉGEK 

TARTALMI 

TERÜLETEK 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

I. AFFEKTÍV  

TERÜLET 

I. 1. Szociabilitás 

I.1.1. Szociális kompetencia 

Közösség szokásaihoz, normáihoz való igazodás megtanulása, 

interiorizálása 

I.1.2. Kapcsolat felnőttekkel 

I.1.3. Kapcsolat osztálytársakkal 

I.1.4. Közösségben elfoglalt hely 

I. 2. Érzelmi 

intelligencia 

fejlesztése 

I.2.1. Frusztráció kezelése, tolerancia kialakítása 

I.2.2. Empátia 

I.2.3. Önismeret 

I.2.4. Társismeret 

I.2.5. Emberismeret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PSZICHO-

MOTOROS 

FUNKCIÓK 

I. 1. Mozgás II.1.1. Nagymozgás 

II.1.2. Finommotorika 

II.1.3. Grafomotorium 

II.1.4. Beszédmozgás 

 

 

II. 2. Orientáció 

II.2.1. Testséma 

II.2.2. Téri orientáció 

II.2.3. Időben való tájékozódás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 3. Beszéd 

II.3.1. Artikulációs mozgások 

II.3.2. Szókincs 

II.3.3. Grammatikai viszonyok 

 Főnevek toldalékai  

 Igeragozás 

 Többes szám 

 Kettős toldalékolás  

 Relációs szókincs 

 Az igekötő jelentésmódosító szerepe 

II.3.4. Mondatalkotás 

II.3.5. Beszédészlelés 

 Szóismétlés 

 Hangsor-ismétlés 

 Szógyűjtés 

 Szólánc 

 Hangtalálás 

 Hangkeresés 

 Hangidőtartamok 

 Zöngés – zöngétlen 

 Szótagolás 

 Hangokból szóalkotás 

II.3.5. Beszédmegértés 

 Kommunikációs helyzetek 

 Szókincs 

 Visszamondatás 

 Értésellenőrzés 

 

 

 

III. 1. Észlelés 

(diszkrimináció) 

III.1.1. Vizuális észlelés 

III.1.2. Auditív észlelés 

III. 2. Figyelem III.2.1. Vizuális figyelem 
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III. KOGNITÍV 

FUNKCIÓK 

 

 

 

 

 

(differenciálás) III.2.2. Auditív figyelem 

III. 3. Emlékezet III.3.1. Vizuális emlékezet  

III.3.2. Auditív emlékezet 

III. 4. Képzelet 

 

  

III. 5. 

Gondolkodás 

III.5.1. Analógiák 

III.5.2. Indukció 

III.5.3. Dedukció 

III.5.4. Rész-egész viszony 

III.5.5. Összehasonlítás 

III. 6. Szerialitás III.6.1.  

Tárgyak sorrendje  

Képek sorrendje 

Formák sorrendje 

III.6.2. Hangok sorrendje  

III.6.3. Számok sorrendje 

III.6.4. Szavak sorrendje 

III.6.5. Ritmusérzék fejlesztése 

III.6.6. Automatizmusok 

III. 7. 

Intermodalitás 

III.7.1. Akusztikus ingerhez vizuális inger 

III.7.2. Vizuális ingerhez akusztikus inger 

III.7.3. Taktilis ingerhez auditív és vizuális 

III.7.4. Multiszenzoriális 

IV. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG  Lakcím 

 Születési dátum 

 Csekk befizetés 

 Idő – az óra 

 Időjárás 

 Étkezés 

 Alvás 

 Napszakok 

 Színek 

Egyéb: 

 

 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 
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10. MELLÉKLET 

 

