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„ A hangodat kedvességre,
A füledet megértésre,
A kezedet támogatásra,
Az elmédet igazságra,
A szíved szeretetre használd!”
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ELŐSZÓ
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00008 nyertes pályázatnak köszönhetően lehetőségünk adódott egy olyan
módszertani útmutató megírására melynek elsődleges célja, hogy az integráltan oktatott sajátos
nevelési igényű tanulókkal foglakozó pedagógusok, befogadó intézmények számára segítséget
nyújtsunk abban, hogy az ellátásuk törvényes, sikeres legyen.
Tudjuk, tapasztaljuk, fórumokon visszatérő problémaként jelenik meg mennyire nehéz az
integráltan oktatott SNI tanulók együttnevelése a feltételek hiánya miatt. Nem ritka, hogy egy
osztályban akár 5-6 fő SNI, 3-4 BTMN tanuló is jár, és akkor még nem is beszéltünk a tehetséges
gyermekekről. A többségi pedagógusok általában nincsenek felkészítve, felvértezve a speciális
segítségadás lehetőségeivel. A tanórán egyedül próbálják ezt a lehetetlen küldetést megoldani úgy,
hogy jelen problémák mellé társul az a tény, hogy a mai generáció érdeklődését már a hagyományos
tanulásszervezési formákkal nem, vagy csak rövid ideig lehet felkelteni.
Az iskolapadban ülő tanulók- digitális bennszülöttek (későbbi fejezetben bővebben kifejtve)- már
együtt nőttek fel a digitális technológiákkal, folyamatosan „ kütyükkel” járnak iskolába, az
okostelefon a 6. érzékszervükké vált.
Ez a kiadvány 5 nagyobb modulban kíván segítséget nyújtani a hatályos törvények mentén a
sikeres integrációhoz, érelmezésekhez, az Irányelvek alkalmazásához, illetve a módszertani megújulás
szügségességéhez.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉRRŐL


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről



32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról,



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről



1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
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I.

MODUL

ÉRTELMEZÉSEK, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK



2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről:

Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.


1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról:

Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi,
kommunikációs,

fizikai,

értelmi,

pszichoszociális

károsodással

–

illetve

ezek

bármilyen

halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló


Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd
Magyarországon a „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló” (SNI) kifejezés a közoktatási
törvény 2003-as módosításával vált hivatalossá. Az új fogalom az esélyegyenlőség jegyében született,
felváltva a „fogyatékosság” stigmatizáló elnevezését.


Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció
7

A szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározott fejlesztési területekre és a
fejlesztéshez szükséges szakemberre vonatkozó javaslat figyelembevételével a sajátos nevelési igényű
gyermek, tanuló egyéni szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók
kialakítására és a környezeti feltételek optimalizálására irányuló kötelező foglalkozás. (A fejlesztés
minden esetben egyéni fejlesztést, és egyéni fejlesztési tervet, sérülésspecifikus személyi tárgyi
feltételeket igényel. )


Gyógypedagógus, konduktor

A sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett
gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, konduktor, konduktor-tanító,
konduktor-óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus),


Utazó gyógypedagógus, utazó konduktor

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus,
konduktor, aki az e törvényben meghatározott tevékenységét rendszeresen munkáltatója feladatellátási
helyén kívül végzi,


Együttnevelést segítő pedagógus

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus,
konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló - közös vagy részben közös nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus,
konduktor.


Egyéni előrehaladású nevelés és oktatás

A sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető, a tanuló egyéni adottságához,
fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-oktatási forma.


A pedagógus kötelességei és jogai

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a
gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben
előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni
fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
Órakeret
• A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sajátos
nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni.
• A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson
vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez szükséges.
• A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások
megszervezésének heti időkeretét a 6. melléklet határozza meg.
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• A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül különösen indokolt esetben
átcsoportosítható.
• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői
bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend keretében
tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának
tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.
• A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanulók
esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók
között átcsoportosítható.
 A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai, iskolai nevelése-oktatása történhet:

E célra létrehozott

SZEGREGÁLTAN

gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben
A többi tanulóval együtt a

INTEGRÁLTAN

többségi óvodákban, iskolákban
 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez történhet.
és oktatásához szükséges feltételek
•

a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos
nevelési

igény

típusának

és

súlyosságának

megfelelő

gyógypedagógus,

konduktor

foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb
segédlet,
•

egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos
nevelési

igény

típusának

és

súlyosságának

megfelelő

gyógypedagógus,

konduktor

foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és
technikai eszközök,
•

a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
 A sajátos nevelési igényű tanulók intézményi választása
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-

oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek
igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
 A szülő kötelességei
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• A gyermek, tanuló érdekében a köznevelési feladatot ellátó hatóság kötelezheti a szülőt, hogy
gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a
megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be.
• A köznevelési feladatot ellátó hatóság dönt a sajátos nevelési igény, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézség megállapításával, a logopédiai ellátással, illetve a szakértői véleményben
foglaltakkal összefüggésben.
• Ha a szülő a köznevelési feladatot ellátó hatóság felhívása ellenére kötelezettségének ismételten
nem tesz eleget, a köznevelési feladatot ellátó hatóság a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
• A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni
a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit
a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.
 A sajátos nevelési igényű gyermek és tanuló figyelembe vétele óvodai csoport,
osztálylétszámban:
• Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulót két gyermekként;
• A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell
figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál,
ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
 Szakember biztosítása
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sajátos
nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása kell, ha;
•

az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből
eredő hátrány csökkentése,

•

az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és
pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció, valamint

•

az értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása a külön e
célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai
osztályban történik.
Gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása vagy az általános szabályok szerinti végzettség és

szakképzettség kell;
•

ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből
eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját,
rehabilitációját szolgálja,

•

az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,

10

• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus;
• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók rajz, testnevelés, technika, ének-zene, etika, a középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók rajz, technika, ének-zene, etika, valamint az egyes kerettantervek által
tartalmilag ezekkel egyenértékű tantárgyak oktatását elláthatja a tantárgynak megfelelő szakos
tanár is.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is
biztosítható.
 A sajátos nevelési igényű tanulók jogai a felvételi eljárás , felmérések során
A sajátos nevelési igényű tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a
hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai
során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az
adottságaihoz.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról alapján
 Helyi tanterv, egyéni előrehaladás
• A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza, figyelemmel a
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabályban foglaltakra.
• A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy
tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet.
• A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású
nevelést és oktatást engedélyez. Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik
évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie. Az
egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, de
legkésőbb – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a negyedik évfolyam végéig tarthat. A súlyos és
halmozottan fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő
nevelés-oktatás teljes időtartamára engedélyezhető.
• Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai
programja az évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz
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meg, a félévi osztályzatot a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási
idő végén kell megállapítani.
 Tankötelezettség elkezdése
Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői
bizottság véleményében vagy a járási hivatal végleges határozatában megjelölt időpontig köteles
beíratni a kijelölt iskolába.
 Kötelező felvétel
Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt
nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi,
átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a
házirendben kell meghatározni. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi,
átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges
helyzete indokolja.
 Teendők akkor, ha a sajátos nevelési igényű élni akar a hosszabb felkészülési idő kérésének
jogával a felvételi eljárás során
• Amennyiben a sajátos nevelési igényű jelentkező élni kíván a hosszabb felkészülési idő kérésének
jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet,
valamint a szakértői bizottság véleményét.
• A vizsga során – a sajátos nevelési igényű tanulók részére az igazgatói engedélyben meghatározott
eltéréssel – a feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hivatal honlapján közzétett, a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési határidőig nyilvánosságra hozott és az
egyes feladatlapokon is feltüntetett segédeszközök használhatók.
 Írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű tanuló jogai
Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a
vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni,
•

a sajátos nevelési igényű vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott
kérésére, az igazgató engedélye alapján

•

a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához
rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni,

•

a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok
során alkalmazott segédeszközt használja,

•

a sajátos nevelési igényű vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

A sajátos nevelési igényű vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére,
az igazgató engedélye alapján
•

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó
számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
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•

a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a
szóbeli vizsgát írásban teheti le

 A vizsgának nem minősülő számonkérés esetén igazgatói engedély
A tanuló ismereteinek a vizsgának nem minősülő évközi számonkérésekor a sajátos nevelési
igényű esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató engedélyezi az írásbeli
beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A
sajátos nevelési igényű tanuló esetében biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszköz használatát és a hosszabb felkészülési időt.
 Egyéni munkarendben tanulmányokat folytató sajátos nevelési igényű tanuló
Ha a sajátos nevelési igényű tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait
egyéni munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről,
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a szakértői
véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a sajátos nevelési igényű tanuló
esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatnak kell gondoskodni.
 Dokumentáció
• Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell
tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői bizottsági feladatot ellátó
intézmény, nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, az elvégzett
felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
• Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni
a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának
keltét, a felülvizsgálat időpontját.
 A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások
biztosítása
• Ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6.
mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és
biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az
azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel.
• Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt
meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy
kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven
százalékát kell biztosítani.
• Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a
magasabb óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.
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• Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a
sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes
teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható.
• A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló
fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.
 Egyéni fejlesztési terv
A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos
nevelési igényű tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább két
alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell.
A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásait, fejlesztéseit végző intézmény a tanuló
fejlesztő pedagógiai ellátását központilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben szokásos módon
dokumentálja.
 A fizikai fittségi mérések iskolai évfolyamokra vonatkozó tartalmi kerete
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a 20/2012.EMMI rendelet 4.mellékllete 2. pontban
meghatározott mérések az alábbi alternatív tesztekkel egészülnek ki:
3.1. Módosított ütemezett hasizom teszt
3.2. Függés hajlított karral teszt
3.3. Ülésből feltolás teszt
3.4. Fekvenyomás teszt
3.5. Súlykitolás egy kézzel teszt
3.6. Módosított Thomas-teszt
3.7. Módosított Apley-teszt
3.8. Egymérföldes gyalogló teszt
3.9. YMCA fellépő teszt
3.10. 10 méteres ingafutás teszt
3.11. Célpulzuszóna teszt
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról alapján
 Pótlékok
• Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a
szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési
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igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók
közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a
harminchárom százalékot.
• Gyógypedagógiai pótlékra jogosult a nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott is, feltéve, hogy kizárólag sajátos
nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy, ha a munkaköri feladatai ellátásával
érintett gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési
év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A pótlék mértéke megállapításának alapja a
közalkalmazott besorolásánál figyelembe vett végzettségi szintnek megfelelő illetményalap.
II.

MODUL

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA
Ebben a modulban kívánjuk bemutatni, hogy;
•

mikor javasolt egy gyermek szakértői vizsgálata,

•

hogyan történik a sajátos nevelési igény megállapítása,

•

mi a vizsgálat célja, mikor javasolt a vizsgálat,

•

mik a vizsgálat lépései.

Jogszabályi háttere: 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletet.

Mikor javasolt a gyermek szakértői vizsgálata?

A gyermek szakértői vizsgálata javasolt ha;
•

a mozgás-, beszédfejlődésében elakadások, eltérések mutatkoznak kortársaihoz képest,

•

a gyermek nehezen illeszkedik be kortárscsoportjába magatartás problémái miatt,

•

a korábban jól teljesítő gyermek viselkedése megváltozik – tanulási, iskolai teljesítménye
romlik, viselkedése megváltozik,

•

az értelmi fejlődésében, a magatartásában a tanulása során általános nehézségek
tapasztalhatók,

•

bizonyos tantárgyakkal kapcsolatban folyamatos kudarcélmények érik (pl.: számolás, írás,
olvasás),

•

bizonytalan a környezete abban, hogy a gyermek fejlettsége eléri-e az iskolába lépéshez
szükséges szintet,
15

•

a gyermek bizonyos képességek terén korcsoportjához képest alulteljesít (mozgás, hallás,
látás, beszéd stb. területén),

•

vagy ha korábbi szakértői vélemények felülvizsgálata esedékes.”1

Mikor indítható szakértői vizsgálat?
Szakértői vizsgálat indítható;



•

hivatalból,

•

hatósági megkeresésre,

•

szülői kérelemre

•

szülő egyetértésével

•

a nevelési-oktatási intézmény kezdeményezésére

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó családés gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelőszülői
hálózat működtetője,



a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok
ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali
intézmény kezdeményezésére.

Az eljárás megindítása az Intézmény szakértői bizottságként eljáró azon feladatellátási helyénél
kérhető vagy kezdeményezhető, amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amelynek működési körzetében a gyermek, tanuló
intézményes ellátásban részesül.
A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
1.sz.melléklete, amely elkészítésében -

ha a gyermek óvodai nevelésben, iskolai nevelésben,

oktatásban részesül - az óvoda, az iskola köteles közreműködni.

A szakértői vizsgálat célja

A szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottság többek között a
tanuló orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít;
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•

a sajátos nevelési igény - a mozgásszervi, az érzékszervi (a látási, a hallási), az értelmi, a
beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott
fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy az egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar - megállapítása vagy kizárása,

•

sajátos nevelési igényű tanuló esetében,
-

az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi
szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés,

-

a tankötelezettség meghosszabbításának céljából.

A szakértői vizsgálat lépései
•

Probléma észlelése

•

Vizsgálat elindítása az illetékes megyei, fővárosi szakértői bizottság tagintézményénél;
szakértői vélemény iránti kérelem nyomtatványának kitöltése, a pedagógiai vélemények
csatolása.

Vizsgálat - gyógypedagógiai, pszichológiai - súlyosabb probléma megállapítása esetén továbbítás
a Megyei Szakértői Bizottságokhoz. (Megyei Szakértői Bizottság, Beszédvizsgáló/ Látásvizsgáló/
Hallásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság)
A szakértői bizottsági tevékenységet az Intézmény székhelyintézménye és tagintézményei látják el.

JÁRÁSI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK

MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK

Ha a járási szakértői bizottság megítélése

A járási

szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény nevelési
valószínűsíthető,
dokumentációját

annak

igényt

valószínűsíthető

sajátos
vizsgálatok

vizsgálatának dokumentációja és annak eredményei, a vizsgálat alapján

saját
és

szakértői bizottságtól kapott

eredményeit,

a tett megállapításai, valamint a rendelkezésükre álló egyéb

vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a iratokat alapján
rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a
megyei szakértői bizottság részére.

a kiegészítő vizsgálat végzése, a sajátos nevelési igény
megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a
magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a
szakértői vélemény elkészítése és kiadása, a sajátos
nevelési

igényű

gyermekek,

tanulók

esetében

a

felülvizsgálatok elvégzése, a sajátos nevelési igényű
tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények
igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
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Vizsgálati protokoll



Értesítést kap a szülő és az intézmény a vizsgálat időpontjáról.



A vizsgálat napján a vizsgált tanuló a szülővel együtt megjelenik,
-

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő
együttes jelenléte szükséges.

-

A vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülőt képviselheti.

-

Kétség esetén vélelmezni kell, hogy a vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő
képviseletére nem jogosult.

-

A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni, a vizsgálaton – annak
zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.

-

Amennyiben a szülő a szakértői vizsgálat időpontjában nem jelenik meg, további egy
alkalommal kell számára vizsgálati időpontot biztosítani tizenöt napon belüli
időpontra.

-

Ennek elmulasztása esetén a szülő kérésére indult vizsgálatkérés esetén a vizsgálati
kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

-

Ha a vizsgálat hivatalból, hatósági megkeresésre vagy a szülő egyetértésével indult,
akkor a szakértői bizottság közigazgatási hatósági eljárás megindítását köteles
kezdeményezni.

Vizsgálat lebonyolítása

•

Ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű , a folyamatos figyelemmel kísérést lezáró
vizsgálat alkalmával, a szakértői bizottság vizsgálatakor a Hivatal által kijelölt szakszolgálatiesélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie.

A szakértői vizsgálat típusai

• Alapvizsgálat: a gyermek, tanuló teljes körű (pedagógiai/gyógypedagógiai, pszichológiai,
orvosi) vizsgálata.
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• Kiegészítő

vizsgálat:

az alapvizsgálat

során

felmerült,

a

megalapozott

diagnózis

megállapításához szükséges , de annak keretében el nem végzett, vagy a bizottság keretein
belül el nem végezhető orvosi, pszichológiai stb. vizsgálat.
• Felülvizsgálat: a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, a nevelés, oktatás
formájának megfelelőségét, a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat.

A szakértői vizsgálat menete

• A szakértői vizsgálatot szakmai csoport – (gyógypedagógus, pedagógus, pszichológus, orvos)
végzi szakmai, értékelési, követelmények alapján, melyről vizsgálati dokumentáció készül.
• A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülővel.
• Egyértelmű – a szülő számára érthető – tájékoztatást ad a vizsgálat eredményeiről, a gyermek
további

intézményes

nevelésére,

az

intézményválasztásra,

vonatkozó

javaslatokról,

lehetőségeiről;
• Az ismertetés során a szülő számára lehetőséget kell adni arra, hogy kérdezzen, hogy
véleményét az elmondottakkal kapcsolatban megfogalmazza.
• Az előzetes vizsgálati véleményben foglaltak megismerését követően annak elfogadásáról
vagy elutasításáról, az intézményes nevelésre vonatkozó javaslat elfogadásáról vagy
elutasításáról a szülő nyilatkozik,
• A szülő nyilatkozatát aláírásával igazolja.
• Tájékoztatni kell a szülőt arról is, hogy a vizsgálat alapján elkészített szakértői véleménynek a
kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának
kezdeményezésére.

Szakértői vélemény tartalma
•

A gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési idejét, lakóhelyét és
tartózkodási helyét,

•

a szakértői vizsgálat rövid leírását,
-

a sajátos nevelési igényre, vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt
alátámasztó tényeket,

•

annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az e célra létrehozott, a
fogyatékosság típusának megfelelő nevelési-oktatási intézményben, osztályban, csoportban,
tagozaton vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben,
iskolai nevelésben-oktatásban, kollégiumi nevelésben,
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•

annak megállapítását, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan
iskolába járással, illetve kizárólagosan egyéni munkarend keretében teljesítheti,

•

ha a tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan egyéni munkarend keretében teljesítheti, a heti
foglalkoztatás idejét és a felkészüléshez szükséges szakembereket,

•

annak megállapítását, hogy a tanuló a tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, illetőleg a
fejlesztő nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti,

•

a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényének megfelelő
-

általános iskolára, középfokú iskolára, fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolára, csoportra,
osztályra, tagozatra (a továbbiakban együtt: kijelölt iskola),vonatkozó javaslatot és a kijelölt
nevelési-oktatási intézmény megjelölését,

•

a hivatalból történő felülvizsgálat időpontját,

•

a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket, fejlesztési
feladatokat, a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét, javaslatot az egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítésre,

•

a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot,

•

a szülő tájékoztatását a jogszabályban meghatározott jogairól és kötelezettségeiről.

Mentesítésről

A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti;
•

az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett
szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő,

•

a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a
minősítés alól.

