
KÉSZ EFT MINTA – ALSÓ TAGOZAT 

 

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 

 Részképességek 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. 

 



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 

1. 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. 



 