Fejlesztési terület 

KOGNITÍV ÉS PSZICHOMOTOROS KÉPESSÉGEK, AFFEKTÍV TERÜLET 

Ismeret, fejlesztendő készség, képesség, kompetencia 

Magyar nyelv és irodalom 

Beszédértés, aktív/passzív 

szókincs, szóbeli/írásbeli 

kifejezőkészség, olvasási és 

helyesírási készség, 

szövegértelmezés, íráskészség, 

íráskép, grammatikai 

tudatosság, nyelvhelyesség, 

auditív differenciálás 

Környezetismeret 

Beszédértés, aktív/passzív 

szókincs, szóbeli/írásbeli 

kifejezőkészség, olvasási és 

helyesírási készség, 

szövegértelmezés, tanulási 

technikák, verbális emlékezet és 

figyelem 

Habilitáció, rehabilitáció 

Vizuomotoros koordináció, 

verbális emlékezet és figyelem, 

grafomotoros készségek, 

finommotorika, auditív 

differenciálás, szorongásoldás, 

önbizalom, reális önértékelés 

Feladatok, tevékenységek 

Magyar nyelv és irodalom Környezetismeret Habilitáció, rehabilitáció 

Beszédfigyelem fejlesztése a 

feladatok részekre bontásával 

Szó- és szövegemlékezet 

növekvő elemszámmal 

Szó- és mondatpiramisok 

olvasása 

Vizuális megfigyelő- és 

elemzőkészség fejlesztése célzott, 

több csatornát bevonó 

feladatokkal 

Kézműves tevékenységek, 

mozaikkészítés, verstanulás 

vizuális megsegítéssel, 

hangdifferenciálások, játékos 

önismereti tesztek 

Látótér növelése 

2. Tanulásszervezés 2. Módszer 3. Eszköz 4. IKT 

1. Egyéni, páros, kiscsoportos, 

frontális 

2. bemutatás, beszéltetés, 

felidézés, célkitűzés, 

cselekedtetés 

elképzelés és megvalósítás, 

értékelés, felidézés, 

jutalmazás 

fogalomalkotás, 

gondolkodtatás, instruálás 

3. tankönyv, feladatlap, 

szövegek, képek, fejlesztő 

játékok, helyesírási szótár 

4. eMentor.hu  

1. Egyéni, páros, kiscsoportos, 

frontális 

2. jelentéstulajdonítás, 

kombinálás, kirakás, mátrix, 

megbeszélés, 

megfogalmaztatás, 

mintakövetés, mondatalkotás, 

motiválás, önálló alkotás, 

önértékelés 

3. tankönyv, feladatlap, 

kísérletező doboz, képek, 

albumok, demonstrációs 

eszközök, ismeretterjesztő 

szövegek 

4. www.sulinet.hu 

1. Egyéni, páros 

2. ösztönzés, ráismertetés, 

reprodukálás, írásbeli/szóbeli 

szövegalkotás, 

szókincsfejlesztés, tapasztalati 

következtetés, tevékenykedés, 

verbális és vizuális 

információk összekapcsolása, 

visszajelzés 

3. fejlesztő játékok, Logico, 

feladatlapok, képek, 

szójegyzék, értelmező szótár 

4. internetes játékok, online 

fejlesztő feladatok 

Fejlesztési időszak céljai 

Fejlődjön expresszív és 

reproduktív beszéd- és 

kifejezőkészsége. Legyen 

képes adott témáról rövid, 

összefüggő 

Tudjon néma olvasással 

feldolgozott rövid ismeretterjesztő 

szöveget szóban reprodukálni. 

Legyen képes adott témáról 

kérdéseket megfogalmazni, 

kérdésekre válaszokat szövegből 

kikeresni. 

Olvasás- és íráskészsége 

érzékelhetően javuljon. Legyen 

képes önállóbb feladatvégzésre. 
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11. MELLÉKLET  

 

Fejlesztési terület      AFFEKTÍV TERÜLET, KOGNITÍV ÉS PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK  
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− Iskolai kudarcok, sikerek feldolgozása, érzelmekre történő reflektálás  

− A vélemény udvarias megfogalmazásának gyakorlása szituációs játékokkal 

− Reflektálás a saját külső és belső tulajdonságokra. Pozitív énkép kialakítása,  megerősítése. 

− Folyamatos konzultáció a gyermek pedagógusaival, gyógypedagógusával, szülővel az iskolában 

történt eseményekről, ezek megbeszélése a tanulóval  

− Viselkedési problémák kezelése a kialakulás okainak feltárásával. 

− Elvárt viselkedés kisebb lépésekre bontása, kooperáció tanítása kortársakkal, felnőttekkel  

− Helyes és helytelen viselkedések összehasonlítása, a helyes viselkedés megerősítése. 