Az érettségi vizsgán a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből helyett a
tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 15. § (1) Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján egyes
tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének az értékelése, minősítése alóli mentesítés
céljából szakértői vizsgálat indítható:
•

az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-éig szükség
szerint bármikor,

•

az első-hatodik évfolyamokra vonatkozóan meghatározott határnapot követően annak a
tanévnek a március 31. napjáig, amelyben a tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.
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Szakértői vélemények felülvizsgálata

A iskolának a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a beírási naplóban kell feltüntetni a;
•

szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot,

•

a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét,

•

a szakvélemény számát és kiállításának keltét,

•

az elvégzett felülvizsgálatok,

•

a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
Ez alapján minden év június 30-áig meg kell küldie az iskola az illetékes szakértői bizottsági

feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevét – a szakvéleményt kiállító intézmény és a
szakvélemény számával együtt –, akiknek a felülvizsgálata a következő tanévben esedékes.

Felülvizsgálati eljárás

A szakértői bizottság a sajátos nevelési igényű tanulókat a 15/2013.EMMI rendeletben
meghatározott időközönként hivatalból felülvizsgálja.
A hivatalból elrendelt felülvizsgálattal megbízott munkatárs a beérkezett felterjesztéseket
rendszerezi, ellenőrzi, hogy minden érintett nevelési, oktatási eleget tett-e – a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 95. § (6) bekezdésében meghatározott jelentési kötelezettségének.

Felülvizsgálatok időpontjai

A szakértői bizottság szakértői véleményét a végrehajthatásának megkezdését követő első tanév
során hivatalból felül kell vizsgálni.
•

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulót illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulót, a
szakértői véleményt az első hivatalból történő felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a
tanuló a tíz éves életkort betölti, minden második tanévben felül kell vizsgálni.

•

Tíz éves kor felett és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, addig
a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben
hivatalból felül kell vizsgálni.
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Soron kívüli felülvizsgálat

A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő
kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta
több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több
mint hat hónap van hátra.
Ha a felülvizsgálatra a nevelési-oktatási intézményben kerül sor, a vizsgálat időpontjáról és
helyéről – a szakértői bizottsággal történő egyeztetés alapján – a gyermek, tanuló nevelését, nevelésétoktatását ellátó intézmény a felülvizsgálat időpontja előtt legalább nyolc nappal értesíti a szülőt.

Jogorvoslat

A szakértői vizsgálat befejezését követően a szülőt tájékoztatni kell;
•

a szakértői vizsgálat megállapításairól,

•

a szakértői vélemény várható tartalmáról,

•

a szülői jogokról és kötelezettségekről.

A tájékoztatás tényét, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését írásba kell foglalni és a szülővel alá
kell íratni.
Ha az eljárásban szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő működik közre, a szülő tájékoztatásánál
jelen kell lennie.
•

A szakértői véleményt - ha az intézményjegyzékből köznevelési intézményt választ - a
vizsgálat lezárását követő huszonegy napon belül kézbesíteni kell a szülőnek.

•

Amennyiben a szülő az intézményjegyzékről köznevelési intézményt nem választ, a szakértői
bizottság a vizsgálat lezárását követő harmincadik napon a tanulót ellátó intézményt saját
választása alapján kijelöli és a szakértői véleményt a kijelöléstől számított öt munkanapon
belül a szülőnek kézbesíti.

A tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban
foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő egyetért.
•

Amennyiben a szülő a szakértői véleményben foglaltakkal nem ért egyet a szakértői bizottság
köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes járási hivatalt tájékoztatni.

•

Szülőnek a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem
értését írásban kell közölnie.
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•

A szülőnek a szakértői vélemény kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll rendelkezésre a
szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.

•

Amennyiben a szülő a szakértői vélemény kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem
tesz nyilatkozatot és nem indítja meg az egyetértését megadottnak kell tekinteni.

Ha a szakértői bizottság a nevelési év, tanítási év alatt állapítja meg, hogy a gyermek, tanuló
sajátos nevelési igényű,
•

a szakértői véleményében abban az esetben javasolhatja, hogy a gyermeket a nevelési évben
a kijelölt óvoda, a tanulót a kijelölt iskola átvegye, ha az a gyermeket, tanulót fogadni tudja,

•

és a gyermeket, a tanulót a kijelölt óvoda, iskola nem tudja fogadni, illetve a gyermek, a
tanuló a többi gyermekkel, tanulóval közösen vesz részt az óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben-oktatásban, az óvodai csoport, iskolai osztály átlaglétszámának számításánál az
adott nevelési évben, tanévben egy gyermekként kell figyelembe venni.

Ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének
jogával, a szakértői véleményt a szakértői bizottság
•

a sajátos nevelési igény megállapítása tett javaslat esetén a kijelölt köznevelési intézménynek,
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III.

MODUL

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ NEVELÉSÉHEZ ÉS OKTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
FELTÉTELEK, A BEFOGADÓ INTÉZMÉNY FELADATAI, JELLEMZŐI

Amikor a befogadó intézményről beszélünk, nagyon fontos kiemelni az integráció, inklúzió
fogalmát:
Az

integráció

=

fogadás

(a

meglévő

struktúráiba

a

történik

a

beillesztés)

http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1195650
Az

inklúzió = befogadás ( a gyermek fejlődése, haladása a cél, a módszerek, tananyag a

gyermekhez igazodik)
Az iskolai INTEGRÁCIÓ és az INKLÚZIÓ jellemzőinek összehasonlítása2
INTEGRÁCIÓ

INKLÚZIÓ

Az óraszervezés nem változik

Az

óraszervezés

és

a

módszer

nem

hagyományos
Jellemző a frontális munka

Jellemző a csoportmunka, a differenciálás,
és az önértékelés

A gondokért a gyermek a felelős

Ha gond van a pedagógusnak is kell
változtatni

A

gyógypedagógusra

hárul

minden

A gyógypedagógus partner a megoldásban

probléma megoldása
Csak az osztályfőnök vállal részt az

Szemléletváltás a teljes testületben

integrálásban
Feltételek:
•

a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása,

•

a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor
foglalkoztatása,

•

a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,

•

speciális gyógyászati és technikai eszközök.

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható.
 Sikeres befogadás feltételei3

2

Felhasznált forrás: Bienerth Anna: A sikeres integráció, inklúzió feltételei
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•
•
•

1.Vezetők részéről:
Optimista attitűd
Mindenki profitál elve
A testület folyamatos
fejlesztése

•
•
•

2.Segítő csoport:
fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógus,
pszichológus
Támogató segítség a
pedagógusoknak
Rendszeres találkozások a
szülőkkel

3. Megfigyelés – nyomon
követési vizsgálatok értékelés
•
•
•
•
•

4.A gyerekek
támogatása
•
Környezet átalakítása
•
Fejlesztések, terápiák,
szolgáltatások
•
Kiegészítő élmények,
programok

A fejlődési szakaszok
nyomon-követése
Preventív szűrések
A változások rögzítése és
értékelése
Egyéni bánásmód
lépéseinek kialakítása
A megfigyelés kiemelt
szerepe

5.A családdal való
kapcsolat
•
Információ áramlás
•
Szülők folyamatos
tájékoztatása
•
Nevelési tanácsadás
•
Szülő-klubok

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való
együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:
•

A befogadó iskola vezetője támogatja az akkreditált továbbképzéseken való részvételt.

•

Az együttnevelésben részt vevők felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.

•

A

habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani

eljárások alkalmazása, melyek a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos
nevelési igény típusához.
•

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban: egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő
pedagógiai - esetenként egészségügyi - eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök alkalmazását.

3

Felhasznált forrás: Bienerth Anna: A sikeres integráció, inklúzió feltételei
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Az együttnevelésben részt vevő pedagógusok feladatai

A legoptimálisabb az lenne;
•

ha minden SNI tanulót érintő kérdéseben egyeztetnének a gyógypedagógussal, együttnevelést
segítő

kollégával:

(tankönyvbeszerzés,

eszközigény,

könyvtárfejlesztés,

szakember,

értékelés…),
•

A gyerekek szükségleteihez igazodó módszereket alkalmazzanak,

•

A gyógypedagógus segítségével a szakvéleményben leírt javaslatokat beépítsék a pedagógiai
folyamatokba,
A tananyag-feldolgozásnál figyelembe vegyék a sajátos nevelési igényt, az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók esetében az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének
használata.

•

„ Szemlélet váltás/formálás:4

•

Egyéni, differenciált bánásmód mindenkinek

•

Természetes az egyének közötti különbség

•

Nem fogyatékosság-, hanem személyiségközpontú a megközelítés

•

A személyiség elsődleges szerepe

•

Nevelést, fejlesztést az adottságokhoz igazítjuk

•

Eredmény: a gyerekek önmagukhoz képest, harmonikusan fejlődnek

•

A körülmények alakítása

•

„Partneri kapcsolat”

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról alapján a sajátos nevelési igényű tanulók integrált
nevelésében, oktatásában részt vevő pedagógusok

az alábbi

kompetenciákkal szükséges

rendelkeznie:
•

a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési
igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait;

•

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 tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése
alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó
módszereket alkalmaz;

4
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•

egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres;

•

alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez;

•

együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait
beépíti a pedagógiai folyamatokba

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító,
terapeuta feladata:
•

segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;

•

javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni
igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben,
szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása
stb.);

•

segítséget

nyújt

a

tanuláshoz,

művelődéshez

szükséges

speciális

segédeszközök

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési
lehetőségekről;
•

javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására;

•

figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot
tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;

•

együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó
pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;

•

terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon - egyéni
fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;

•

segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához mért
fejődésének megítélésében;

•

segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.

Sajátos nevelési igény dokumentálása

A sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót befogadó intézmény szakmai alapdokumentumában
meg kell jelennie a feladatnak.
Az iskola pedagógiai programjának nevelési programja meg kell határozza a kiemelt figyelmet
igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét. A pedagógia program helyi
tanterve kell tartalmazza a választott kerettanterv megnevezését. Ha az intézmény ellátja az enyhén
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értelmi fogyatékos tanulókat is, a helyi tantervbe be kell építse az enyhén értelmi fogyatékosok helyi
tantervét , a kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozásokat, továbbá
a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és
elsajátítandó tananyagát. Az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon
választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát.
Az iskolai nevelése és oktatása esetén a helyi tanterv a fogyatékosság típusához és fokához
igazodó fejlesztő programot is tartalmazza, figyelemmel a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló jogszabályban foglaltakra.
A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni előrehaladású nevelést
és oktatást engedélyez.
Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell
a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie. Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy
egyes tantárgyakból – különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat.
Az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve elkészítésénél figyelembe kell venni a” Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében” meghatározottakat (IV. modulban
bővebben kifejtve).
A pedagógiai programban célszerű kifejteni, milyen módon (teljes, részleges, lokális stb.) valósul
meg az együttnevelés az iskolában, milyen sérüléssel küzdő tanulókat integrálnak, milyen szakmai,
pedagógiai alapvetések mentén. Fel kell tüntetni a gyógypedagógiai megsegítés módját, rendszerét, ki
kell térni az integrációból adódó nevelési feladatokra is. A helyi tanterv óratervében meg kell
jeleníteni az évfolyamokra lebontott rehabilitációs órák számát. A tanterv összeállításában figyelembe
kell venni a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében foglaltakat, a
helyi tanterv tartalmazza a sérülés típusához és fokához igazodó fejlesztő programokat, a mennyiségi
és minőségi eltéréseket. A tudatos integrációhoz, ahol figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű
tanulók eltérő lehetőségeit, ezek mind szükségesek.5

5
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Dokumentumokban megjelenő bejegyzés
20/2012. EMMI rendelet 95§(5), 99§(4) alapján: a beírási naplóban és a törzslapon fel kell tüntetni
a szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény, nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának
keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.
„Napló: a naplóba nem kerülhet olyan információ, ami arra utalna, hogy a tanuló HH, HHH,
BTMN-s vagy SNI-s”.6

Dokumentumok

Munkanapló/ Csoportnapló/ Egyéb foglakozási napló*

20/2012. (VIII. 31.)

EMMI rendelet

szabályozása

szerint

az osztálykerettől

eltérő,

csoportbontással kialakított tanórai foglalkozásokról és azok résztvevőiről a pedagógus csoportnaplót
vezet.
A csoportnaplóban fel kell tüntetni:
•

a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját,

•

a napló megnyitásának és lezárásának időpontját,

•

a kiállító pedagógus és az igazgató aláírását,

•

papíralapú nyomtatvány esetén az iskola körbélyegzőjének lenyomatát is.

A csoportnapló tartalmazza:
•

a csoport megnevezését,

•

a csoportba tartozó tanulók osztályonkénti megoszlását,

•

a csoport tanulóinak névsorát,

•

a tanuló nevét, születési helyét és idejét, osztályát, valamint hiányzásait,

•

a tanuló értékelését,

•

a megtartott foglalkozások sorszámát, időpontját és a tananyagot,

•

a foglalkozást tartó pedagógus aláírását tartalmazza.

Egyéni fejlődési lap: Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanuló egészségügyi és
pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott egyéni fejlődési lapon kell dokumentálni.

6

http://aranyoskozszolg.ininet.hu/?q=node/631
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EGYÉNI FEJLŐDÉSI LAP
Tanügyigazgatási dokumentum az elvégzett munka dokumentálására szolgál.
KÜLÍV( Tü. 356.r.sz)3.melléklet

BELÍV( Tü. 357.r.sz)3. melléklet

osztályfőnök vezeti

gyógypedagógus/ok vezeti/ik

4 éven át használható

ha több fejlesztésben, több szakember

Tartalmazza:
megállapításával

a

tanuló
kapcsolatos

fejlesztésben

közreműködő

pedagógiai

szolgáltatásokat,

adatait,

SNI bevonásával történik a fejlesztése, akkor a

adatokat, szakemberek külön-külön betétívet vezetnek.
szakembereket,

tartalmazza a rehabilitációs órák sorszámát,

habilitációs, időpontját, tartalmát

rehabilitációs foglakozások adatait,

sokszorosítható
Ötlet: „Összefűzni vagy még jobb lefűzni
(akkor szükség esetén szétszedhető)Névsort írni
egy új lapra. Elején megnyitni, év végén lezárni
és kész a napló is.7

Egyéni fejlesztési terv (tervezési dokumentum)

„Gyógypedagógiai folyamat speciális tervezési dokumentuma, amely segíti az egyéni
képességstruktúrához és szükségletekhez igazított, egyénre szabott fejlesztést. Jellemzője, hogy
kizárólag egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készül, annak egyéni sajátosságaihoz igazított, más
gyermekre nem alkalmazható”8
A 20/2012.EMMI rendelet szabályozása szerint a nevelési-oktatási intézménynek

a sajátos

nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készítenie, és a
végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy alkalommal rögzíti a fejlesztés
eredményét. A többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját
központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.
Az egyéni fejlesztési terv formai, tartalmi elemi intézményenként változó.
Az egyéni fejlesztési terv készítése folyamatmunka, a legoptimálisabb a három hónapos tervezés.
Az egyéni fejlesztési terv megvalósulását folyamatos nyomon kell követni, a kontroll és a
visszacsatolás elengedhetetlen.
Az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus indokolt esetben változtathatja, módosíthatja.9
7

Buczkóné Pásztor Melinda: SNI tanulók ellátása során megjelenő dokumentáció, törvényi szabályozás
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Gygypedaggiai_gyakorlatok_kziknyve/5223_egyni_fejleszts_terv.html
9
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Gygypedaggiai_gyakorlatok_kziknyve/5223_egyni_fejleszts_terv.html
8
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Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről tájékoztatni kell az oktatásban
részt vevő pedagógusokat.

Szöveges értékelés
A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes fejlesztési területen elért eredményeit és
nehézségeit, valamint a következő tanítási év egyéni fejlesztési tervének elkészítéséhez szükséges
javaslatokat.

Finanszírozott heti foglalkoztatási időkeret
Abban az esetben, ha a szakértői vélemény nem tartalmazza a heti rehabilitációs órák számát,
akkor a 2011. évi Köznevelés Törvény iránymutatásai a mérvadók.
A

E
sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai

1

évfolyam
2

foglalkozásainak száma
EA

EB

EC vak, nagyot-

EE

EF
egyéb

értelmi

gyengén-

halló, mozgás- és

siket és

fogyatékos

látó

beszéd fogyatékos

autista

3

óvoda

4

első évfolyam

3

7

8

10

3

5

második évfolyam

3

7

8

10

3

6

harmadik évfolyam

3

7

8

10

3

7

negyedik évfolyam

3

7

8

11

3

8

ötödik évfolyam

3

8

9

11

3

9

hatodik évfolyam

3

8

9

11

3

10

hetedik évfolyam

4

8

10

12

4

11

nyolcadik évfolyam

4

8

10

12

4

12

Nyelvi előkészítő és

4

9

10

13

4

Híd-évfolyamok
13

kilencedik évfolyam

4

9

10

13

4

14

tizedik évfolyam

4

9

11

14

4

15

tizenegyedik évfolyam

5

11

12

15

5

16

tizenkettedik évfolyam

5

11

12

15

5
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• Ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt történik, az Nkt. 6.
mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre kell meghatározni és
biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározottak szerint az
azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát elosztják kilenccel.
• Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult tanulók száma a négy főt
meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszámot, négy vagy
kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában meghatározott heti óraszám ötven
százalékát kell biztosítani.
• Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének számításánál a
magasabb óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.
• Az általános iskola felső tagozatán – a nevelőtestület döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb hetvenöt százaléka a
sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes
teljesítését szolgáló felzárkóztatásra is fordítható.
• A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles felülvizsgálni, és a tanuló
fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.
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SNI kedvezmények érvényesülésének lehetőségei a tanórákon

Értékelési „segédelvek”

Kedvezmények

„Az
igazgatói határozatban
leírt
kedvezményeket az érintett
pedagógusok értelmezik,
betartják.

Szóbeli számonkérés előtérbe
helyezése, vagy az írásbeli
kiegészítése
szóbeli
számonkéréssel.

- El kell fogadtatni a többi - Írásbeli
munkákra
hosszabb
tanulóval
a
pozitív
felkészülési idő, kevesebb feladat.
diszkriminációt,

- Fontos ismerni a tanuló
tudásszintjé

- Az
olvasásra,
önálló
szövegfeldolgozásra
hosszabb
felkészülési idő biztosítása.
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Értelmezés/megvalósítás
- Helyesírás (résztantárgy), külalak
értékelése alóli felmentés.
- Nem
osztályozható
atollbamondásnál, fogalma-zásnál
-a külalak és a helyesírás
- Nyelvtani tudás számon kérhető:
feleletválasztós,
kiegészítő,
csoportosító,
ráismerő,
megnevező
feladatokkal
és
szóbeli feleletekkel.(A nyelvtan
dolgozatok
összpontszámából
kivonva
a
tollbamondásra
adandót,
újból
százalékolva
alakítható ki a felmentett tanulóra
vonatkozó
ponthatár
az
értékeléshez.)
- Írásbeli
munkákra
hosszabb
felkészülési idő biztosítása vagy
adott idő alatt kevesebb írásbeli
feladat számonkérése
- A tanulási nehézséggel, zavarral
küzdő tanulónál körültekintően
kell a hosszabb felkészülési időt
alkalmazni.
- Olvasástechnikai
problémák
miatt hosszabb idő kell a szöveg
elolvasásához,
görcsös
ceruzafogás,
nehézkes
kódolás/dekódolás miatt elfárad,
írása ”szétesik”,motiválatlan lesz.
- Differenciálni
szükséges:
feladatok
minőségében,
mennyiségében, házi feladatok
tervezésében.
- Dolgozatoknál: A dolgozatok
összeállításánál figyelembe kell
vennünk
a
minimumkövetelményeket.
- Írásbeli számonkérés felváltása
vagy
kiegészítése
szóbeli
felelettel
- Azon tanulók akik, nehezebben
fejezik ki magukat írásban,
kapjanak
lehetőséget,
hogy
szóban
feleljenek
(pl.
szódolgozat
helyett
szavak

kikérdezése, nyelvtani szabályok
számonkérése szóban)
- Az
idő
hiányában
elmaradt
feladatokat
szóban kifejteni, s erre a
megfelelő
pontot
megkapni!

-

Tananyag
számonkérése
segítő kérdésekkel.

- A téri tájékozódást
igénylő feladatok estén:
megnevezés,
reprodukálás
alkalmasabb( vaktérkép,
táblázat…)
- Tollbamondáskor,
másoláskor, több idő
szükséges:
lassúbb
tempó a diktáláskor,
vagy
kevesebb
mennyiség.

-

Kötelező
olvasmányok
feldolgozása videofilm, a
regények
kivonatának,
rövidített
változatának
a
segítségével.

-

Idegen
nyelv helyesírása
értékelés alóli felmentés,
írásbeli
számonkérés
felváltása
szóbeli
számonkéréssel,
vagy
az
írásbeli kiegészítése szóbeli
felelettel.

- Eszközhasználat
engedélyezése
számolásos feladatoknál Ujjak
használata, a korong, pálcika,
számegyenes,
abakusz,
számtábla…
- Felső tagozaton segíthet a
számológép
használata:
részszámolások elvégzésében, a
feladatmegoldás ellenőrzésében,
illetve ábrák, táblázatok használata
engedélyezett.

- Szóbeli
utasítások:
tagolt legyen: egyszerre
egy dologról szóljon,
röviden, egyértelműen
megfogalmazva,
alkalmazkodva
a
gyermek
aktuális
szókincséhez.

-

Kevesebb memoriter

- Az idegen nyelv és a matematika
tantárgy
értékelése
alóli
felmentés
- Ugyanúgy dolgozik a többiekkel
(matematika
esetén
saját
számkörben), de az osztályozás
elhagyása miatt a szorongása
megszűnik.

- A lényeg kiemelése
vizuálisan: színek, jelek
használata,
átlátható
szövegtagolás,
folyamatábrák…
- Analógiák begyakorlása

-

Helyesírás,
(résztantárgy),
külalak
értékelése
alóli
felmentés

-

-

-

- A
látomhallomcsinálom
tanulási,
tanítási elv
- Tanulási
segédletek,
vázlatok kézbe adása
segít a felkészülést.

-

Írás külalakjának értékelése
alól felmentés
Írásbeli munkákra hosszabb
felkészülési idő, adott idő alatt
kevesebb feladat
Idegen nyelv értékelése alól
felmentés.

-
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- Szóbeli számonkérés írásbeli
számonkéréssel
történő
felváltása
- Azon tanulók számára, akik
osztálytársaik előtt nem, vagy
gyengébben tudnak számot adni
tudásukról,
javasolt
a
kétszemélyes
helyzet
a
számonkérésnél. De legyen
lehetősége
írásbeli
felelés
lehetőségét választani.
- Segédeszköz alkalmazása

-

- Házi
differenciálása

feladat

-

Számolást
igénylő
feladatoknál
hosszabb
felkészülési idő biztosítása
vagy az adott idő alatt
kevesebb feladat (matematika,
kémia, fizika is), illetve
segédeszköz, eszközhasználat
Számolást igénylő feladatok
értelmezésében szemléltetés,
tanári segítség

-

- Egyéni
haladási
ütemben
sikerülhet
elsajátítani tananyagot

-

- A
felmérések
megírásának dátumát,
témakörét,
követelményének
meghatározását
ismertetni
kell
a
tanulókkal.

-

Differenciált,
a
haladási
tempójának megfelelő tanórai
oktatás, értékelés

-

- Dolgozatok
összeállításánál
minimumszintű feladat
bejelölésére (a tanuló
tudja, miért kaphat
kettest).

-

-

- Az
írásbeli
válaszadáskor
az
egyszavas,
töredékes
kifejezések
is
elfogadható(
gyenge
szókincsük miatt)

-

Matematikából (diszkalkulia
esetén) a minimum tantervi
követelmény
számonkérése
egyéni haladási tempóban- de
a többi tantárgy esetében is
alkalmazható
tanulótól
függőenAutista tanuló esetén: tér-idő
megszervezése
(napirend,
írott-képi
folyamatábrákszimbólumrendszer,
időhatárok), konkrét, azonnali,
folyamatos,
pozitív
visszajelzés teljesítményről,
viselkedésről,
több
idő,
kevesebb feladat,
szóbeli
helyett
írásbeli
számonkérés ábrák, képek,
modellek stb. segítségével,
sokrétű vizuális szemléltetés,
számonkérés
konkrét,
tényszerű
ismeretekre
vonatkozó kérdésekre
-

-

- Figyelembe kell venni,
hogy a tanulónál melyik
számonkérési
formát
alkalmazzuk.
- Kapjon
lehetőséget
írásbeli
munkáját
kiegészíteni szóbelivel,
ha időhiánnyal küzd.

-

-

-

-

-
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- Szóbeli felelet helyett
írásban számot adni
tudásáról

-

-

Forrás: Tollár Elvira: MÁS-KÉP (http://mas-kep.hu)

IV.

MODUL

IRÁNYELVEK A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK OKTATÁSÁHOZ-NEVELÉSÉHEZ
A modulban a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó irányelveket gyűjtöttük össze.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
A figyelem középpontjában a pszichés fejlődési zavarral küzdő, enyhe fokban sérült, autista
tanulók fejlesztési elveit helyeztük, mivel többségében ezek a tanulók jelennek meg integráltan a
többségi intézményekben.
A fentiekben felsorolt sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó, jogszabályban meghatározott
irányelveknek szerepelnie kell a nevelést-oktatást szabályozó dokumentumokban, illetve alkalmazni
kell a nevelés-oktatás folyamatában, ha az intézmény alapító okirata vagy alapdokumentuma
tartalmazza az ilyen típusú sajátos nevelési igényű tanulók ellátását.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását végző iskola a helyi tantervét az
oktatásért felelős miniszter által az iskolatípusra kiadott kerettantervek közül választott kerettanterv, és
az 32/2012.EMMI rendelet 2. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével elkészítenie és elfogadnia.
Az Irányelveket mind az integráltan, mind pedig a szegregáltan, az e célra létrehozott
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben oktatott tanulóknál figyelembe kell venni.
Az Irányelv talán legfontosabb célja, hogy a;
•

tartalmi szabályozás és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek,

•

a fejlesztés a sajátos nevelési igényű tanulók számára megfelelő tartalmak közvetítésével a
társadalmi integrációt, önállóságot segítse,

•

fejlesztési követelmény igazodjon a tanulók fejlődési üteméhez,

•

a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai
programjainak tartalmi elemeivé,

•

a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós,
habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.
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Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei

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
(részképesség zavarok):
•

diszlexia,

•

diszortográfia,

•

diszkalkúlia,

•

diszgráfia és diszpraxia, ( a motoros képességek fejlődési zavara)

•

a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;

•

hiperaktivitás és figyelemzavar;

•

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.

Kiemelendő:
A tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarral küzdő tanulók 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.
•

Gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség,
elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák
alakulhatnak ki.

•

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,
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•

Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető
szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a
dicséretet
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat

•

a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.

•

a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,

•

a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,

•

a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása,

•

a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.

Fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén
TANULÁSI ZAVAR
Diszlexia:
Az olvasási képesség
zavara, a specifikus ta-nulási
zavarok leggya-koribb
formája, amely önmagában és
más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő.

JELLEMZŐI
hang-betű
kapcsolat
kialakulásának
nehézsége
- hiányos fonológiai
tudatosság: nehezített a
beszédhangok
megkülönböztetése,
hangok,
szótagok
sorrendjének,
rímek
felismerésének
nehézsége
értelmes
és
értelmetlen
szavak
helyes/hibás
olvasásának
különbözősége
- gyenge rövid távú
emlékezet, a hallott
szöveg pontatlan és
részleges feldolgozása
- rendhagyó szavak
szabályosítása
olvasásnál
írott
szavak
felbontása a szavakat
alkotó hangelemekre
vizuális
felismerési
zavarok,
vizuálisan
hasonló
betűalakok esetén
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FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI

CÉL

FELADAT

A
fejlesztőmunka
specifikus
olvasászavar esetén
alakítsa ki a tanuló
mindenkori
osztályfokának
megfelelő
értő
olvasás készségét,
segítse az olvasás
eszközzé válását az
ismeretek
megszerzésében.

a betűbiztonság
és az összeolvasási
készség,
a
fonológiai
tudatosság,
b) a rövid távú
emlékezet,
c) az
auditív,
vizuális
és
mozgáskoordináció
fejlesztése,
d) a
testséma
biztonságának
kialakítása,
e) az olvasás,
írás
tanítása
(szükség
esetén
újratanítása)
lassított tempójú,
nyújtott
ütemű,
hangoztató-elemző,
szótagoló,
a
homogén
gátlás
elvét
figyelembe
vevő
analizálószintetizáló
módszerrel,
f) az olvasási
készség folyamatos
gondozása a tanuló
egész
iskolai
pályafutása alatt,
g) a

kompenzáló
technikák
alkalmazása
valamennyi
tantárgy
tanulása
során,
h) az élő idegen
nyelv
oktatása
speciális
módszerekkel,
auditív
megközelítéssel,
i) az
olvasásképtelenség
esetében a tanulás
segítése a szövegek
auditív
tolmácsolásával,
gépi
írással,
szövegszerkesztő
használatának
megtanításával és
alkalmazásával,
j) speciális
olvasástanítási
program
alkalmazása,
k) az olvasási
kedv felébresztése,
a
motiváció
erősítése.
TANULÁSI ZAVAR
Diszortográfia
a
helyesírási képesség zavara,
nagy gyakorisággal társul
diszgráfiával,
de
az
együttjárástól
függetlenül
egyik önálló megjelenési
formája a specifikus tanulási
zavaroknak

TANULÁSI ZAVAR
Diszgráfia

-

az

írás

JELLEMZŐI
a centrális auditív
feldolgozás,
a
fonémafeldolgozás
zavara,
beszédhangok
nehezített
megkülönböztetése
a
fonetikai,
fonológiai
jellemzők
pl.
(időtartam, zöngésség
mentén),
- helyesírási hibák
halmozódása,
- a tollbamondás
utáni írás hibái.
JELLEMZŐI
- csúnya,

torz,
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FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI

CÉL

FELADAT

A
fejlesztőmunka
specifikus
helyesírászavar
esetén alakítsa ki a
tanuló mindenkori
osztályfokának
megfelelő
helyesírási
készségét,
segítse
elő az anyanyelvi
kompetencia
kialakulását, az írott
nyelv használatának
korosztályi
szintű
alkalmazását.
FEJLESZTÉSI

-a
fonológiai
tudatosság
és
beszédészlelési
képesség,
- a rövidtávú
emlékezet
fejlesztése,
- a spontán és
tollbamondás utáni
írás színvonalának
javítása,
- a figyelem és
az
önértékelési
képesség
fejlesztése.

CÉL

FELADAT

A

specifikus

FEJLESZTÉSI
a) a

grafomotoros
zavara

jellemzőinek nehezen
olvasható
íráskép,
szaggatott
betűalakítás
és
betűkötések,
- rossz csukló, -kéz,
ujjtartás, az íróeszköz
helytelen
fogása,
görcsösség,
egyenetlen
ritmusú, strukturálatlan
íráskép,
formai
és
aránybeli hibák,
kialakulatlan
kézdominancia,
- lassú tempójú írás,
központozás,
hiánya,
nagybetűk használata és
betoldása a kisbetűk
közé,
továbbá:
fonológiai-nyelvi
jellemzők
zavara
(nyelvtan,
mondatszerkezet,
helyesírás).

TANULÁSI ZAVAR
Diszkalkulia
- a számolási képesség
specifikus zavara.
A specifikus számolási
zavar a különböző számtani
műveletek, matematikai jelek,
kifejezések,
szabályok
megértésének, a számjegy,
számkép
felismerésének,
egyeztetésének,
grafikus
ábrázolásának, a számok
sorrendiségének,
számneveket
szimbolizáló
vizuális
alakzatok
azonosításának nehézsége

JELLEMZŐI
a
szimbólumok
felismerésének
és
tartalmi azonosításának
nehézségei,
a
mennyiségfogalmak
kialakulásának
hiányosságai,
a
mennyiségfogalmakkal
végzett gondolkodási
műveletek, a számsorés
szabályalkotás
zavara,
- a téri és síkbeli
viszonyok
érzékelésének
hiányosságai,
helyiérték
megértésének, műveleti
jelek értelmezésének,
halmazok, mennyiségek
összehasonlításának
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írászavar
javításának feladata
az iskolás korban,
hogy a tanuló a
mindenkori
osztályfokának
megfelelő
írás
készséggel
rendelkezzen, képes
legyen
azt
a
kommunikáció
egyik formájaként
használni
ismeretszerzés,
tudásgyarapítás és
társas kapcsolatok
létesítésének céljára.

FEJLESZTÉSI

mozgáskoordináció
fejlesztése különös
tekintettel
a
manipulációs
mozgásokra,
b) a testséma
biztonságának
kialakítása,
c) a
vizuomotoros
koordináció
fejlesztése,
d) az
írásmozgás
alapformáinak
gyakorlása,
különböző
technikák
alkalmazása (ráírás,
másolás, önálló írás
kivitelezés),
e) a ritmus, a
nyomás,
és
a
sebesség optimális
egyensúlyának
megteremtése,
f) sikertudat
kialakítása.
FEJLESZTÉSI

CÉL

FELADAT

A
specifikus
számolási
zavar
esetén a fejlesztő
munka
feladata
iskolás korban, hogy
a
tanuló
a
mindenkori
osztályfokának
megfelelő
matematikai
készséggel
rendelkezzen, képes
legyen
a
matematikai
kompetencia
megszerzésére,
a
számolásimatematikai
műveletek
használatára,
az
ismeretszerzés,
a
tudásgyarapítás és a
hétköznapi

a) a számosság
és a számok iránti
érdeklődés
felkeltése,
megerősítése,
b) Matematikai
törvények
és
szabályok
készségszintű
ismerete
és
alkalmazása,
c) a figyelem,
az emlékezet, a
gondolkodás és a
nyelvhasználat
összehangolt
fejlesztése,
d) a
vizuálistéri
képességrendszer
fejlesztése,
e) a
matematikai

nehézségei,
- szerialitási zavar,
számlálási és becslési
képesség hiánya,
számértékek
szimbolikus
funkciójának
értelmezési nehézségei,
- mennyiség és arab
szám megfeleltetés és a
számértékek
összehasonlításának
nehézsége,
számjegyekre
vonatkozó
lexikai
hibák,
komplex
aritmetikai műveletek
értelmezésének
problémái,
- gyenge verbális
emlékezet,
a
számmemória és az
általános
memóriateljesítmény
különbsége,
- figyelemzavar.

TANULÁSI ZAVAR

JELLEMZŐI

gyakorlat színterein.
A
számolás
elkülönülten
szerveződő
képességrendszer,
amelynek számos
kapcsolata van a
beszéd, az olvasás
és
az
írás
rendszereivel, ezért
a számolási zavarok
a specifikus tanulási
zavarok és nyelvi
zavarok különböző
megjelenési
formáival
együtt
járhatnak.

FEJLESZTÉSI
CÉL

Hiperaktivitás
figyelemzavarok
A
pszichés

és

relációk
nyelvi
megalapozása,
a
matematika-nyelv
tudatosítása,
f) a
sorozatalkotási
képesség, a szeriális
észlelés fejlesztése,
g) segítő,
kompenzáló
eszközök
használatának
megengedése,
h) a fogalmak,
így a szám- és
műveletfogalom
kialakításakor
a
manipuláció
előtérbe helyezése,
a megfigyelés és a
megértés érdekében
a
matematikai
eszközök
használata, a képi,
vizuális
megerősítés,
i) a
fokozott
mennyiségű
gyakorlás során az
egyéni
sajátosságokhoz
igazított,
megjegyzést segítő
technikák, eljárások
alkalmazása,
j) a diszkalkúlia
reedukáció speciális
terápiás
programjainak
felhasználása,
k) az
önértékelés
fejlesztése,
sikerélmény
biztosítása.

FEJLESZTÉSI
FELADAT

szóródó, terelhető
a
team
munka
figyelem,
hosszabb figyelemszabályozás keretében
fejlődés ideig
nem
képes és a viselkedés gyógypedagógiai,
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zavarainak egyik alcsoportját
alkotják azok a sajátos
nevelési igényű tanulók, akik
nagyfokú impulzivitásukkal,
a célirányos, tartós figyelem
zavarával
küzdenek.
A
hiperaktivitás
és/vagy
figyelemzavar megállapítása
többlépcsős
diagnosztikus
folyamat eredménye, szülői
és tanári kérdőívek kitöltését,
közvetlen
megfigyelést,
speciális
differenciáldiagnosztikai
vizsgálatok
elvégzését
követően.

TANULÁSI ZAVAR
A pszichés fejlődés
zavarai körébe tartoznak
továbbá a szocio-adaptív
folyamatok
zavarainak
következtében
kialakuló
viselkedésszervezési
problémák,

összpontosítani,
egyensúlyának
komplex megteremtése.
feladatokra
nem
képesek
szervezett
választ adni, az elterelő
ingereket gátolni,
- az impulzivitás
következtében
kialakuló
meggondolatlan
viselkedés,
eseteként
düh, haragreakciók,
motoros
nyugtalanság (babrálás,
széken
hintázás,
ülőhely elhagyása, stb.),
megkezdett
tevékenység
befejezetlensége,
ingersorozatok
hibás kivitelezése,
tantárgyi
alulteljesítés
(főként,
nyelvi,
számolási
feladatokkal
kapcsolatban),
énbizonytalanság,
másodlagos
pszichés
tünetek.
JELLEMZŐI
az érzelmi kontroll,
ön-, vagy mások felé
irányuló agresszió, a
szorongás,
az
énszabályozás
gyengeségében
az
alkalmazkodóképesség,
a célirányos viselkedés,
az
önszervezés,
valamint
a
metakogníció
eltérő
fejlődésében
mutatkozik
meg.
Minthogy
a
magatartásjellemzőkben
hasonlóság figyelhető
meg,
szükséges
hangsúlyozni,
hogy
ezeknek
hátterében
elsődlegesen
idegrendszer működési
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FEJLESZTÉSI

pszichológiai,
szakorvosi
együttműködés,
speciális
figyelem-tréning,
- a figyelem
tartósságát biztosító
környezeti
feltételek
megteremtése,
fokozott
egyéni bánásmód,
az
önszervezési
képesség,
az
önkontroll
fejlesztése,
- feladatok idői
struktúrájának
megtervezése
és
kivitelezése,
motiválás,
sikerélmény
biztosítása.

FEJLESZTÉSI

CÉL

FELADAT

a
közösségi
szabályokhoz
alkalmazkodó,
szervezett
viselkedés
kialakítása,
a
szélsőséges
megnyilvánulások
leépítése,
az
önkontroll,
az
érzelmi egyensúly
megteremtése.