− Konfliktushelyzetek rugalmas kezelése, kompromisszumkészség alakítása 

− Másokhoz történő közeledés adekvát módjának tanítása 

− Szabályok betartásának következetes elvárása, szabályrendszer kialakítása  

− Viselkedési és munkaszabályok gyakorlása közösségben, önkontroll növelése, öntörvényűség 

csökkentése  

A fejlesztés célja 

A helyes, szabálykövető tanórai és tanórán kívüli viselkedés alakítása, 

kompromisszumkészség alakítása, mintanyújtás konfliktuskezeléshez. 
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− Strukturálás: taneszközök, feladatok sorrendje, feladatmegoldás pontos  

− Tevékenységek helyének, idejének, módjának kijelölése, feladatmegoldás sikerkritériumai, pontos 

elvárások   

− Feladatok több lépésre bontása és egyértelmű megszervezése 

− Tevékenységek során gyakori, pontos, konkrét megerősítések 

− Változatos tanulásszervezési eljárások (csoportmunka, páros munka) alkalmazásával sikerélmény 

biztosítása 

A fejlesztés célja  

A hatékony önálló tanulás kompetenciájának alakítása, helyes tanulási stílus, stratégia alakítása 
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Felzárkóztatás, tananyagba ágyazott fejlesztés a gyógypedagógus segítségével 

pl. alap-kultúrtechnikák területén elemi számolás, műveleti tudatosság, olvasás, szövegértés 

technikájának fejlesztése, íráshasználatot, íráskészséget fejlesztő feladatok 

A fejlesztés célja  Eszközszintű olvasási, írási és számolási készség kialakítása.  
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Értelemszerűen a jogszabályokban és a szakértői véleményben foglaltak szerint. 
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----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

12. MELLÉKLET 

 

A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁBAN ADHATÓ „MÉLTÁNYOSSÁGOK”, MEGSEGÍTÉSEK 

A TANULÁSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓKNAK AZ ÁLTALÁNOS ÉS 

KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN 
 

A tanítás-tanulás folyamatában a pedagógusok az alábbi területeken segíthetnek, adhatnak 

méltányossági kedvezményeket a tanulási nehézségekkel küzdő tanítványaiknak:  

Ellenőrzés, értékelés, minősítés  

1. Memoritereknél hosszabb idő biztosítása az otthoni tanuláshoz (pl. vers, prózarészlet, szabályok, 

idegen nyelvi szövegek, párbeszédek, definíciók, stb.).  

2. Feleletet megelőzően feleletterv készítése adott témában. A tanuló ezt bemutatja a szaktanárnak, s 

megbeszélés után, a következő tanórán felelhet a terv alapján.  

3. Fogalmazásnál „piszkozatot” vagy vázlatot készít a tanuló. Ezt áttekinti a pedagógus, és megbeszélés 

után készítheti el a végleges változatot.  

4. Írásos feladatoknál a helyesírási szótár használatának lehetővé tétele. Fontos a tanulókat megtanítani 

a szótár használatára.  

5. Írásos feladat elvégzésekor lehetővé tenni a félhangos visszaolvasást, önellenőrzést. Ehhez a 

többletidő adása feltétlen szükséges. (A tanuló akár kimehet a folyosóra is felolvasni.)  

6. Többletidő adása a dolgozatoknál, felmérőknél. Megoldható az adott tanórán, ill. a következő 

ugyanezen óra elején. Többletidőt lehet adni a nem tanulási zavarral küzdő, de nagyon lassan dolgozó 

tanulóknak is, amennyiben igénylik. Cél a tudás felmérése és nem a gyorsaságé.  

7. Önellenőrzés a pedagógus útmutatása alapján. Ehhez a pedagógusnak ismernie kell a tanuló 

hibatípusait. Pl. „Nézd át, a mondatvégi írásjeleket! Számold át a szorzásos feladatokat!”  

8. A gyengén sikerült írásbeli munkát a pedagógus kijavítja. A tanuló lehetőséget kaphat arra, hogy 

otthon átnézi a munkáját, majd a javítások alapján újra megírja. Ez a módszer értékelési alternatívát ad, 

mivel kisjegyet és nagyjegyet is lehet rá adni.  

9. Otthoni feladat adásánál a többcsatornás (intermodális) lehetőségek kihasználása, ennek megfelelő 

feladatok adása. Ez lehet kötelező házi feladat, de lehet gyűjtőmunka, szorgalmi  feladat. Pl. történet 

képi megjelenítése, illusztráció, vershez zenei anyag keresése, stb. Értékelési lehetőséget célszerű lehet 

kihasználni ez esetben is.  