A
fejlesztés
feladata a fejlesztési
cél alá rendelt
szempontok
figyelembevételével
történik. Eszközei
lehetnek:
a) kognitív
viselkedésterápiás
eljárások
alkalmazása,
b) pszichoterápi
a,
c) a figyelem és
egyéb
kognitív
képességek
fejlesztése,
d) a
mindennapi
tevékenységek
végzéséhez, iskolai

zavar, az ún. végrehajtó
funkciók zavara és nem
környezeti
ártalom
húzódik meg.

elvárások
teljesítéséhez
igazított
idői
keretek rendszeres
alkalmazása,
e) önértékelési
képesség
fejlesztése,
f) sikerélmény
biztosítása, pozitív
megerősítés,
jutalmazási
technikák bevonása,
g) Együttműkö
dés a családdal és
más
szakemberekkel,
h) A fejlődés
segítése
gyakori
pozitív
visszajelzésekkel, a
sikerélmény
biztosítása.

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. A
helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben az
esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a
megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a gyógypedagógiai korrekcióskompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával.

A NAT alkalmazása
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a A NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak,
de az egyes műveltségi területekhez
rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk
időtartama) módosulhat.
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A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
Az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok
fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének
függvénye.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire
vonatkozó

kerettantervi

ajánlások

a

tanulók

egyéni

adottságainak

figyelembevételével

érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel és
eszközzel irányított.
A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció
fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek.

Fejlesztési feladatok műveltségterületenként

FEJLESZTÉSI FELADATOK

MŰVELTSÉGTERÜLET

Önismeretet
reális önértékelés,
a kommunikáció fejlesztése

E feladatok minden műveltségterületen meg
kell, hogy jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat
az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen
belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai között.
beszédészlelés és beszédmegértés,
a Magyar nyelv és irodalom műveltségi
a verbális figyelem és emlékezet intenzív terület
fejlesztése,
az olvasásértés fejlesztése
komplex művészeti terápia,
Művészetek műveltségi területen
a drámapedagógia,
az akusztikus és vizuális észlelés
fejlesztésének
szenzoros integrációs programok és terápiák
Testnevelés és sport műveltségi terület
beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint
logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt
a kompenzációs lehetőségek, speciális
Matematika
módszerek alkalmazása segíti az eredményes
fejlesztést.
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar,
indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv
készítésénél.
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Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
A pszichés fejlődési zavar jellegének, szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, kontrollját,
valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével
szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a tehetségük
kibontakozásához

szükséges

feltételek,

eszközök,

módszerek

biztosítása

a

pedagógiai

rehabilitációsnak is kiemelt feladata.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei
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.
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 finommotorik
figyelemkoncentráció
a bonyolultabb gondolkodási folyamatok
a kommunikáció
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 fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta,
gyógypedagógus foglalkoztatása,
speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve
a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása.
45

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő gyógypedagógiai
nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is számottevő lehet.
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az Irányelvben
leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai programját, sajátos
nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervét. A befogadó intézmény pedagógiai programjában az Irányelv 1. fejezetében leírtak alkalmazásával - szerepelnie kell a fogyatékos tanuló neveléseoktatása sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a tanulást, fejlődést nehezítő körülményeket is.
Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani azokat a segítő eljárásokat, amelyek az eredményes
integráció feltételei lehetnek. A fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások
vezetéséhez, az egyéni fejlesztő programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak
megvalósításához a szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár gyógypedagógus
együttműködése szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl.
terapeuta, logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába.

A Nat alkalmazása

Fejlesztési területek - nevelési célok
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a Natban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni sajátosságokhoz
igazodóan módosul.
A Nat alkalmazása a tanterv készítésénél
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete Kerettanterv az enyhén értelmi
fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) kell alkalmazni.
A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi területekhez
rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési útjai, módjai és
kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye.
A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind magasabb
szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül.

Ajánlás:
MŰVELTSÉGTER

CÉL

ÜLET
Magyar
irodalom:

nyelv

FELAD
AT

és

A
szókincsfejleszt

Az
eredményes
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HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
CIÓS FELADATAI
a) Az
szükséges

olvasás elsajátításához
hármas
asszociáció

meghatározó
szerepe van az önálló
tanulás kialakításában,
az
önműveléshez
szükséges
képességek
fejlesztésében.

MŰVELTSÉGTER

és
és
gazdagítás,
a
növekvő igényű
helyes
nyelvhasználat
erősítése,
a
nyelvi
hátrányok
csökkentése.
Az irodalmi
ismeretek célja,
hogy műveken
keresztül
gazdag
tapasztalatokhoz
juttassa
a
tanulókat
a
világról,
az
emberi
természetről, az
emberi
létről,
érzelmekről, a
valósághoz való
sokrétű
viszonyulásról.

olvasás-,
írástanulás
feltételeinek
megteremtés
e, e speciális
készségek
kialakítása,
megerősítése
.
Kiemelkedő
szerepe van
a
nyelv
rendszerére,
a
helyesírásra
vonatkozó
alapvető
tudás
elsajátításáb
an

FEJLESZTÉSI FELADAT

megerősítése:
- vizuális észlelés - jelfelismerés,
- akusztikus észlelés - hangok
differenciálása,
- a beszédmotoros észlelés
fejlesztése.
b) A téri és síkbeli tájékozódás
fejlesztése.
c) Grafomotoros
készségek
fejlesztése.
d) Az olvasott szavak és a köztük
lévő
grammatikai
viszonyok
felismertetése.
e) Szavak
olvasásának
begyakorlása
szóemlékezet,
vizuális,
akusztikus
memória
fejlesztés.
f) Szövegösszefüggések
megláttatása, szövegértés fejlesztése.
g) A
helyesírási
szokások
megerősítése.

MEGJEGYZÉS

ÜLET
Idegen nyelvek

- Beszédszándék
Az idegen nyelven történő
megszólaltatás
gátlásainak
oldása.
Szükségletek,
motívumok felébresztése az
idegen nyelv tanulása iránt.
Idegen
nyelvű
információhordozók
iránti
kíváncsiság
felkeltése.
Az
Európában való eligazodás,
kommunikálás
igényének
felkeltése.
- Beszédértés
Az idegen nyelvi témákban
feldolgozott,
begyakorolt
szavak megértése, értelmezése.
Egyszerű
a
témához
kapcsolódó
kérdések
felfogása,
megválaszolása.
Kapcsolatfelvétel
a
tanult
témakörökben.
Kérdések,
igények egyszerű kifejezése.
- Beszédkészség
- Képesség - a tanult
témákban - egyszerű kérdések
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Az idegen nyelv elsajátítása
során a tanulók olyan nyelvi
tevékenységekben vesznek részt,
amelyek
értelmi
szintjüknek,
fejlettségüknek megfelelnek.

megfogalmazására
megválaszolására.

MŰVELTSÉGTER

és

azok

FEJLESZTÉSI FELADAT

ÜLET
Matematika

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
CIÓS FELADATAI

A térben és időben,
valamint a világ mennyiségi
viszonyaiban való tájékozódás
saját élményből kiindulva.
A megszerzett tudás, az
elvont fogalmak, szabályok,
összefüggések
stb.
felhasználása, kezdetben ismert,
majd ismeretlen szituációkban.
A
problémamegoldó
képesség
megszerzése
a
próbálkozás
útján,
majd
racionális szinten.
Kérdések
megfogalmazásának, állítások
bizonyításának,
a
véleményalkotás képességének
kialakítása.
A
kiválogatás,
összehasonlítás, csoportosítás
gondolkodási
műveleteinek
segítségével a matematikai
fogalmak,
a
mennyiségi
viszonyok,
valamint
a
mennyiségállandóság
fogalmának kialakítása.
A
számolási
készség
fejlesztése változatos gyakorlati
feladatok segítségével.
Műveletek írásban való
végzése, a szóbeli számoláson
túl
a
műveleti
sémákra
(analógiákra) való emlékezés.
Cselekvési
sorrend
tervezése;
megoldáskeresés:
lehetséges
megoldások
kiválasztása, megoldása készen
kapott
sémák
szerint,
algoritmusok
segítségével,
később alternatív gondolkodás
mentén.
A feltételezés és a valóság
összehasonlításának
a
képessége
az
eredmény
helyességének megítélésében.
A segítségkérés és elfogadás
képességének,
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A tanulás eszközeinek célszerű
használata.
b) Kíváncsiság ébrentartása, az
önbizalom folyamatos megerősítése.
c) Ismeretek
mozgósítása
bemutatott analóg helyzetekben,
alkalmazás a próbálgatások szintjén.
d) Cselekvésben
jelentkező
problémák segítséggel, majd segítség
nélkül
való
felismerése,
megbeszélése,
megoldása
próbálkozással.
Az
eredmény
ellenőrzése.
e) Tárgyak,
személyek,
alakzatok, jelenségek, mennyiségek
megfigyelése, a látottak értelmezése,
és a tapasztalatok összefoglalása.
f) A mennyiségállandóság, a
mennyiségek közötti tájékozódás és a
becslés képességének kialakítása.
g) A matematika tanulásához
szükséges
fogalmak
fokozatos
megismerése.
h) A
közös
cselekvéshez,
munkához szükséges tulajdonságok,
képességek felépítése, szokások
kialakítása.
i) A tantárgy iránti tanulási kedv
folyamatos szinten tartása. Az
önfejlesztés igényének támogatása,
értékelése.
Az
önismeret,
az
önszabályozás
képességének
fejlesztése.
j) Az alkotás örömének átélése.
Az érzelmi, akarati életük fejlesztése,
az együttéléssel kapcsolatos értékek
megismertetése, elfogadtatása.
k) Mindennapos
probléma
megoldásának elképzelése, sejtés
megfogalmazása. A képzelt és a
tényleges megoldás összevetése.

valamint az együttműködési
képesség
fejlesztése,
kialakítása.
A gyakorlatban megfigyelt
tulajdonságok megnevezése, a
lényeges jegyek kiemelése.
A
látottak
elemzése,
összehasonlítása, a különbségek
felfedezése.
A tájékozódási képesség
fejlesztése térben, időben és a
mennyiségek között a gyermek
ismereteihez igazodva.
A finommotorika, a térlátás,
a
szem-kéz
koordináció
fejlesztése.
Mennyiségek elképzelése,
cselekvéshez,
történéshez
fűződő megfogalmazással.
A tulajdonságok kiemelése,
a
tulajdonságok
összehasonlítása, a különbségek
felismerése.
Megadott szempont szerint
összefüggések
keresése
a
látszólag különböző dolgok
között.
A tapasztalatok gyűjtése
alapján
kérdések
megfogalmazása.
Az
ítélőképesség
fejlesztése.
MŰVELTSÉGTERÜ
FEJLESZTÉSI FELADAT
LET
Ember és társadalom

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
CIÓS FELADATAI

. Régen és ma érzékelése,
események beazonosítása saját
élményből.
A saját szerep, a saját
feladat, a saját felelősség
felismerése.
A
különböző
közösségekben való létezés
formáinak,
lehetőségeinek
ismerete.
Ismeretszerzés
a
szabadság, felelősség, emberi
helytállás jelentőségéről.
Erkölcs és vallás helye,
szerepe az egyén és társadalom
szempontjából.
Történelmi
események
okainak és következményeinek
elemzése
fokozatosan
csökkenő
segítségnyújtás
49

Az időészlelés fejlesztése saját
élményen keresztül, majd pedig, az
évtizedek, évszázadok, évezredek, az
emberöltő megértése.
- Az idő múlása és a korok
emberének,
társadalmának,
környezetének
változása,
összefüggések felfedeztetése. Az
egyén és társadalom kapcsolata,
egyén, család, közösség, nemzeti
társadalom, a világ nemzetei.
- Emberi magatartásformák és
élethelyzetek megfigyelésének, az
információgyűjtés
technikájának
fejlesztése.
Az
információ
forrásainak
megkülönböztetése,
bizonyosan hiteles, nem bizonyosan
hiteles, hiteltelen.
- A tér és idő kapcsolatainak
bemutatása, ezek felfedeztetése.

MŰVELTSÉGTERÜ

mellett.
Költségvetési,
gazdálkodási
ismeretek a
családi költségvetéstől az
államháztartásig.
A
munkavállalás
gyakorlata.

- A kommunikációs képességek
fejlesztése.
- A képzelet, a kreativitás
alakítása, fejlesztése.
- Tapasztalatok szerzése a valós,
a lehetséges és a lehetetlen
megítéléséhez, valóság és a fikció
közötti különbség érzékeltetése,
szemléletes bemutatása.
- A megtartó emlékezet, az
akaratlagos figyelem fejlesztése.
- Az önálló tanulás képességének
fejlesztése. Kritikai gondolkodás
fejlesztése.
- Az együttműködésen alapuló
tanulás
fejlesztése
kooperatív
technikák alkalmazása.

FEJLESZTÉSI FELADAT

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ

LET
Ember és természet

CIÓS FELADATAI
Anyagok
és
halmazállapotok
megkülönböztetése
a
hétköznapi élet példáival.
Az
élőlényekkel
kapcsolatos
fogalmak
gazdagítása,
csoportokba
sorolás,
életműködés
felfedeztetése
konkrét
példákon.
Az élőlények érzékelhető
jegyeinek megállapítása összehasonlítások,
elvonatkoztatások.
- Tapasztalatok, ismeretek
gyűjtése a természet könnyen
megfigyelhető és felfogható
ciklusaival kapcsolatban; a
mindennapok időviszonyai.
- Állandóság és változás
felfedezése
irányítással,
egyszerű példákkal.
- Tájékozódás a közvetlen
környezetben,
a
szűkebb
lakótérben, lakóhelyen.
Ismeretek
a
földrajzi
környezetről
konkrét
tapasztalatokból merítve.
- Az élő és élettelen
közötti
különbség,
az
életjelenségekhez kötött élet50

Figyelem-, emlékezet fejlesztése,
a
kíváncsiság, az érdeklődés
felkeltése.
Kérdésfeltevés,
kérdések
megfogalmazásának tanítása.
- A kommunikációs képességek
és készségek fejlesztése.
- A saját testkép, testséma
kialakítása, majd pedig a térérzet
alakítása,
megerősítése,
viszonyszavak pontos használata, az
idő múlásának érzékelése, felfogása,
az idői és téri változás észlelése,
értelmezése.
- A gondolkodási funkciók,
műveletek fejlesztése. Analizáló,
szintetizáló képesség fejlesztése. Okokozati összefüggések, probléma
felismerés, megoldások keresése.
- Szokások, szokásrendszerek
kialakítása.
A
tanulási
szokások
(megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés,
feladatmegoldás,
értelmezés,
irányított ismeretszerzés) kialakítása,
megerősítése.
- Kísérletek, saját tapasztalat, a
természettudományos ismeretek és a
hétköznapi élet tapasztalatai közti
összefüggések felismerése, erősítése.

értelmezés elemi ismeretei.
- Törekvés az ember
számára
fontos
egészségmegőrző
szokások
elsajátítására:
egészséges
táplálkozás,
tisztálkodás,
mozgás.
- A használati tárgyak
anyagainak felismerése, az
anyagfogalom
biztos
használata.
A
hétköznapi
folyamatokban
előforduló
energiafajták
és
energiahordozók bemutatása
példák segítségével.
Egyszerű
megfigyeléseken,
tapasztalatokon
alapuló
időjárás-megfigyelés,
a
változások értelmezése.
- Az élővilágban működő
egyensúly
szerepének
bemutatása az életből vett
példákon keresztül.
- Ismeretszerzés saját
szervezete
működéséről,
felépítéséről - megfigyelések,
vizsgálódások,
konkrét
tapasztalatok segítségével.
- A gyakoribb betegségek
megelőzése,
a
gyógyítás
mindenki számára elérhető
módozatainak ismerete, a
környezet és az egészség
közötti kapcsolat felismerése,
az
emberi
szervezetet
veszélyeztető
anyagok
hatásainak megismerése.
Önismeret, önelfogadás,
egészségmegóvás készségének
fejlesztése.
- A háztartás, a környezet
ismert és használt egyszerű
gépeinek
működtetése,
a
fizikai ismeretek alkalmazása a
működtetés során.
- Felismertetni a kémiai
ismeretekhez
kapcsolódó
környezeti problémákat.
A
háztartási
szerek
használatával,
tárolásával
kapcsolatos elővigyázatossági
szabályok megismerése.
Felelősségérzet kialakítása
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és fejlesztése magunk és
környezetünk iránt, ok-okozati
összefüggések,
következmények felismerése,
következtetések levonása.
MŰVELTSÉGTERÜ

FEJLESZTÉSI FELADAT

LET
Földünk
környezetünk

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
CIÓS FELADATAI

és

Ismeretszerzés, tanulás - a
földrajzi környezetben történő
eligazodás
képességének
fejlesztése,
információk
szerzése, kezelése.
- Tájékozódás a földrajzi
térben és időben.
- Tájékozódás földrajzikörnyezeti
kérdésekben,
folyamatokban.
- Tájékozottság a hazai
földrajzi-környezeti
folyamatokban.
- A hétköznapi életben
felhasználható
földrajzikörnyezeti tudás elemeinek
elsajátítása,
folyamatos
gyarapítása.
Tájékozottság
a
regionális és globális földrajzikörnyezeti kérdésekben - a
természetföldrajzi övezetesség
társadalmi-gazdasági életben
való
megnyilvánulásainak
felismertetése
példákon
keresztül.
A
világgazdaság
működésének a napi életünkre
gyakorolt hatásai - példák
segítségével.

A
gondolkodási
funkciók
fejlesztése: megfigyelés, elemzés,
összehasonlítás,
elvonatkoztatás,
probléma-felismerés,
ok-okozat
összefüggés meglátásának képessége.
- A rövid és a hosszú távú
figyelem és emlékezet fejlesztése.
- A rész-egész viszony a
valóságban, a térképi ábrázolásban.
A valóság és térképösszefüggéseinek
felismerése.
Biztos
tájékozódás
megteremtése a közvetlen térben.
Tájékozódás biztonsága a síkban, a
jelek, a szimbólumok világában.
- Tájékozódási feladatok, téri
viszonyok felismerése, megértése;
valamely tárgy, objektum tényleges
és viszonylagos helye, helyzete.
- Az idő észlelés fejlesztése.
Időrend, periódus a természetben, a
folyamatokban.
- Kommunikációs képességek kérdezni
tudás, szakkifejezések
használata.
Tanulási
szokások
megerősítése:
térképek,
információhordozók
használata,
önálló
ismeretszerzés
egyszerű
szövegből, a tankönyv, a feladatlap,
munkalap használata.
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FEJLESZTÉSI FELADAT

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ

LET
Művészetek

CIÓS FELADATAI
Téri helyzetek leírása
szóban,
megjelenítése
szabadkézi rajzban.
- Egyszerű közlő ábrák
értelmezése.
- A kezdeményező, az
alkotó magatartás kialakítása,
fejlesztése.
- Változatos technikák
alkalmazása az önkifejezésben,
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Önismeret, önértékelés, társas
kapcsolatok,
a
pozitív
alkalmazkodóképesség,
kapcsolatteremtő és együttműködési
képesség fejlesztése.
- Képzelet, kifejezőkészség,
kreativitás, fejlesztése.
Harmonikus
mozgás
kialakítása, fejlesztése.
- A figyelemkoncentráció, a

MŰVELTSÉGTERÜ

az alkotásban.
- Az egyéni ízlés, stílus
érvényesítése a saját tárgy
készítésében.
- A művészi alkotásokban
megismert
konfliktusok
értelmezésével a toleráns,
másokkal szemben empatikus
személyiség
kialakításának
segítése.
Zenei
képesség
fejlesztése
(írás-olvasás,
énekhang, zenei memória,
fantázia)
Az életvezetés során adódó
krízishelyzetek
humánus
kezelését szolgáló képességek
fejlesztése.

tartós figyelem és az emlékezet
fejlesztése.
- Az esztétikai érzékenység
készségeinek alapozása, fejlesztése.
- A térlátás fejlesztése, pontos
képzetek kialakítása a valós térről,
időről, az anyag, forma, funkció,
szerkezet, szín, fény és mozgás
viszonyairól.
- A kommunikációs képességek
fejlesztése szóban, ábrázolásban,
befogadásban.
- A finommotorika, a kreativitás,
az
eszközhasználati
készség
fejlesztése.
- Az ismeretszerzési, a tanulási
képességek fejlesztése.
Az
érzékszervi
tapasztalatszerzés fejlesztése, az
érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra
gazdagítása.
- Felelősségérzet kialakítása és
fejlesztése magunk és környezetünk
iránt, ok-okozati összefüggések,
következmények
felismerése,
következtetések levonása.