10. Segédeszközök használata feleletnél, dolgozatok írásánál (számológép, számítógép, szótárak, 

lexikonok, stb.).  

11. Adott tananyag alapján a tanuló „problémalistát” készít, kérdéseket tesz fel a tanárnak, a társainak a 

tananyaggal kapcsolatban. A megbeszélés minden tanuló számára fontos lehet.  

12. Dolgozatok előtt konzultálási lehetőséget nyújt a pedagógus a tanuló számára. A tanuló kérdésekkel 

készül a konzultációra.  

13. Tanulás-módszertani segítség nyújtása a tanuló számára, kompetens szaktanár által. Pl. vaktérkép 

készíttetése, vázlat készíttetése, kulcsszavak összeírása, stb. A dolgozatokban a differenciálás 

lehetőségét figyelembe véve – akár külön tanári segítséggel is –, lehetne ezekre helyezni a hangsúlyt. 
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14. Feladatcsoportból a tanuló maga választ feladatot. Ebből számol be. Öndifferenciálás fejlesztése 

ezáltal, hogy kooperatív tanuláskor a csoport feladataiból is választhat öndifferenciálással.  

15. Értékelés a kooperatív technikák felhasználása során. Pl. csoport értékelése, ill. csoporton belüli 

munka értékelése.  

16. Választható legyen, hogy tudásáról írásban vagy szóban számol-e be.  

Módszertani ajánlások (röviden)  

1. Tanórai differenciálás  

- A tananyagnak a gyermek képességeihez igazodó (mennyiségi) feladása. Pl. 20 legfontosabb mondat 

kijelölése a megtanulandó szövegben.  

- Minőségi differenciálásnál a feladat nehézségét lehet figyelembe venni. Meglévő tudás határozza meg. 

Pl. felesleges az adott számkörből kilépni nem tudó gyermeket magasabb számkörből számon kérni.  

-  Tanulás folyamata legyen több csatornás. Pl. vizuális, auditív, motoros. Sok cselekedtetéssel. - 

Fogalmi gondolkodás segítése érdekében szógyűjtés, szómagyarázat készíttetése a tanulókkal, lehetőleg 

tanulópárok igénybevételével.  

- Mozaikszerű órafelépítés: rövid, változékony feladatok, sok visszacsatolással. - Rövid, érthető tanári 

instrukciók, tanulók beszéltetése.  

- Hagyjunk időt a tanulóknak gondolkodásra, arra, hogy kifejthessék a véleményüket, körül tudják járni 

a problémát, feladhatjuk otthoni továbbgondolásra is.  

- Tanórai differenciálás lehetőségei: feladatok minősége, mennyisége, fejlesztő jellegű feladatok adása, 

csoport- és pármunka, önálló, illetve tanári segítséggel történő munka  

2. Értékelés differenciálása  

- pontszámarányok, bizonyos feladatot nem vesz figyelembe a tanár  

- két kisjegyű dolgozat ad egy nagyjegyet  

- kevesebb tananyagból számol be a tanuló  

- többször van számonkérés, és ezeket összesítve értékeli a tanár  

- otthon végzett feladatokra kap jegyet a tanuló  

- írásbeli-szóbeli feleletek arányának megválasztása  

- feladattípusok kihagyása a dolgozatban, pl. dyscalculiás tanuló csak elméleti kérdéseket kap a kémiai 

dolgozatban, számolnia nem kell  

3. Gyakori módszertani hibák  

- Dyslexiás tanuló hangos olvastatása az osztály előtt. Súlyosan károsítja a gyerek önbecsülését.  

- Dysgraphiás (alaki dysgraphia esetén különösen) tanuló füzetmunkájának osztályozása. 

Hiperaktív/figyelemzavarral küzdő gyermek füzetmunkáját, füzetvezetését sem célszerű rendszeresen 

jeggyel értékelni.  

- Dadogó gyermek szóbeli feleltetése rendszeresen, számon kérő jelleggel. Szorongást válthat ki a 

tanulóból, tovább súlyosbítva az állapotát.  
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13. MELLÉKLET 

 

Javaslatok tantárgyi egyéni fejlesztési tevékenységekhez, feladatokhoz 

 

Szabályok, fogalmak, elvek, törvények alkalmazási képességének folyamatos alakítás 

A tananyag logikus egységekre bontása 

A logikai egységek, ok-okozati összefüggések felismerése 

Vázlatkészítés 

Kulcsfogalmak kikeresése, értelmezése 

Olvasott tananyag/szöveg elmondása: 

- eredeti mondatokkal 

- átfogalmazással 

Tananyag áttekintése támpontokkal 

Bekezdések, fejezetek rövid összefoglalása 

Lényeges részek kiemelése aláhúzással, szövegkiemelővel 

Ismeretlen szavak, kifejezések meghatározása 

Szótár, lexikon használata. 

Jegyzetelés gyakorlása kiemelésekkel, aláhúzásokkal, szám- és betűjelek alkalmazásával 

Különböző jegyzetelési formák tanítása, gyakoroltatása: 

- lineáris, hagyományos jegyzetelés 

- pókábra a főfogalommal asszociatív/logikai kapcsolatban levő fogalmak szemléltetésére 

- folyamatábrák ok-okozati összefüggések bemutatására 

- fa diagram alá/fölé/mellérendelések érzékeltetésére 

Kérdések megfogalmazásának képessége a tananyaggal kapcsolatban 

Önellenőrzésre szoktatás 

- tankönyv segítő kérdéseivel 

- feleletvázlat készítésével 

Ábrák, grafikonok, tanári és tankönyvi magyarázó rajzok értelmezésének gyakorlása 

Továbbhaladáshoz szükséges minimum követelmények tisztázása, számonkérése 

Javítás biztosítása egyeztetett tananyagból, tananyagrészekből 

Mentor tanulók, tanulópárok kijelölése 

Különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

- frontális 

- csoportmunka 

- differenciált feladatadás (mennyiségi - minőségi) 

- mikrocsoportos munka 

- páros munka 

- egyéni tanulás 

Formatív értékelés túlsúlya 

Meghosszabbított felkészülési idő 

Meghosszabbított beszámoltatási idő biztosítása 

Szóbeliség helyett írásbeli számonkérés 
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Írásbeli számonkérés helyett szóbeli számonkérés 

Részletes instrukció írásbeli feladatmegoldásnál 

Tananyag kisebb egységekre bontása, feldolgozás segítése kérdésekkel, feladatokkal 

Feladatok több lépésre bontása 

Minimum követelményt számon kérő szóbeli/írásbeli beszámoltatás lehetősége 

Információk önálló értelmezésének tanítása, gyakoroltatása 

Segédeszközök használatának biztosítása 

Tanórai differenciálás az egyéni képességek, ismeretek, jártasságok figyelembe vételével 

Egyénre szabott külső motiváció alkalmazása 

Belső motiváció alakítása 

Tárgyi-cselekvéses megismerés lehetőségének biztosítása 

Rendszerességre nevelés 

Támogató, elfogadó tanítási-tanulási légkör kialakítása 

Tananyag feldolgozás kisebb lépésekben 

Önbizalom, önértékelés, reális énkép fejlesztése 

Sérült pszichikus funkciók tananyagba ágyazott fejlesztése 

Teljesítményről pontos, érthető, konkrét visszajelzés 

Mintapéldák után típusfeladatok megoldása 

Belső motiváció, önszabályozó képesség alakítása 

Erősségek feltárása, vivőfunkciókra épített ismeretfeldolgozás 

Nyelvi közlés intenzív fejlesztése, beszédészlelés, megértés javítása 

Verbális figyelem fejlesztése 

Analízis-szintézis fejlesztése auditív és képi szinten 

Szövegértés fejlesztése kérdésekkel, lényegkiemeléssel, vázlatkészítéssel 

Munkamemória fejlesztése 

Helyesírási szokásrendszer apró lépésekben való kialakítása, mélyítése 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás és beszéd összehangolt, folyamatos, intenzív fejlesztése 

Differenciálás 

- célok képességekhez, aktuális ismeretekhez igazítása 

- munkaformák, tanulásszervezés, munkatempó tanuló szükségleteihez, igényeihez igazítása 

- elvárt önállósághoz mért segítségadás 

Infokommunikációs eszközök bevonása 

Vitakészség, kritikus gondolkodás fejlesztése 

Analízis, szintézis, rendezés, összefüggések meglátásának fejlesztése tananyagba ágyazottan 