FEJLESZTÉSI FELADAT

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ

LET
Informatika

MŰVELTSÉGTERÜ

CIÓS FELADATAI
A számítógépes technika
felhasználása
a
tudás
bővítésére,
kezdetben
segítséggel, később önállóan
is.
- A hálózat eszközként
való használata ismeretek
gyűjtéséhez,
kapcsolatok
építéséhez,
problémák
megoldásához.
- Gyakorlati problémák
megoldása a dokumentumok
készítésével.
- Eligazodás a logikai
rendben
meglévő
információforrások
között,
használatuknak megtanulása,
szokások kialakítása.

Érzékszervi megismerések.
- Térbeli, időbeli tájékozódó
képesség fejlesztése.
- Összehasonlítás, azonosítás,
megkülönböztetés
műveleteinek
gyakorlása.
- Szabályfelismerés, tervező,
rendszerező,
döntési
képesség
fejlesztése.
Csoportosítások,
következtetések.
Algoritmikus
és
problémamegoldó
gondolkodás
fejlesztése.
- A gyors, pontos, koordinált
mozgásos
reagálóképesség
fejlesztése.
- A figyelem, az emlékezet, az
akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.
Felismerő,
rendszerező
képesség, szerialitás fejlesztése.
- Analízis, szintézis.

FEJLESZTÉSI FELADAT

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
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LET
Életvitel és gyakorlat

CIÓS FELADATAI
A
saját
élményen,
tapasztalaton
alapuló
egészségmegóvás
problémakörének felismerése,
személyes lehetőség és szerep
az életvezetésben, az egészség
megóvásában,
életvezetési
problémák
felismerése
a
családi környezetben, a testilelki-szociális
egészség
megőrzésében.
- Tapasztalatszerzés a
mesterséges
környezetről,
szabálykövető magatartás a
mesterséges
környezetben,
anyagok, formák, egyszerű
szerkezetek megfigyelése, az
anyagalakító
tevékenység
műveletei.
Gazdálkodás
az
anyaggal,
energiával,
a
munkával és az idővel.
- Az egyéni tulajdonságok
és
eredményesség
összefüggései
a
tervezés,
szervezés, kivitelezés során.
Önértékelő-,
ítélőképesség, az individuális
különbségek megfogalmazása.
- A napi ismétlődő
háztartási
feladatok
felismerése, tevékenységek önés
környezetellátásban,
gyakorlottság az egyszerűbb
háztartási
munkában,
szerszámok,
gépek
használatában, a szolgáltatások
igénybevételében.
- Tapasztalatszerzés a
jövedelem
beosztásában,
tudatosság a takarékosságban.
- Érzékenység a közvetlen
környezet, a lakás formai,
esztétikai világában, az otthon
nyugalmának, mint értéknek,
örömforrásnak
elfogadása,
szükségletek és lehetőségek
felismertetése
egyéni
sajátosságok szerint.
- A minőség, a tudatos
fogyasztás ismeretei, reklámok
értelmezése,
szelektálás,
viszonyulás.
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A
gondolkodási
funkciók,
műveletek fejlesztése: azonosságok,
különbségek,
csoportosítások,
szabálykeresések,
analógiák,
felismerése,
összefüggések
megoldása, ok-okozat felfedezése.
- A probléma felismerő, a
tervező, alakító, konstruáló képesség
fejlesztése, kíváncsiság, motiváltság
ébrentartása.
- A cselekvőképesség fejlesztése,
önellátás,
környezetellátás
technikáinak
elsajátítása,
alkalmazása.
Motorikus
képességek
fejlesztése, szabályozott akarati
mozgások,
mozdulatok
továbbfejlesztése.
A
kar-kéz
sebességének és ütemének alakítása.
- A munkához való helyes
viszonyulás, az érzelem, akarat,
kitartás céltudatos fejlesztése.
- A reális énkép, önismeret
kialakítása,
távlati
lehetőségek
felismerése,
az
önfejlesztő
magatartás elfogadtatása.
Szociális
képességek
fejlesztése.

- Az egyéni adottságok
megismerésén
alapuló
önismeret
fejlődése,
tapasztalatok a legfontosabb
pályákról, a hozzájuk vezető
utakról,
lehetőségekről,
valóság és a vágyak, valamint
a realitások összehangolása.

MŰVELTSÉGTERÜ

FEJLESZTÉSI FELADAT

LET

HABILITÁCIÓS/REHABILITÁ
CIÓS FELADATAI

Testnevelés

Az erő, az állóképesség, a
gyorsaság,
az
ügyesség
növelése.
- Koordinációs képesség,
mozgástanulási
képesség,
mozgásszabályozó képesség,
mozgásalkalmazkodó
képesség,
egyensúlyozó
képesség,
ritmusképesség,
reakciók,
téri
tájékozódó
képesség fejlesztése.
- Jellemtulajdonságok akarat, bátorság - fejlesztése.
- A megosztott figyelem
képességének automatizálása.
Helyzetfelismerő
képesség fejlesztése.
- Tartásjavító és korrigáló
gyakorlatok, prevenciós és
rehabilitációs
feladatok,
sporteszközök alkalmazásával
is.
- Önállóan végezhető
mozgásfejlesztő,
kondicionálást
biztosító
gyakorlatok.

Erősítse a mozgásigényt, a
kezdeményezőkészséget, bátorítson
mozgásos feladatok, gyakorlatok
elvégzésére.
- Tanítson mozgásos játékokban
való
együttműködésre,
szabálytartásra, a játék örömére.
Fejlessze
a
mozgásos
alaptechnikák
elsajátításának
képességét,
a
kitartást,
az
állóképességet. Kiemelt feladat az
általános kondicionálás, a test
hajlékonyságának,
a
végtagok
ügyességének
fejlesztése,
a
gyorsaság, az ugró, a dobó, az
egyensúlyozó képesség alakítása, a
tanuló
biológiai
állapotának,
terhelhetőségének függvényében.
- A saját testen való biztonságos
tájékozódás kialakítása (függőleges
és vízszintes zónák), a téri
viszonylatok pontos felismerése,
viszonyszavak felfogása, használata,
a téri biztonság erősítése.
- A szép testtartás, a harmonikus
mozgás fejlesztése.
- A tartós figyelem, a
fegyelmezett
feladat-végrehajtás
fejlesztése, a felelős magatartás
beláttatása.
Önismereti
képesség
fejlesztése,
önállóság,
a
versenyszellem erősítése.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei
Általános jellemzők
•

A társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi
károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg.
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•

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.
•

Minden értelmi szinten előfordul.

•

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 halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló
Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal.
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 a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező.
Típusok- pedagógiai szempontú elemzés
Izolált típus: Társas kapcsolatokat nem kezdeményez, kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli,
elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékosok, gyakori a szenzoros ingerfeldolgozás zavara.
Legnehezebben tanítható csoport.
Passzív típus: Szociálisan nem kezdeményező, közeledést passzívan elfogadja, gyakran jól
irányítható. A legjobban tanítható csoport. Passzivitása nehezebben vehető észre az együttműködési
képessége miatt.
Aktív, bizarr típus: Szociálisan aktív. Viselkedése nem a helyzethez illő, szokatlan módon, sokat
kezdeményez. Kapcsolatteremtése egyoldalú, a partner szándékát nem veszi figyelembe.
Merev, formális típus : Főként serdülő – és felnőttkorban alakul ki a legjobb értelmű és
beszédszintű személyekben, alakul ki, melynek héttérben kompenzáció áll.
A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak.
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Az autista tanulók tanulási sikerességét befolyásoló tényezők
ERŐSSÉGEK
A megfelelő szintű vizuális információ
általában jól értelmezhető.
Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való
alkalmazkodás.
Jó mechanikus memória.
Megfelelő környezetben, érdeklődésének
megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció,
kitartás
Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi
területeken - pl. szó szerinti tanulás, nem
szöveges számtan, földrajz, zene - viszonylag
jó képességek.

NEHÉZSÉGEK
Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai
Figyelemzavar gyakorisága
Inger
feldolgozási,
vizuomotoros
koordinációs problémák
Az utánzási képesség kialakulásának
hiányosságai
Tér-idő
értelmezés
interiozációjának
gyengesége, esetleg hiánya
Analízis-szintézis
műveleteinek
problémája
Ok-okozati összefüggések felismerésének
problémája
A
lényegkiemelés,
problémamegoldó
gondolkodás deficitje
Az általánosítás, tanultak új helyzetben
való alkalmazásának sérülése
Felidézési problémák
Ismert tananyagban váratlan nehézség
felmerülése szociális elem bevezetésével vagy
új körülmények közötti alkalmazás során.
A feladat céljának nem értése, reális jövőre
irányultság hiánya.
A szimbolikus gondolkodás (pl. játék)
fogyatékossága.
A valóság téves értelmezése, felfogása.
Realitás és fantázia összetévesztése.
A szóbeli kérések, közlések félreértése,
különösen a többértelmű, elvont kifejezések,
többrészes utasítások esetén. Szó szerinti
értelmezés.
Képességek, ismeretek önálló, változatos
alkalmazásának nehézsége
Gyermekközösségben áldozattá, illetve
bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a
helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a
kortársakhoz.
Szabadidőben
passzivitás,
kudarcokból
eredő
viselkedésproblémák
megjelenése.
Félelmek, fóbiák, szorongás.

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai
•

Egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció,
önállóság feltételeinek megteremtése, a szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek
hiányának kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése.

•

A hiányzó készségek kompenzálása az esetleges másodlagos problémák leküzdése érdekében,
(tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához)
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•

Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek
segítségével történő elsajátítása.

•

Külön kiemelt fejlesztési feladat: az elsajátított ismeretek alkalmazásának, általánosításának
tanítása, az ismeretek folyamatos használata, valamint a változatos, probléma-megoldási
módszerek tanítása.
Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében

•

Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer

•

Vizuálisan segített kommunikációs rendszer,

•

Protetikus környezet és eszköztár kialakítása

•

Vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer

•

Az információ átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális
vonatkozásoktól leginkább független módszerek és médiumok alkalmazása

•

Kognitív-viselkedésterápia módszereinek alkalmazása.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai módosításokkal egyeznek meg a Nat-ban és a
kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal.
A módosításokat a helyi tantervekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a
gyermekek egyéni szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1-4. évfolyam)
elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre lehet szükség.
A szakaszok általános vázlat, mely tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni
fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni.
SZAKASZ
1.SZAKASZ
Korai diagnózis esetén
egybeeshet a korai fejlesztés és
az óvodai nevelés időszakával,
de gyakran belenyúlik az alsó
tagozat időszakába.

CÉL
-A habilitáció: a gyermek
tapasztalataira
alapozva,
egyénre szabott hosszú, középés rövid távú tervre épül.
-A
beilleszkedési
készségek,
adaptív
viselkedések kialakítása.
-Szociális/kommunikációs
alapkészségek
célzott
fejlesztése,
-A fejlődési elmaradások
célirányos kompenzálása,
-Az ismétlődő, sztereotip,
helyzetnek nem megfelelő
viselkedés
kialakulásának
megelőzése, illetve rendezése,
-Vizuális
információhordozókkal segített
ún.
protetikus,
segédeszközökkel
felszerelt
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FEKLESZTÉSI TERÜLET
1.Kommunikáció/szociális
viselkedés
2.Fejlődési
funkcióelmaradások,
önkiszolgálás
3. Kognitív fejlesztés
4.Viselkedésproblémák
kezelés

augmentatív
környezet,
eszközök
használatának
elsajátítása, adaptív viselkedési
formák, szokások kialakítása.
2.SZAKASZ
Egybeeshet az alapfokú
nevelés
időszakával,
de
gyakran
belenyúlik
a
középfokú
nevelés-oktatás
szakaszába.

Az elsajátított ismeretek
Az első szakasz területei
bővítése,
minél
önállóbb kibővülnek
részvétel iskolai, otthoni és
-képességek szinten tartása
egyéb
iskolán
kívüli az önállóság fejlesztésével,
környezetben.
-a
szociáliskommunikációs kompetencia
fejlesztése,
spontán,
funkcionális
kommunikáció
kiterjesztése,
-kognitív
fejlesztés,
különös
tekintettel
a
problémamegoldó
gondolkodásra
- ismeretek bővítése
önellátás
körének
bővítése,
- házimunka,
munkára
nevelés
megalapozása.

3. SZAKASZ
Egybeeshet az alapfokú
nevelés időszakával vagy a
középfokú
nevelés-oktatás
szakaszával

A felnőtt korban egyénileg
Az első szakasz területei
elérhető legmagasabb szintű kibővülnek:
adaptáció,
önállóság
és
képességek
szinten
munkavégző
képesség tartása,
elérésének megalapozása.
- tantárgyi ismeretek a Natban és a kerettantervekben
meghatározott
tartalmak
adaptálásával,
az
egyén
képességeinek megfelelően,
- önszervezés, önállóság,
táguló szociális integráció,
munkára
nevelés,
pályaorientáció.
A Nat és a kerettantervek alkalmazása

Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges
biztosítani, a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív stratégiákkal
kell támogatni.
A Nat fejlesztési területei, nevelési céljai„ műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a
sérülés típusának megfelelő adaptációval.
Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi
iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a középsúlyos
értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. A
tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani kell a tanulók speciális szükségletei
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alapján. A sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni.
Speciális módszerek és eszközök használata szükséges.
A Nat fejlesztési területei-nevelési célok
Az autista tanulókra vonatkozó fejlesztési területeket, nevelési célokat 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet 8.2.5.1.pontja tartalmazza.
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció
Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és
elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában. a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési
elmaradás s tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú kezelését soroljuk
ide.
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja
A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor indokolt,
ha egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. lokális, szociális,
fordított) alkalmazható egyénre szabottan. Teljes, funkcionális integráció átlagos vagy átlag feletti
intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák
esetében javasolt. Szakértői team szükséges.
Talán a legfontosabb, hogy az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy
jól érezze magát.
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„Mondd el, és elfelejtem,
Tanítsd meg, és emlékezem rá,
Lehessek részese, és megtanulom.”
/Kínai bölcsesség/

V.

MODUL

MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS
Ebben a modulban segítséget szeretnénk nyújtani, hogyan is lehet az integráltan oktatott SNI
tanulókat sikeresen bevonni a tanórába, miért szükséges a módszertani megújulás a 21. század
pedagógusának.

Szükség van rá!?
Határozott IGEN a válasz. Ennek az az oka, hogy a világ és a diákok változnak. Már nem lehet a
20-25 évvel ezelőtti „hagyományos” oktatási módszerekkel hosszabb távon kielégíteni az igényeiket,
felkelteni az érdeklődésüket. Felgyorsult a világ: minden online zajlik, azonnali információkhoz lehet
jutni, a „ most és azonnal” elve figyelhető meg, melyek az iskolába is betörtek. A mai fiatalok digitális
„ bennszülöttek” 10 , akár SNI, akár többségi tanulóról van szó. Ez a tény többszörösen nehezíti a
pedagógusok dolgát: egyik felől
különbségek.

az SNI tanuló speciális elvárásai, másik felől a generációs

A tanáraik legjobb esetben is „csak” digitális bevándorlók 11 . Nap mint nap

szembesülnek azzal, hogy a digitális eszközök, az internethasználat milyen hatást gyakorol a
tanulókra.
Egyre többet lehet olvasni generációelméletekről, melyekben leírják, a generációk közötti
értékrendkülönbségeket, kulturális alapelveket, melyeket az adott társadalom jónak, fontosnak,
elvárhatónak tart.
Ezeknek az elméleteknek abban rejlik a jelentősége, hogy bemutatja azokat a „hozott”
értékrendeket, amelyek „kódolva” vannak az adott generáció tagjaiban, és ez lehet talán a válasz arra,
hogy miért nehéz pedagógusnak lenni a 21. században, illetve miért kell „ kaméleon-pedagógusnak
lenni.”(Fegyverneki Gergő : A kaméleon-pedagógus így csinálja…című 2017-ben kiadott
10

A digitális bennszülöttek már a legfiatalabb koruktól kezdődően együtt nőttek fel a digitális technológiákkal: számítógéppel,

játékkonzollal, internettel, mobiltelefonokkal, MP3
lejátszókkal((janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/digitlis_bennszltt_s_digitlis_bevndorl.html

11
A digitális bevándorlók azok a régebbi generációk, akik nem születtek bele abba a világba, amelyet egyre inkább meghatároznak a
különböző digitális technológia(http://netpedia.hu/digitalis-bevandorlo)
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publikációjában

használja

a

kifejezést)Steigervald

Krisztián

a

blogjában

(https://www.6generacio.com/blog) részletesen leírja generációk jellemzőit:
Veteránok( 1945 előtt születtek)
Baby boom (1946-1964)

X-Y-Z generáció
X generáció (1965-1980)Digitális bevándorlók
Ygeneráció (1981-1995) Digitális bennszülöttek
Z generáció (1996-2010)
Alfa generáció (2010 után születettek)
Hangsúlyt az X, Y, Z generáció kap, hiszen az oktatás színterein legtöbbszőr ők kerülnek
interakcióba.
GENERÁCIÓ

JELLEMZŐ

X
generáció
„Hazánkban az X generáció tagjai, a digitális bevándorlók, a
(1965-1980)Digitális
rendszerváltásba belenőtt, vagy éppen már abban részt vevő
bevándorlók
középkorosztályt erősítik, szüleik példájából okulva többet és mást
tanultak, nyitottabbak, és már nem hisznek az állandó munkahelyek
ígéretének. Ifjúságukat meghatározta az internet, látták az első generációs
számítógépek és online magazinok megjelenését, játszottak az első
konzolokkal, és csodálták az első, kistáska és/vagy tégla méretű
mobiltelefont – miközben még emlékeztek arra, milyen volt várni, hogy
legyen otthon vonalas készülék”. 12
Y
„Az Y generáció a fogyasztói társadalom gyermeke lett, és meglépte
generáció
(1981- mindazt, amit az X csak akart. Pontosan tudják, hogy ez az új világ miről
1995)
Digitális szól, hogy mit vár el tőlük a társadalom, mi a siker és a boldogság alapja.
bennszülöttek
Nem állnak értetlenül az elvárások előtt, sőt saját elvárásaikat építették
fel: ők már nem akarnak a hét minden napján készenlétben állni, hiszen
akkor nem tudnának foglalkozni saját magukkal. Ehelyett bármikor
munkahelyet váltanak, még akkor is, ha tisztában vannak vele, nem biztos,
hogy egyhamar találnak állást. Nem értik a poroszos, információs-hiányos
vezetést, és nem azzal foglalkoznak, amit az idősebbek várnának tőlük:
ahelyett, hogy ezt megtanulnák, gyorsan váltanak, vagy saját vállalkozást
hoznak létre. Gondjukat, bajukat saját blogjaikra írják ki, mintegy hamar
megszabadulva annak terhétől és partnereket, szövetségeseket keresve
saját igazukra.”13
Z generáció (1996A generáció tagjai első globális nemzedék, akik ugyanazon a zenén,
2010)
ételen, mozifilmen, és divatirányzaton nőnek föl. Ez a nemzedék a
legkisebb létszámú, a legoktatottabb, a legkisebb családba született, a
legidősebb anyák nevelik és a leghosszabb várható élettartammal
rendelkezik. Ők beleszülettek a digitalizált világba, így minden digitális
eszközt természetesnek vesznek, az emberek mindennapjainak nemcsak
kiegészítéseként, hanem szerves részeként kezelik azokat. A mai fiatalok
virtuális közösségekben élnek, a világhálón töltik szabadidejük nagy
részét, és kapcsolataikat is az internetes közösségi oldalakon építik ki, félő
12
13

https://www.innoteka.hu/cikk/generacios_abeceskonyv_x_y_z.1484.html
https://www.6generacio.com/blog
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azonban, hogy a virtuális térben nem tanulják meg a konfliktusokat
megfelelően kezelni. A GfK Csoport kutatása szerint a magyar fiatalok
egynegyede érzi úgy, hogy nem tud beilleszkedni a szűk környezetébe, és
sokkal könnyebben talál barátokra a virtuális térben14.
A tanuló az információs és fogyasztói társadalomban15
A

tanuló,

mint

digitális bennszülött
Gyorsan
információt
multimédia forrásból.
Párhuzamos
-feldolgozás,
feladattal
való
egyidejű foglalkozás.

A

tanár,

mint

digitális bevándorló

Tanári

közfelfogás

a közoktatásban

Korlátozott
akar
információ
szerezni,
ellenőrzött
részesíti előnyben.

számú
Tankönyvből,
lassú vázlatból,
átadását lépésre,
dolgozatírással.

órai
lépésrőlfeleltetéssel,

információ
Szinguláris
Egyszerre
csak
egy
több információfeldolgozás
dologra
lehet
figyelni
(5-7) és az egyetlen feladatra pl:
tanárra
az
órán,
való koncentrálás.
a könyvre a csendben.

A
szövegnél
szívesebben
dolgozik
kép,
hang,
videó
információkkal.

Előnyben
a szöveget.

részesíti

SDT
vagy
90%
szöveg
a magyarázóábra.

-

tankönyv?
kevés

Lineárisan,
logikusan
Világról szóló ismeretek
felépített
és
lépésrőltantárgyakra,
részterületekre,
lépésre
lebontott
fejezetekre bontása.
információk nyújtása.

Véletlenszerű
kalandozások

Szimultán
kölcsönhatások
kedvelése.
Hálózati
kapcsolat
létesítése
Függetlenség,
számos
felhasználóval
. kooperáció hiánya.
(fórumokon válaszok keresése
saját kérdésekre)

Pl:
csop.
értékelésének problémái.

munka

Az
utolsó
pillanatban
Minden
lehetőségre
A tanulónak kell igazodni
tanulás.
(ami
10
perc felkészülve
tanítanak.
a
tanítási
folyamathoz.
alatt
nem
található (Pl:vizsgakövetelmények
(helyi tanterv, tanmenet)
meg a neten az nem létezik)
szem előtt tartása)
Azonnali
és jutalmat vár.

megerősítést

Szívesebben
a
késleltetett
és jutalmazást.

választja
megerősítést

Formatív
értékelés
helyett szummatív túlsúlya.

Izgalmas,
érdekes,
azonnal
hasznosítható
Standardizált
tesztekre
Érettségire
és
szórakoztató
dolgok
való felkészítés a tantervi felvételire
kedvelése.
„Minek
tanulom
irányelveknek megfelelően.
felkészíteni.
ezt,
ha
az
életben
nem
lesz rá szükségem?"

és

a
kell

Forrás: Ollé János: Tanítás és tanulás az információs társadalomban előadása (Jukes - Dosaj,
2006)

14 https://www.cvonline.hu/blog/2011/hirek/jon-a-z-generacio-kik-ok-es-mit-akarnak/1145
15

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/digitlis_bennszltt_s_digitlis_bevndorl.html
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Ez a táblázat is jól mutatja, hogy a mai tanári közfelfogás és a diákok igényei a változtatást teszik
szükségessé az iskola, a pedagógus oldaláról, mely a komfortzónából való kilépést, az új
módszerekkel, eszközökkel való ismerkedést vonja maga után.
„Ha a Z generációt ugyanúgy oktatjuk, ahogyan eddig tettük, az nagy veszélyt rejt magában. A
tantárgyak, tananyagok, tankönyvek, pedagógiai módszerek, az oktatás formái, stb. mind nem az új
igényekre vannak szabva. Már az Y generációnál is megfigyelhető, hogy a hagyományos, poroszos
formákat elutasítják, igénylik az interaktivitást, a sokszínűséget, a technikai eszközök használatát, az
idejüket maguk szeretnék beosztani. Sajnos a jelenlegi magyar alsófokú oktatási rendszer semmilyen
jelét nem adja annak, hogy megértette a kor kihívásait. Pedig a Z generáció tagjai jelentős részben már
iskolások. Óriási ellentét van a mindennapi élethez szükséges készségek és tudásanyag, valamint a
jelenleg oktatott – főleg a biflázásra és az írásbeliségre épített – tananyag között. Nem véletlenül
tanulnak sokan küszködve, nehezen, a szorgalmasan magolók pedig nem véletlenül döbbennek rá 2325 évesen a munkahelyekre belépve, hogy felesleges dolgokat tanultak. Ugyanakkor mindez nagy
lehetőségeket is rejt magában. A karrier tanácsadó szerint a változást az oktatási szemléletben a fiatal,
az Y, esetleg az X generáció szakemberei fogják meghozni, de nagyon kellene igyekezni, mert a
szakadék egyre nő.”16

16

(https://www.cvonline.hu/blog/2011/hirek/jon-a-z-generacio-kik-ok-es-mit-akarnak/1145) .
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Differenciált tanulásszervezési módszerek

Miért fontos a differenciálás?
Mert a tanulók nem egyformák, nincs két egyforma gyermek, „mégis mindenki magába hordozza
a lehetőséget, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk belőlük.”17 A tanulói különbségek teszik szükségessé
a pedagógusok módszertani megújulását, hogy új módszereket alkalmazzanak a meglévők mellé. A
pedagógiai differenciálás lényege, hogy minden tanuló a neki megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, az optimális fejlődés érdekében az egyéni képességek figyelembe vételével.
A mai oktatásban a leggyakrabban használt hagyományos tanulásszervezési forma a frontális
osztálymunka: az együtt tanuló gyerekek tanulási tevékenysége ugyanazon a helyszínen, egy időben,
azonos ütemben zajlik a közös oktatási célok érdekében. Előnye, hogy gyors, olcsó, nagy létszám
esetében is alkalmazható. Ezt általában új, ismeretközlő órákon, fogalmak bevezetésénél
alkalmazzuk…vagy megszokásból. Ezeken az órákon igen kevés lehetőség

adódik a tanulók

bevonására, aktivizálására, tevékenykedtetésére. Figyelmüket nagyon nehéz lekötni az egész tanórai
idő alatt. A diákok passzív résztvevőként hallgatják a pedagógus előadását. A másik hagyományos
tanulásszervezési forma az önálló munka. Lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik. A feladatok nem
az egyénre szabottak, minden tanuló ugyanazt a feladatot végzi önállóan, a képességbeli különbségek
figyelembe vétele nélkül. Alkalmas lehet differenciálásra, ha a pedagógus ismeri a gyermekek
képesséeit,tulajdonságait.

17

.Fegyverneki Gergő : A kaméleon-pedagógus így csinálja…p 14.
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tanulói munka

Önálló

magyarázat

Tanári

Frontális
osztálymunka

Módszer

Előnye
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Olyan monologikus tanári
Segíti a megértést,
közlés, amely
újszerű
törtvényszerűségek, szabályok,
szemléletmód
tételek,
bevezetésekor
fogalmak megértését segítheti használható.
elő.
Az egyes gyerekek önállóan,
Lehet differenciálni, a
egyénileg
pedagógus
megoldandó feladatokat
megismerheti a
kapnak.
gyerekek egyéni
tulajdonságait.

Az együtt tanuló gyerekek
Gyors, olcsó, nagy
tanulási
létszám esetében is
tevékenysége ugyanazon a
alkalmazható.
helyszínen, egy időben,
azonos ütemben zajlik a közös
oktatási célok érdekében.

Definíció

Figyelem, koncentráció

Figyelem, koncentrálás

Mit fejleszt?

Esetleg tudás alapján
Önállóságra nevelés, pl.
„skatulyázódnak” be a gyerekek,
egyéni adatgyűjtések
ami később nehezen lesz átjárható.
szükségessége,
Lényegkiemelés, stb.

Ha nincs meg a megfelelő
előkészítés,
nincs megfelelő előzetes tudás,
akkor nem biztos, hogy jó.

Csak azok a tanulók vesznek
részt benne,
akik együtt tudnak, vagy akarnak
haladni a pedagógussal.
Esetleg két „színpad” alakulhat
ki:
az elsőben figyelnek,
a másodikban különböző
melléktevékenységet
folytatnak a gyerekek.
Nem alkalmas a differenciálásra.

Hátránya

A különböző tanítási módszerek összehasonlítása

Páros
munka

A tanulók
csoportos
feladatmego
ldása

A tanulók
csoportos
kísérletezése
A tanulók
egy hosszabb
projekten
dolgoznak

Játék

Kooperáció, kommunikáció,
együttműködés, tolerancia, stb.

Idő-, hely-, és költségigényes.
Veszekedés, esetleg káosz, az
ügyetlenebbeket kicsúfolhatják.

Fejleszti a tanulói önállóságot,
együttműködést,
kommunikációt,
kreativitást, önállóságot,
alkalmazkodást,

Kooperáció, munkamegosztás,
kommunikáció, alkalmazkodás,
stb.

A játék jellegétől függően
rendkívül
sokféle kompetencia

kézügyességet,
szereplési lehetőséget ad.

Esetleg elvész a lényeg, mert nem
tudják a
gyerekek összehangolni a
tevékenységeket.

A viták esetleg
Kooperáció, együttműködés,
elfajulhatnak.
munkamegosztás,
Mással foglalkoznak a gyerekek. kommunikáció, alkalmazkodás

Két tanuló együttműködése, ez
A páros tagjai segítik
A gyerekek esetleg hátráltatják
történhet
egymást a
egymást pl. a figyelésben. Az adott
hasonló szintű tanulók közt
tanulásban.
témában gyengébb gyerek háttérbe
különböző szintű tanulók közt.
A tanár megismerheti a szorulhat.
gyerekek egymás közti
kapcsolatait.
3 -6 fő közös munkában old
meg kapott, vagy önként vállalt
feladatot.

Előzetes elképzelések
kifejtésére van
lehetőség.
Munkamegosztás.
Figyelnek egymásra, a
gyerekek, esetleg
vitatkoznak.

A hagyományos iskolai
keretek közt nehezen
megvalósítható.

A különböző
érdeklődésű tanulók
is megfelelő témát,
tevékenységet kaphatnak,
választhatnak.

Olyan gyakorlati módszer,
Kooperáció,
melynek során a tanulók különböző segítőkészség,
tolerancia fejlődése,
manipulatív
kézügyesség fejlesztése.
tevékenységet végeznek.
Egy központi problémát játnak
körül a gyerekek minél több
oldalról.
Igazodik a tanulók
érdeklődéséhez. Sokféle
tevékenység lehetséges,
Nagyfokú szabadságot ad. A
tanulás indirekt
módon valósul meg. Módot ad
az integrációra.

Mivel nincs tanulás
Csak játszani akarnak a
„íze”, szívesebben
gyerekek, tanulni nem.
foglalkoznak vele a gyerekek, akár
67
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https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_szakmodszertan-konnyuipari_szakirany/tananyag/JEGYZET-102.2._Tanulasszervezesi_modsze.scorml

eljárás alkalmazható.”18

gondolkodásában egyre nagyobb jelentősége és szerepe van a konstruktivista szemléletű tanításnak, melynek során az összes tanulásszervezési módszer,

kiválasztásánál a változatosságra kell törekedni, nem szabad megragadni egy sémánál. Egyre többet lehet hallani, hogy „napjaink oktatási és pedagógiai

módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat…), illetve a munkaformák, (frontális munka, egyéni munka, párban folyó munka, csoportmunka

fejlesztéséra van lehetőség.
Csoportos játékok esetében
összetartás, emberség,
versenyszellem,
nincsenek különbségek.
A rosszabb tanulmányi
előmenetelű gyerekek is lehetnek
jók a játékos
tevékenységekben, így jutva
sikerélményhez.
Az oktatás módszerek (előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, tanulói kiselőadások, elbeszélés, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív oktatási

szabadidejükben is.

A
DIAGNÓZIS
ELVE

ALAPELVE
K

A tanulói tudás felmérése az aktuális

Mindenki azt kapja,

információbevitel

tevékenység, ezt követi az

Előbb a tanulói

tananyagról-diagnosztikus értékelés

A

egy

amire a fejlődéshez szüksége

van.
Nem
leragadni
módszernél

SOKRÉTŰSÉG
Fontosak a tevékenység-központú tanítási
stratégiák, illetve módszerek alkalmazása.

MÓDSZERTANI

A

ELVE

DIFFERENCIÁLÁS

A TANÍTÁS

A konstruktivizmusból következő pedagógiai alapelvek az 1.sz ábra szemlélteti (részletesen a http://tanmester.tanarkepzo.hu/konstruktivizmus oldalon
olvasható)
Meglévő ismeretek,
személyes élettapasztalat,
médiatapasztalat befolyásolják
a tananyag befogadását.
A

ELVE

A

RELEVANCIA

A

ELVE

KREATIVITÁS

tanulói
(team)
tanulás

Önállóság, eredetiség, a

a

képzelőerő mozgósítás

A
munkacsoport
jelentősége
folyamatában.

AKTIVITÁS

AZ
TANULÁS

ELVE

SZOCIÁLIS

ELVE.
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A tanítási folyamat eredményessége voltaképpen azon múlik, mennyire hajlandó a pedagógus
alkalmazkodni tanulóihoz. Ha a tanár káposztafejeket lát a padokban, és mindenkinek ugyanazt “adja
le”, akkor nincs esélye arra, hogy valóban megérintse a gondjaira bízott tanulókat. Más oldalról
fogalmazva: mindazok a tanulók, akik nem a tanár által feltételezett kulturális mintázatokkal
rendelkeznek (szociálisan hátrányos helyzetűek, kulturális kisebbségek, részképességhiánnyal
küzdenek, kiugróan tehetségesek, stb.) eleve esélytelenné válnak arra, hogy megkapják a tanár által
egyébként “leadott” – de nem az ő hullámhosszukon leadott – tudást.

KÉTTANÁROS MODELLRŐL

A modell lényege, hogy a tanítási órán két pedagógus kooperatívan együtt tanít. A
gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű tanulókkal. Itt a siker záloga az, hogy az integrált tanulók
számára- közösen, felső tagozaton a szaktanárok bevonásával (TEAM_MUNKA)egyéni fejlesztési tervet készítenek. Lynne Cook hat megvalósítási lehetőséget ír le19 ( 2. ábra)
„Egy tanít,
A két tanárból csak az egyik aktív, a másik megfigyel- a
egy megfigyel”
megfigyelés szempontjai előre megbeszéltek.
A tanóra végén a tapasztaltakat megbeszélik. Ez a típus
akkor ajánlott, amikor elkezdjük a kéttanáros modell
alkalmazását, illetve speciális probléma esetén.
.„Egy tanít,
Az egyik pedagógus tanít, a másik folyamatosan mozog a
egy mozog”
teremben, és segít az elakadó diákoknak.
Ez a típus akkor ajánlott, amikor elkezdjük a kéttanáros
modell alkalmazását, illetve, amikor a tananyag
hatékonyabban adható át frontális úton, vagy ha a tananyag
jellege miatt a tanulók folyamatos megfigyelést igényelnek.
.„Párhuzam
os tanítás”:

Mindkét tanár azonos térben, mégis szeparáltan
tanítanak. Egy időben dolgozzák fel ugyanazt a tananyagot,
oly módon, hogy az osztályt kettéosztják. Itt több lehetőség
adódik a gyengébb diákok bevonására a tanórai aktivitásba.
Ajánlott, ha az osztályba járó gyengébb képességű tanulók
több megsegítést igényelnek, illetve amikor egyéni
feladatmegoldásra, egyéni gyakorlásra kerül sor.

4. „Tanítás
A tanárok elosztják egymás közt a diákokat és a
állomásoknál”:
feladatokat. A diákok forgószínpad szerűen haladnak. Így
minden diák dolgozik mindkét tanárral. A független
állomásnál egyéni, páros, vagy csoportos feladatot oldanak
meg tanári segítség nélkül. Jól hasznosítható összefoglaló/
ismétlő órákon.

19

Forrás:https://online.otdk.hu/uploads/dolgozatok/9208db9d889ec3c275e78b05688cc3/palyamunka_15275_0182.pdf,
p24-27.

5.
„Alternatív
tanítás”:

Egy kisebb és egy nagyobb csoport kialakítása, a kisebb
csoportba SNI tanulók kerülnek, akik valamilyen alternatív
tananyaggal dolgoznak, vagy differenciált módszerrel
dolgozzák fel az adott tananyagot. Jól alkalmazható eltérő
tanterv szerinti haladóknál.

6„Team
teaching”:

Ebben az esetben a két tanár egyenrangú félként vezeti az
órát. Az óravezetés alapvetően frontális, mindkét tanár tanít,
és ugyanakkor figyeli, hogy hol van plusz segítségre szükség.
A

2 sz ábra A kéttanáros modell Lynne Cook megfogalmazása alapján
Magyarországon a Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program a kilencvenes évek elején
született, az 1991-1992-es tanév óta működik. Ebben az iskolában sikeresen alkalmazzák a kéttanáros
modellt.
Céljuk: „hogy az iskola legyen valóban általános, nyújtson minden gyermek számára elfogadó,
biztonságos környezetet, biztosítsa az egyéni tanulási út lehetőségét, és neveljen szabadságra,
kreativitásra, önállóságra, gondolkodásra. Elfogadjuk, értékként kezeljük a különbségeket. Hiszünk
abban, hogy minden gyermek értékek hordozója, joga van biztonságot, támogatást nyújtó iskolai
környezetben

tanulni.