Fogalom kialakítása, rögzítése, alkalmazása 

Motiváltság elérésére 

A tanulás folyamatának többcsatornás információközvetítéssel való segítése 

Páros munkaformák, kooperatív tanulási technikák alkalmazása 

Az egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

A kudarctűrő-képesség növelése 

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

Új szavak, fogalmak aktív szókincsbe emelése 

Az önálló munkára, önállóságra nevelés 

Az önálló eszközhasználatra ösztönzés 

Különböző segédeszközök (periódusos rendszer, modellek, szövegszerkesztő programok, 

zsebszámológép, fogalomtár, táblázatok) biztos alkalmazására 

A fogalmak kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése 

Képi, vizuális megerősítés 

Gyakorlottság szervezése az anyagok, folyamatok megfigyelésében 

Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése 
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Ismeretek szerzése a környezetben előforduló anyagokról, biztonságos, szakszerű használatukról a 

hétköznapokban 

A környezetszennyezés káros következményeinek megértetése, helyes szokásrend, viselkedésrend 

megerősítése 

A tudatosság erősítése az életvezetésben, az egészség megőrzésében 

Gyakorlatot szerezni a lényegkiemelésben, csoportosításban, összehasonlításban, az elemzésben 

A kémiai/fizikai/matematikai/szaktárgyi számítások kapcsán megfelelő számolási technikai kiépítése, 

begyakorlása eszközhasználat segítségével 

Feladattudat, feladattartás kialakítása 

Rész-egész viszony felismerésének fejlesztése 

Azonosságok, különbözőségek felismerése 

Szókincs gyarapítás 

Az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmonikus működést mutató 

részképességek megerősítése 

Az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása, megerősítése 

Emlékezet fejlesztése 

- rövid távú emlékezet 

- megtartó emlékezet 

- emlékezet kontinuitásának megerősítése 

Figyelemfejlesztés 

- elterelő ingerek csökkentése 

- feladatok szekventálása 

- instrukciók, tevékenység megfelelő strukturáltsága 

- célzott részterületeknek megfelelő fejlesztés (pl. auditív, vizuális figyelem) 

- figyelem terjedelmének fejlesztése 

- figyelem koncentrálásának fejlesztése 

Sikerélményhez juttatás segítségével a teljesítmény-motiváció megerősítése 

Ismeretlen szó meghatározása-szövegkörnyezet elemzése, felbontása alapján; visszalapozás a könyvben 

korábban tanult fejezetekhez, szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek felhasználása 

Parafrazeálás (egyes mondatok, szövegrészek saját szavakkal történő elmondása) 

Az elolvasott vagy elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli támpont nélkül 

Elolvasott vagy elmondott szövegről felvétel készítése és visszajátszása 

Ismétlés - a kialakult tanulási technikák ismétlése 

Beszélgetés a tanult információról 

Kulcsfogalmak kiírása, értelmezése, definiálása 

Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése – egy lényeges fogalom köré 

csoportosítható asszociatív fogalmak; alá-fölérendeltségi viszonyok; mellérendeltségi kapcsolatok; 

ellentétes fogalmak; ok-okozati kapcsolat 

Áttekintés – előzetes: a cím, alcímek, főbb bekezdések, fejezetrészek rövid összefoglalója 

Áttekintés – utólagos: aláhúzások, vázlattal vagy saját jegyzetekkel való összevetés 

Jegyzetelés – a hallott anyag alapján; szöveg olvasása közben; a jegyzetelt anyag vizuális tagolásának 

lehetőségein (aláhúzás, nagybetűs írás, egyéni szimbólumok, színek) 

Kérdések felétevése az anyaggal kapcsolatban, mások kérdéseire válaszadás 

A tananyag elmondása jegyzet, vázlat alapján 

Olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, minden területén az önállóság fokozása 

Néma, értő olvasás fejlesztése 

Tartalom megfogalmazása önállóan 

Hallott, olvasott, más által olvasott szöveg lényegének kiemelése, elmondása 

Kommunikációs készség fejlesztése 

Logikai feladatok, rejtvények megoldása 

Táblázat, űrlap kitöltése, adatok rendezése 
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Helyesírás ellenőrző program alkalmazása írásbeliségnél 

Mintapéldák után típusfeladatok megoldatása 

 

 

 