A Gyermekek Háza a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium részeként, alternatív
pedagógiai programként működik. Nevelő, oktató munkánkat saját fejlesztésű, akkreditált tantervünk
alapján végezzük.”20
Ajánlás: Locsmándi Alajos: Ahol jó gyermeknek lenni
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00079/2004-02-be-Locsmandi-Ahol.html

20

https://gyermekekhaza.hu/mukodes/
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KORSZERŰ KÖRNYEZET, KORSZERŰ ESZKÖZTÁR: OKTATÁSTECHNIKA ÉS MÉDIA
Szemezgetés Papp –Danka Adrien publikációjából21
Az írás, olyan konkrét oktatástechnológiai megoldásokról szól, melyek a mindennapi tanításitanulási gyakorlatba való bevonásával közelebb kerülhetünk a praktikus oktatásinformatikához is.
Korszerű fizikai környezet
A tanulás fizikai környezetének feltételei jelentős mértékben befolyásolja a tanítás-tanulás
hatékonyságát. A mai oktatásban elvárás a számítógéppel támogatott tanítás.
Megvalósítási lehetőségek:
a termek 1-1, 2-2, azaz néhány géppel való felszerelése indokolt – ezzel egyéni, páros vagy akár
csoportmunkát is lehet szervezni.
Digitális tábla és projektor : a hozzáférhetőség érdekében a mobil változatok beszerzése/
alkalmazása javasolt.( Ezzel több pedagógus tudja az oktatást IKT-val támogatni.)
2. Korszerű munkamódszer
2.1. Az oktatási keretrendszer
Ez egy integrált elektronikus tanulási környezet, ahol az osztálytermi és a virtuális tanulási
környezet keveredik.
Az integrált elektronikus tanulási keretrendszerek funkcióit az alábbiak szerint tematizálhatjuk:

21

Forrás: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezet-

korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-media/
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Tananyagközlés és -feldolgozás

Ellenőrzés és értékelés

fájlmegosztás;

tesztek;

külső tartalmakra való hivatkozás;

kérdőívek;

fogalomtárak;

feladat kiadási, feltöltési és értékelési
felületek;

html alapú tananyagtartalmak.

Felhasználói

Kommunikáció

tevékenység

nyomon

üzenetek;

követése: a naplózott fájlok segítségével

chat;

visszanézhető, hogy a felhasználók mikor,

fórum;

milyen

választás.

keretrendszerben.

tevékenységeket

végeztek

(Tóth,

a

2008)

A legismertebb oktatási keretrendszerek (pl. Moodle, CooSpace, Sakai, Blackboard)
Bevezetésének lépései a gyakorlatban:
fájlok megosztása- ide töltik fel a diákok számára a prezentációt, táblázatokat…
kommunikációs felületek (pl. fórum) “beüzemelése”
ellenőrzési-értékelési modulok alkalmazása
„Az azonban kétségtelen, hogy a fent megnevezett keretrendszerek beüzemeléséhez, és
gördülékeny

beindításhoz

elengedhetetlen

a

megfelelő

infrastruktúra

(szerverkapacitás

és

rendszergazdai hozzáértés). Amennyiben ezek a feltételek nem állnak rendelkezésünkre, akkor
helyettesíthetjük a keretrendszert felhőben működő (cloud computing) virtuális osztályteremmel. Ez
esetben a részünkről nincs szükség szerverkapacitásra, csupán azt az online alkalmazást kell
megismernünk, ahol a virtuális osztálytermet létrehozhatjuk. (Erre a leginkább javasolt alkalmazás a
WiZiQ – http://www.wiziq.com/.)”22
2.2.

Tanterem-felügyeleti

menedzsment

szoftver

:

(pl. SMART

Sync*

23

;

Classmate

PC; TimeToKnow)
Célja, hogy az órai eseményeket erős kontroll alatt tartsa.
Csoportokba szervezheti
a tanulóka

Korlátozni tudja a tanulók munkáját,
hiszen tetszőlegesen bezárhat egy-egy

Figyelemmel kísérheti az összes
tanulói monitort a saját monitorján

alkalmazást a tanulói gépen

Küldhet fájlokat a

Meg tudja osztani bármely

tanulói gépekre;
A beépített számonkérő
alkalmazással valós időben
figyelheti
22 a tanulók teszt- és

monitor képét a többiekkel
24

Rövid, szöveges
üzeneteket válthat a

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezettanulókkal,
korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-media/
feladatmegoldásait.
23
24

media/

*http://smart.lsk.hu/demok/sync2009/
Kép: http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezet-korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-

2.3. Tanulói menedzsment szoftver(pl. SMART Notebook SE tanulói szoftver)
A tanuló választhat magának sablonokat, hogy melyik tantárgyat milyen háttéren szeretné tanulni,
lehet saját galériája, és rendszerezheti a tanuláshoz szükséges adatait, ezzel is motiválva a tanulót a
munkavégzésre.
3.Korszerű eszköztár
„Ha azt tekintjük kiindulópontnak, hogy hogyan tanul a digitális bennszülött és ehhez milyen
eszközöket használ, akkor az ehhez igazodó, ideálisan felszerelt 21. századi tanteremben az alábbi
eszközökre lenne szükség:”25
Számítógép (multimédiás szoftverek futtatására alkalmas)

25

media/

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezet-korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-
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Webkamera

Mobiltelefon

Interaktív tábla

Szkenner

Szavazórendszer

Nyomtató

Dokumentum kamera

Kivetítő

Digitális palatábla

Kommunikációra

és

internetes

Interaktív asztal

információkeresésre alkalmas, széles sávú

Digitális fényképezőgép

adatátviteli

rendsz

Digitális videokamera

A digitális tábla használata az oktatási folyamatban
Használata elősegíti a szemléletesebb oktatást és az információkhoz, tudáshoz való jobb
hozzáférést.
A)Az oktatási folyamat megtervezése
Az online információs forrásokat felhasználva, tanulói interaktivitásra építve változatos
óratervekkel készülhetnek a pedagógusok,
B) Módszerek
Az a lényeg, hogy tanórán minél több interakció valósuljon meg: tanár-diák, diák-diák, és esetleg
diák-gép viszonylatban. A tábla integrált mivolta, azaz hogy egyesíti magában a korábbi
oktatástechnikai eszközöket (írásvetítő, magnó, CD lejátszó, videómagnó), ahhoz járul hozzá, hogy
dinamikussá és kellően változatossá váljanak a tanórák
C) Motiválás
A digitális tábla leggyakrabban említett előnye a motivációs ereje.
D) Ellenőrzés-értékelés
A digitális táblákhoz kitalált szavazórendszerek nem csak változatossá teszik az értékelési
formákat (formatív, diagnosztikus, szummatív), hanem rendkívüli mértékben megkönnyítik és
felgyorsítják magát az ellenőrzés-értékelés folyamatát is. Nagy előnyük, hogy a digitális tábla nélkül is
működnek.26

Lehetőségek a digitális értékelésre – szavazórendszerek
Előnye az azonnali visszacsatolás, az eredményeket részletes grafikonok és táblázatok formájában
jelzik ki. Ezek a fájlok menthetők és elemezhetők. Mivel a fájlok nem törlődnek, ezért egy újabb
felméréskor összehasonlíthatjuk az aktuális eredményeket a korábbiakkal.

26

media/

http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/papp-danka-adrienn-korszeru-kornyezet-korszeru-eszkoztar-oktatastechnika-es-

Digitális értékelési szoftvert: Socrative[PDA2] Ez a webes alkalmazás ingyenes, csak regisztrálni
kell

a
Konkrét

példák

a

felületen.
kérdezze meg a tanulók véleményét olyan

szavazórendszerek

kérdésekben, amit anonim módon szívesebben

iskolai használatára:
kérdezzen vissza óra közben egy adott
információra,

ami

az

elmúlt

megválaszolnak a tanulók;

percekben

derítse ki a tanulók előzetes tudását;

elhangzott;

jósolják meg (szavazással), hogy milyen

szavaztassa meg, hogy ki melyik lépést
választaná

egy

feladat-

kimenetele lesz az órai szemléltető videónak,

és/vagy

kísérletnek, szimulációnak;

problémamegoldás következő lépéseként;

tesztelje

óra

végén

a

tanulók

órai

ismeretekkel kapcsolatos tudását egy rövid
kérdéssorral.

Digitalizáló eszközök: fényképező, kamera, hangrögzítő

A vizualitás, a képi megoldások és a multimédia bevonásával közelebb tudjuk vinni a tanulókhoz
a tananyagot, hiszen a netgeneráció tagjainak sokkal többet mond egy kép vagy egy videó, mint a
szöveg (Prensky, 2001).
3.3.1. A digitális kép
Konkrét

példák

a

képkészítés

és

készítsenek saját fényképeket a tanulók, majd a

–

megosztó felületen véleményezzék egymás

megosztás iskolai használatára:

képeit szintén előre megadott szempontok

Készítsenek a tanulók sorozatképeket egy

szerint!

látványos kémiai kísérletről!

Dokumentáljuk és archiváljuk a tanórán

Természeti jelenségekről vagy múzeumi

történteket a későbbi tanulás megkönnyítése

termekről készítsünk panorámaképeket!

érdekében:

Töltsük fel egy történet képeit (irodalom,

Fényképezzük le a táblaképet, és osszuk

történelem) egy albumba, és kérjük meg a
tanulókat,
összekevert

hogy

rakják

képeket

sorrendbe
az

meg!

az

Ha

események

készítsünk

időrendisége alapján!
szempont

vagy

téma

dolgozunk,

fényképet

képernyőképek

Adjuk ki házi feladatnak, hogy egy
bizonyos

számítógépen

alapján
Képmegosztó portálok:

Ajánlott weboldalak, alkalmazások:
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a

akkor

szükséges

http://picasa.google.hu (google

SMART

fiókkal

Notebook

szoftver

(digitális

táblaképet fényképez)

rendelkezőknek)
http://www.flickr.com (yahoo

fiókkal

Panorámakép készítő alkalmazások:
Microsoft

rendelkezőknek)

Photosynth

–

http://photosynth.net/default.aspx

http://indafoto.hu (indapass-szal
rendelkezőknek)

Hugin

Panorama

Tools

–

http://hugin.sourceforge.net/

Képernyőkép készítő alkalmazások:
PrintScreen billentyű a klaviatúrán (az

WPanorama

elkészített kép automatikusan vágólapra kerül,

–

http://www.wpanorama.com

és bárhova beilleszthető)Képmetsző (Windows
operációs rendszer/Kellékek)
3.3.2. A videóanyagok
Konkrét példák a videókészítés, és –megosztás iskolai használatára:
Keverjük össze egy eseménysorozat képeit, majd kérjük meg a tanulókat, hogy a képeket helyes
sorrendbe rakva, és aláfestő zenével vagy szöveg-alámondással megtűzve, állítsanak elő belőle egy
kisfilmet!
Rögzítsük

a

tanórák

egy-egy

fontos

mozzanatát

a

későbbi

tanulás

megkönnyítése

érdekében! Lehet ez egy feladat megoldásának levezetése, egy látványos demonstráció, egy beszédvagy versmondás… stb. (A tanórai mozzanatok későbbi megosztása, visszanézése és kielemzése nem
utolsó sorban hozzájárulhat a tanulók reflektív szemléletének és kritikai érzékének fejlődéséhez is.)
Vezessenek a tanulók nyilvános videó blogot (vlogot) egy hosszabb projektmunka
munkafolyamatairól, tapasztalatairól!
Készítsenek mobiltelefonnal 2-3 perces oktatófilmeket tetszőleges témában! (Pl. fejenállás
megtanítása; a projektor és a számítógép összeszerelésének és –hangolásának megtanítása; háromszög
köré írható kör megszerkesztésének folyamata; a madarak táplálása – a téli madáretetők élelemmel
való feltöltéséről … stb.)
A már meglévő videókhoz készítsünk feliratot! Ezzel kiválóan gyakorolható például az idegen
nyelv, de az is érdekes helyzetet szülhet, hogy ha egy tanulócsoport által készített néma oktatófilmet
egy másik tanulócsoport feliratoz.
Készítsenek a diákok (oktató célú) rajzfilmeket adott tananyagból! Alkalmas lehet erre egy-egy
fontos történelmi vagy irodalmi esemény; egy nyelvhelyességi probléma, amelyet a rajzfilm szereplői
beszélnek meg; egy kulturális eseményről szóló beszámoló… stb.
A tanulók vegyenek fel interjút (megadott témában) az iskola polgáraival, a járókelőkkel, a
családtagokkal, egymással. Az elkészült videók tetszés szerint tovább szerkeszthetők, megoszthatók.
http://goanimate.com/ –

Ajánlott weboldalak, alkalmazások:

ingyenes,
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online

rajzfilmkészítő

egyszerű,
program.

http://bit.ly/9iRNZL – ingyenes videófájl

Szépen megrajzolt, változatos sablonokkal,
eszközökkel, szereplőkkel.

koverter, vagyis a különböző kiterjesztésű

http://bit.ly/blzS6u vagy Windows Movie

fájlokat át tudja alakítani a kívánt formátumba
(pl. .mov-ból .avi-ba)

Maker – a Windows operációs rendszer
programja.

http://www.techsmith.com/jing.html (Jing)

Felhasználóbarát, könnyen kezelhető, amatőr

– képernyőfelvételt készít videó formájában

videók

hanggal aláfestve, és online felületet biztosít a

beépített

videószerkesztő
készítésére

kiválóan

alkalmas

(feliratokkal, áttűnésekkel, effektusokkal).
http://dotsub.com/ –

felirat

videofelvételek megosztására.

készítő

program, tetszőleges videókat feliratozhatunk.
3.3.3. A hanganyagok
Hang rögzítésére régebben a diktafon volt a legjobb eszköz, mely ma is megteszi, főleg, ha
digitális. Mp3 lejátszó és/vagy a mobiltelefon sok diák zsebében ott lapul a diktafonnal ellentétben.
Konkrét példák a hangkészítés, és –megosztás iskolai használatára:
Készítsünk mp3 leckét! Bátorítsuk tanulóinkat, hogy készítsenek színvonalas (szakmailag a
pedagógus által kontrollált) hanganyagokat adott témakörökben!
Készítsenek a tanulók egyszerű „hangoskönyveket”! Rögzítsenek hangot egy adott prezentációhoz
vagy képsorozathoz (magyarázatokkal); vagy olvassanak fel adott szövegeket és a felolvasás során
rögzített hangot osszák meg az interneten!
Ének-zene órán engedjük a tanulóknak, hogy „hozzányúljanak” akár a komolyzenei darabokhoz
is! Szerkesszék, módosítsák, mixeljék mai zenei darabokkal – sokkal jobban meg fogják így jegyezni a
klasszikusokat (is)!
Arra alkalmas hanganyagok készítése és hallgatása beszédterápiás céllal is használható!
Rögzítsük a tanórákat, tanórai részleteket podcasting szolgáltatással!
Ajánlott weboldalak, alkalmazások:

kiterjesztésű videóanyagból készíthetünk mp3

http://audacity.sourceforge.net/ – ingyenes,

hanganyagot)
http://soundcloud.com/ – ingyenes, online

nyílt forráskódú hangkészítő és –szerkesztő
szoftver

platform

http://mediaconverter.org/ –
online

médiakonverter

kiterjesztésű
kiterjesztésbe,

fájlt

át

így

ingyenes,

(szinte
tud

például

egy

megosztására

(küldésére, fogadására, le- és feltöltésére)
Podcast Wizard vagy iTunes – a podcast

bármilyen

alakítani

hanganyagok

készítéséhez, szerkesztéséhez, megosztásához.

más
.avi

3.3.4. A prezentáció
A prezentációkészítés már alaptevékenységgé vált az oktatásban. A hangsúly azon van, hogyan
tudjuk a tanulókat motiváltabbá tenni színvonalas bemutatók készítésére.
Megoldási javaslat:
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tanulók által készített bemutatók saját készítésű digitális anyagokat (képeket, hangokat, videókat,
animációkat… stb.) tartalmaznak
együttműködésen alapuló szerkesztési folyamat lehet, ahol egy prezentációt szerkeszt egy kisebb
tanulói csoport.
a dinamikus prezentációszerkesztés, mikor a szerkesztők nem a megszokott, lineáris módon
készítik el a bemutatót, hanem az információk szabad és nonlineáris elhelyezése után mintegy bejárási
utat jelölnek ki a prezentációba kerülő információk között.
Konkrét példák a prezentációkészítés, és –megosztás iskolai használatára:
Csoportmunka: 3-6 fős csoportokban készítsenek a tanulók megadott témában prezentációt, online
együttműködést használva!
Azonos

témáról

készítsen

mindenki

prezentációt,

saját

készítésű

digitális

anyagok

felhasználásával! Töltsék fel a webre és mindenki kommenteljen és értékeljen legalább 2 másik
prezentációt megadott szempontok szerint!
Az órai feladatmegoldásokat (legyen az bármilyen típusú feladat) a tanulók prezentációban tegyék
közzé a weben! A tanár akár itt is értékelheti őket a kommentelés segítségével.
Ajánlott weboldalak, alkalmazások:
https://docs.google.com/ – google fiókkal rendelkezőknek, a közös szerkesztés lehetőségével.
http://www.slideshare.net - ingyenes prezentációmegosztó portál.
http://prezi.com - dinamikus, nonlineáris prezentációszerkesztő online alkalmazás, ingyen.
3.4. A mobiltelefon
A mobiltelefonok gyorsan fejlődnek, és a ma használt készülékek többségével már helyettesíteni
lehet az előzőekben említett digitális eszközöket.
A

mobiltelefon

oktatási

eszközként

való

használatának

tudományos

magyarázata,

“szakmódszertana” még várat magára; egyelőre a mikro-learning fogalmát azonosítják a mobilos
tanulással. A mikro-learning mint tanulási forma a legközvetlenebbül és személyre szabottan teszi
lehetővé az információk kisméretű képek és szövegek útján történő megszerzését, és feldolgozását.
(Forgó,2008)
A mobiltelefon oktatási alkalmazásának néhány konkrét lehetséges területe:
Házi feladat beküldés

Teszt és kérdőív felvétele

Adatrögzítés

Információkeresés, -továbbítás, -csere, megosztás. (Molnár, 2009)

Helymeghatározás (GPS funkcióval)
Szavazórendszerként való alkalmazás
Ajánlás:

Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár (Neteducatio 2016)
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„A könyv célja, elsősorba nem az eszközhasználat technikai
bemutatása, hiszen erre vannak jó videók a neten, hanem az, hogy
ötleteket adjon, miként lehet a tanórán hasznosítani ezeket az IKTeszközöket, módszereket.” (Fenyverneki Gergő: IKT-s ötlettár 7. p.)
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Zárszó - ajánlás

Jelen kiadványunkkal célunk volt, a különleges bánásmódot igénylő( SNI) gyermekekkel,
tanulókkal kapcsolatos törvényi információk megosztása, módszertani segítségnyújtás a többségi
intézményekben dolgozó pedagógusok részére. ( A kiadvány összeállításával egyidőben módosították
a

nemzeti

köznevelési

törvényt,

mely

legfrissebb

változatát

a

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370721 odalon található)
Bízunk bennne, hogy hasznos és a gyakorlatban is jól használható szakmai javaslatokkal,
hivatkozásokkal könnyebbé és érthetőbbé tettük az SNI gyermekekkel való foglalkozást. A gyulai
tankerületben, a békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egyésges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működik gyógypedagógiai
intézményként. Ahogy a nevünk is mutatja óvodától a középiskoláig ellátjuk azokat a gyermekeket,
akiknek a szakértői bizottság az optimális fejlődés érdekében külön nevelést (szegregáció) ír elő. A
gyulai tankerületi központban a többségi intézmények igényei alapján utazó gyógypedagógusi hálózat
keretében igyekszünk ellátni minden SNI gyermeket. Szükség esetén tanácsadással, nevelőtestületi
tájékoztatással is szolgálunk. Erre vonatkozóan az intézmény vezetője, Aléné Kucsera Andrea (email:
andrea.kucsera@gmail.com, tel: 06303005309) nyújt bővebb tájékoztatást.
Maczikné Horváth Annamária
gyógypedagógus,
Dr. Illyés EGYMI int.vezető helyettes

MELLÉKLETEK
1.sz. melléklet
A szakértői véleményekben található idegen szavak, kifejezések magyarázata27
alakváltozás = a gyerekek 6 éves korukban egy olyan testi érési folyamaton mennek át, melynek
eredményeképpen megugrik a hosszú, csöves csontok növekedésének fejlődése, így viszonylag rövid
idő alatt megváltoznak a testarányok. Más változások is együtt járnak ezzel, például ekkor kezdődik a
fogváltás, szociális téren a gyerek a kortársai felé fordul, és szellemileg is nagyot fejlődik:
terhelhetőbbé válik és jobban képes a feladatra koncentrálni, mint korábban. Az iskolaérettségi
vizsgálaton annyira alapkérdés, hogy az alakváltozás megindult-e, hogy enélkül semmiképpen nem
javasoljuk az iskolakezdést.
analitikus-szintetikus gondolkodás = az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót,
szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus
gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.
analógiás gondolkodás = az óvodások és kisiskolások „vezető” gondolkodási formája. A dolgokat
összefüggéseiben láttatja, elősegíti az előzetes ismeretek és az újak közötti kapcsolatok kiépítését.
Segíti a megértést, a fogalomelsajátítást és a problémamegoldást. (Nagy Lászlóné, 2006). Az
analógiás gondolkodás az a szint, ahonnan a magasabb szintű gondolkodási funkciók felé lehet
építkezni, amire pl. a fogalmi és az ok-okozati gondolkodás is épül. Az analógiás gondolkodás a
szabálykövetés, az önálló szabályfelismerés, a szabályalkotás képességének a kiindulópontja.
anamnézis = a gyermek élettörténetének megismerése a fogantatástól a jelenig, melyből a gyermek
megértéséhez értékes információkat kaphatunk.
Apgar-érték = az újszülött élettani mutatóinak meghatározása a megszületést követő 1., majd 5.
percben a szívműködés, a légzés, az izomtónus, a reflexingerlékenység és a bőrszín alapján.
auditív = halláson alapuló, hallással kapcsolatos.
beszédészlelés = az a készség, amely lehetővé teszi, hogy a beszédhangokat, hangkapcsolatokat,
hosszabb hangsorokat felismerjük, azonosítsuk, és képesek legyünk az elhangzásnak megfelelően
megismételni. A beszédfelismerési folyamatban a jelentésnek még nincs szerepe (pl. amikor a
gyermek olyan szót hall, amelynek jelentését (még) nem ismeri).
beszédértés = az elhangzó (a mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok, és
legmagasabb szinten a szövegek jelentésének, tartalmának megértése. Jó beszédmegértés esetén a
gyermek tudja, mit jelentenek a szavak, megérti, amire kérik, amit mesélnek neki, később azt is, hogy
mit olvas. A beszédértés szintjei: 1. szó-értés, 2. mondat-értés (a szavakat szószerkezetekké kapcsoljuk
össze), 3. szövegértés, mely során megértjük a részleteket és azok összefüggéseit (szükséges hozzá: jó
logika,

ok-okozati

összefüggések,

időviszonyok

alkalmazásának képessége).

27
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felismerése,

ismeretek

beépítésének

és

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) = közösségi beilleszkedési, tanulási (olvasás,
írás-helyesírás, számolás, részképességek területén megmutatkozó) és magatartási nehézség. A
területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői
Bizottság állapítja meg fennállását. Az ilyen problémával küzdő gyermek az osztálylétszám
tekintetében két főnek számít; a fejlesztés konkrét feltételeit a szakértői vélemény tartalmazza; a
fejlesztési feladatokat fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus láthatja el;
kontrollvizsgálatát a Pedagógiai Szakszolgálat végzi.
diszgráfia = az írás, helyesírás zavara.
diszkalkulia = számolási zavar.
diszlexia = olvasási, írási-helyesírási zavar, melyhez idegennyelv-tanulási zavar is társulhat. A
szakirodalom használja "csak" az olvasási zavarra, ill. összetett, több problémát magába foglaló
kifejezésként is.
domináns = irányító (pl. domináns kéz: a kézmozgást vezető, irányító kéz).
feladattudat = a feladattudat lényegi eleme, hogy a gyerek akkor is elvégezzen egy feladatot, ha
azt nem élvezi, azért, mert egy tekintélyszemély (szülő, pedagógus) azt mondta, hogy azt
meg kellcsinálni. Nem tartozik ide az, amikor a gyerek "órákig elvan azzal, amit szeret", mert az nem
feladat.
finommotorika = a kéz, az ujjak mozgékonysága, együttműködése. A kézmozgás vezérlésében
szerepet játszik a szem irányítása, a tapintásos érzékelés, a térben való tájékozódás, a figyelem, a
tónusos alkalmazkodás, a forma megtervezésének és visszaadásának összessége. Megfigyelhetjük
rajzolásban, játékban (pl. homokozás, legózás).
fluid képességek = a kapcsolatok megértésének (pl. események között) és következtetések
levonásának képessége (pl. új szabályok alkotása, új helyzetekhez való alkalmazkodás).
gondolkodási műveletek = analízis, azaz elemekre bontás (pl. egy kép, egy szó, egy szöveg
részekre bontása); szintézis, azaz egységbe foglalás (pl. puzzle játékok, történet alkotás); analógiák
felismerése(pl. egy szövegben, történetben, mesében, a mindennapi életben a hasonlóságok, hasonló
helyzetek, hasonló megoldási lehetőségek felismerése); ok-okozati viszonyok megértése (pl. az okok
és a következmények felismerése, összefüggésbe hozása);problémamegoldás mint az iskolai feladatok
megoldása, vagy a hétköznapi életben megjelenő problémahelyzetek megoldási stratégiáinak
felhasználása (pl. matematikai feladat, vagy „hogyan kérjem vissza egy másik gyerektől a játékomat,
amit elvett?”).
grafomotorium = olyan mozgások együttese, melyek a kéz finom, aprólékos, pontos mozgatását
teszik lehetővé az írás során. Érettsége jórészt az idegrendszer érettségétől függ, alapja a teljes testtel
végzett mozgások - a nagymozgások - összerendezettsége. Megfigyelhetjük a rajzolásban (pl. hogyan
fogja a gyermek a ceruzát, milyen erősséggel, nyomatékkal, mennyire görcsösen vagy könnyedén
rajzol) és az írásmozgás során.
impulzív = első benyomás hatására, gondolkodás előtt cselekvő, heves, indulatos.
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inadekvát = nem megfelelő, a helyzethez nem illő.
intelligencia-vizsgálat = az értelmi és gondolkodási képességeket, folyamatokat vizsgáló eljárás.
Több részterületre bontható, ilyenek pl. a szóbeli és a cselekvéses teljesítmény, a feldolgozási
sebesség, a memóriafunkciók. Általában olyan összetett teszttel vizsgáljuk, ami több részterület
működéséről is információt ad. A leggyakrabban használt intelligencia-tesztek: Woodcock-Johnson,
WISC, Raven, Színes-Raven, Budapesti Binét.
intelligencia-profil = az intelligencia-teszt egyes részpróbáiban nyújtott teljesítmények grafikus
megjelenítése.
intelligencia-struktúra = az intelligencia-teszttel az intelligenciát alkotó különböző részterületeket
vizsgáló feladatokban nyújtott teljesítményeket mérjük; az egyes részterületeknek a többi területhez
képest

egyenetlen

fejlődése

(kimagasló

ill.

gyenge

volta)

esetén szórt

intelligencia

struktúráról beszélünk, melyet gyakran láthatunk tanulási nehézséggel/zavarral küzdő gyerekeknél,
míg tanulási gyengeségnél kiegyenlítettebb (általánosan gyenge)struktúrát látunk.
kauzalitás = az ok-okozati viszonyok meglátásának, felismerésének, valamint az ezekről való
beszámolás képessége.
keresztezett dominancia = amikor a szem és a kéz, illetve a láb idegrendszeri vezérlése ellentétes
agyféltekéből indul ki (pl. a szemet a jobb agyfélteke, a kezet a bal agyfélteke irányítja.
keresztmozgások = a test középvonalának átlépésekor végzett mozgások (pl. a jobb kézzel
megfogjuk a bal fület).
kognitív hatékonyság = a képesség alapja a figyelem; ettől a képességtől függ, hogy valaki hogyan
tudja „eladni” a tudását az iskolában; függ a rövid távú memória befogadó képességétől és az
információk észlelési-feldolgozási sebességétől.
kognitív (megismerő) funkciók = figyelem, észlelés, emlékezet, gondolkodás, beszéd, képzelet.
lateralitás = oldaliság, vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét (lábát, szemét, fülét) használjae elsődlegesen a gyermek; kétoldali lateralitás = nincs számottevő különbség pl. a kezek
használatában;kevert lateralitás= pl. jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes a gyermek.
memoriter = olyan betű- vagy mozaikszó, amely vagy egy meglévő értelmes szó betűinek
szavakra bontásából ered, vagy több összetartozó fogalom, nyelvi elem együttes megjegyzése
érdekében az alkotó tagok kezdőbetűiből készített újabb értelmes (létező) szó, vagy más módon segíti
hangalakjával másvalami megjegyzését.
mentális = az elmével, a gondolkodással kapcsolatos folyamatokra utal.
mentális lexikon = a rendelkezésre álló aktív és passzív „elme-szótár”, amiből a gyermek szükség
esetén elő tudja hívni az aktuálisan használni akart emlékeket, információkat, korábban tanultakat.
mennyiségi relációk = a számtani, matematikai mennyiségek közötti összefüggések. A "több", a
"kevesebb" és az "ugyanannyi" fogalmainak megértése, ezek alkalmazása.
mnemotechnikák =

emlékezést

segítő

módszerek;

képeket memoriternek nevezzük.
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az

ezekhez

használt

kulcsszavakat,

motoros = mozgásos, mozgásbeli.
multiszenzoros oktatás = ennek során az információk több csatornán keresztül érkeznek (pl. a
tanár elmondja a feladatot és fel is írja a táblára).
organikus = szervi, idegrendszeri; egy tünet organikus háttere = a tanulás vagy a viselkedés
területén jelentkező tünet szervi/idegrendszeri háttere a gyermek anamnesztikus adatai alapján
valószínűsíthető.
percepció = érzékelés, a valóság érzékszervi észlelése.
perinatális = születés körüli.
performációs = cselekvéses, cselekvésen keresztül megragadható. Általában az intelligenciával
kapcsolatban használjuk a kifejezést. A mélyebben húzódó, akár veleszületett készségekkel,
képességekkel függ össze. Ilyen többek között a logikai készség, a koncentráció, a koordináció, a
részek egésszé rendezése, az érzékelés és a mozgás összehangolása.
pszichomotoros

fejlődés =

a mozgás (nagy-

és

finommozgások),

agondolkodási

funkciók (összefüggések felismerése, problémamegoldás), a beszéd (kifejező és megértő beszéd),
valamint a figyelem minőségének (felkelthetőség, fenntarthatóság) összessége. (összefüggések
felismerése, problémamegoldás), a
részképességek = az olyan összetett tevékenységek, mint az írás, az olvasás és a számolás
kivitelezését biztosító kognitív (megismerő) és motoros funkciók.
részpróbák = a komplex vizsgálóeljárásokat, teszteket felépítő feladatok (pl. intelligencia-tesztben
a számolási gondolkodást, a szókincset, az ok-okozati kapcsolatok felismerését, stb. vizsgáló próba).
sajátos nevelési igény (SNI) = a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége. Ilyen
például a mozgás-, látás-, hallás-, beszédfogyatékosság, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az
aktivitás és figyelem zavara, az értelmi akadályozottság, stb. Megállapítása a Pedagógiai Szakszolgálat
javaslata alapján a Megyei Szakértői Bizottság feladata; a Bizottság jelöli ki a fejlesztést végző
szakembert (fejlesztő pedagógust, gyógypedagógust, pszichológust, stb.), a megfelelő iskolát, és végzi
a kontrollvizsgálatot.
sematikus ábramásolás = egyszerű egyenes és ívelt vonalakból álló értelmes ábra lemásolása, mely
tájékoztatást ad a gyermek vizuomotoros képességeiről; az iskolaérettségi vizsgálat standard feladatai
közé tartozik.
szem-kéz koordináció = a szem és a kéz együttműködése a rajzoláskor, az íráskor, a különböző
mozgásformák kivitelezésekor (pl. labdadobás, vagy elkapás)
szenzibilis = fogékony, érzékeny.
szeriális = egymás után "zsinórban" következő, sorozatokkal, sorbarendezéssel kapcsolatos. Több,
egymással összefüggő dolog sorrendjének kialakítása.
szövegértés = a szöveg hangos vagy néma olvasása során az olvasott anyag tartalmi jellegű
feldolgozása.
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sztereotip = állandóan ismétlődő, visszatérő.
taktilis = tapintásos érzékelésen alapuló.
tanulási gyengeség = a tanulási képességek általános gyengesége. Nem tartozik a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségek közé. A Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság állapíthatja
meg. Többségi pedagógiai eszközökkel kezelendő, nem fejlesztés, hanem korrepetálás, differenciált
segítségadás szükséges fennállásakor, melyet óvodapedagógus, tanító, tanár, szaktanár láthat el. A
tanulási gyengeséggel küzdő gyermek az osztálylétszámban 1 főnek számít.
tanulási nehézség = a tanulási képességek, magatartás átmeneti nehézsége, lásd: a "beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézség"címszónál.
tanulási zavar = amikor a gyermek az értelmi képességei, intelligenciaszintje alapján elvárhatónál
egy-egy részterületen lényegesen alacsonyabb iskolai teljesítményt nyújt. Részképesség-zavar, mely
megnehezíti az olvasás (diszlexia), és/vagy az írás (diszgráfia) és/vagy a matematika (diszkalkulia)
tanulását. A gyermek iskolai teljesítményét sorozatos kudarcok kísérhetik, melyek másodlagosan
viselkedési, beilleszkedési nehézségekhez vezethetnek. A Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői
Bizottság állapíthatja meg. Lásd: a "sajátos nevelési igény" címszónál.
tízes átlépés automatizációja = amikor a gyermeknek magasabb számkörökben (azaz 10-en felül)
kell számolnia, műveleteket végeznie, már nem tudja az ujjait használni, a feladatot fejben kell
leképeznie. Ehhez szükséges az alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) bevésődése,
elmélyítése, azaz automatizációja.
újszülöttkori adaptáció = az újszülött alkalmazkodása a méhen kívüli élethez (pl. a légzés, a
keringés, a vese- és bélműködés, a testhőmérséklet, az idegrendszer, az immunrendszer működése
szempontjából).
verbális = szóbeli, szavakban megragadható. Általában az intelligenciával kapcsolatban használjuk
a kifejezést. A konkrét, tanult ismeretekkel, szókinccsel, szóbeli kifejezőkészséggel függ össze. Ide
tartozik többek között a számolás, a szókincs, a nyelvi kategóriák használata.
verbális kifejezőkészség = gondolataink, érzéseink, észleléseink, ismereteink szóban történő
kifejezése.
vizuális = látáson alapuló, látással kapcsolatos.
vizuális differenciálás = látás általi/látáshoz kötött megkülönböztetés és azonosítás.
vizuomotoros koordináció = a látás és a mozgás összerendezése, pl. amikor a kisbaba fogni tanul:
először látja a tárgyat, meg is akarja fogni, de még nem sikerül, mert nem rendeződött össze a fejében
a távolság a keze és a tárgy között.
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2.sz. melléklet
Az SNI fajtáinak megfelelő BNO-kódok:
F84.4 Mentális retardációval és sztereotip

F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus

mozgászavarral társuló túlzott aktivitás

fejlődési rendellenességei
F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara

F84.5 Asperger szindróma

F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd

F84.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési
zavar

zavara

F84.9

F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd)

meghatározott

pervazív

(átható) fejlődési zavar

zavara
F80.3

Nem

Szerzett

aphasia

F88

epilepsziával

pszichológiai

fejlődés

egyéb

rendellenességei

[Landau-Kleffner szindróma]

F89

F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési

A

pszichológiai

fejlődés

rendellenességei k.m.n.

zavar

A viselkedés és érzelmi-hangulati élet

F80.9 A beszéd és a nyelv fejlődésének

rendszerint

nem meghatározott zavara

gyermekkorban

vagy

serdülőkorban jelentkező zavarai

F81 Az iskolai teljesítmény specifikus

F90 Hiperkinetikus zavarok

fejlődési rendellenességei
F81.0

A

Meghatározott

olvasási

F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai

zavar

F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar

(dyslexia)
F81.1 Az írás zavara (dysgraphia)

F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar

F81.2 Az aritmetikai készségek zavara

F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus
zavar

(dyscalculia)
F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara

F91 Magatartási zavarok

F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési

F91.0

családi

körre

korlátozódó

magatartászavar

zavara
F81.9

A

Az

iskolai

készségek

F91.1

nem

beilleszkedettek

meghatározott fejlődési zavara

Kortárscsoportba

sem

magatartászavara

(nem

szocializált magatartászavar)

F82 A motoros funkció specifikus fejlődési

F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek

rendellenességei
F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok

magatartászavara.

F84 Pervazív fejlődési zavarok

magatartászavar)

(szocializált

F91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar

F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus

F91.8 Egyéb magatartászavar

infantilis)
F84.1 Atípusos autizmus

F91.9 Nem meghatározott magatartászavar

F84.2 Rett-szindróma

F92 Kevert magatartási és emocionális
zavarok

F84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív

F92.0 Depressziós magatartászavar

zavar
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F92.8

Egyéb

kevert

magatartás

F95 Tic (zavar)

és

F95.0 Átmeneti tic (zavar)

emocionális zavar
F92.9

Nem

meghatározott

F95.1 Krónikus motoros vagy vokális tic

kevert

(zavar)

emocionális és magatartászavar

F95.2 Kombinált vokális és multiplex

F93 Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő

motoros tic (zavar) [Gilles de la Tourette

emocionális zavarok
F93.0

Szeparációs

szorongás

szindróma]

a

F95.8 Egyéb tic zavarok

gyermekkorban
F93.1

Fóbiás

szorongásos

F95.9 Nem meghatározott tic zavarok

zavar

F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és

gyermekkorban
F93.2

Szociális

szorongásos

serdülőkorban

zavar

kezdődő

viselkedési

emocionális rendellenességek

gyermekkorban
F93.3 Testvér rivalizáció (zavara)

F98.0 Nem organikus enuresis

F93.8 Egyéb gyermekkori emocionális

F98.1 Nem organikus encopresis
F98.2 Csecsemő- és gyermekkori táplálási

zavar

zavarok

F93.9 Nem meghatározott gyermekkori

F98.3 Pica csecsemő- és gyermekkorban

emocionális zavar
F94

és

A

szocializáció

F98.4 Sztereotip mozgászavar

jellegzetesen

F98.5 Dadogás (psallismus, ischophonia)

gyermek- és serdülőkorban kezdődő zavarai

F98.6 Hadarás (agitolalia)

F94.0 Elektív mutizmus
F94.1

Reaktív

kötődési

F98.8 Egyéb, rendszerint gyermekkorban

zavar

vagy serdülőkorban kezdődő meghatározott

gyermekkorban

viselkedés és emocionális zavar

F94.2 Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési

F98.9 Rendszerint gyermekkorban vagy

zavar gyermekkorban
F94.8

Egyéb

gyermekkori

serdülőkorban kezdődő nem meghatározott

szociális

viselkedés és emocionális zavar

funkciózavar
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