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1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazás a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában 
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – 
nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok – a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési 
igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

 (a kollégiumi nevelés országos alapprogramját), 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a szülők elvárásait és 

 az általuk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 
Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben vagy egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, 
illetve az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, iskolai osztályban a sajátos nevelési igényű tanulók 
számára külön szervezett (gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményekben) nevelésére-oktatására. 

1.2. Az Irányelv célja 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint 
más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

o a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 
beilleszkedést; 

o az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 
o a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, képességek, készségek kialakítása, fejlesztése kiemelt szerepet kapjon a teljes alapfokú oktatás szintjén, de különösen 

az általános iskola alsó tagozatán, illetve ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is visszanyúljon; 
o a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai programjainak tartalmi elemeivé, 
o a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit; 
o a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs, célú korrekciójának területeit; 
o a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó javaslatokat. 

1.3. A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátása 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik 
figyelembe. 
A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb 

ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 
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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 teheti szükségessé. 

1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő nevelési-oktatási intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét – az általános elveken túl 
– átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és szervezett nyitott tanulási-tanítási folyamatban valósul meg, mely 
az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

c) A sajátos nevelési igényű, ugyanakkor kiemelt tehetségű tanulók ellátása esetén a habilitációs, rehabilitációs tevékenység mellett kell megjelenniük a 
tehetséggondozás feladatainak. 

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékosságból, autizmus spektrumzavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a 
meglévő ép funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók és a személyiség fejlesztése. 
e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 
f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A sajátos nevelési igény típusa és súlyossága.  
b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 
c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 
cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 
cc) érzelmi szükségletei, állapota, attitűdje, 
cd) korai fejlesztésben és gondozásban való részvétele, a korai időszak fejlődésmenete. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, az átvezetés, a továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb 
életvitelre történő felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 
a) az intézmény pedagógiai programjában, 
b) a helyi tantervben, 
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási programban (pl. tanmenet, óraterv), 
d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, konduktor kompetenciája: 
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1. a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása; 
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli megsegítés; 
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, 

ezt követően a konzultációban, az osztálytermi környezet adaptációjában; 
4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közreműködés a többségi pedagógusokkal együtt. 

1.4. A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

A nevelés-oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű 
tanulókhoz igazodva az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani és 
hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint például: 

o speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tananyagok; 
o speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 
o az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 
o rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 
o a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus, terapeuta 

(módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). 

1.5. A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – 
oktatásuk (teljes vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 
Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi 
tényezők biztosítják: 

o A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a 
horizontális tudásátadásra. 

o Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók 
fogadására. 

o Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani 
eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, 
az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, a tanuló képességei kibontakoztatásának érdekében. 

o Multidiszciplináris teamek (pl. többségi pedagógus, gyógypedagógus, szülő, az érintett tanuló stb.), illetve jó gyakorlat e-bank, iskolai „forrásközpont” 
működtetése – a pedagógusok által kidolgozott egyes differenciált tananyagok, feladatlapok stb. felhasználásával, melyeket az iskola minden pedagógusa 
használhat, illetve minden pedagógus gyarapítja az anyagokat. 

o A nyitott tanulási-tanítási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként 
egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

o A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás 
iránti pozitív attitűddel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 
- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 
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- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, 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, hatékonyságvizsgálat, a tanulói 
teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

- a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszervezés segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló 
számára egyformán hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, a differenciáló 
módszerek (az instrukciók adása terén is) alkalmazása, beleértve az értékelést is; 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, konduktor iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva 

vállalja a felelősséget a különleges bánásmódot igénylő gyermek haladásáért. 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel 
rendelkező – gyógypedagógus, konduktor 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 
c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 
d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi követelmények szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a 

tantervben, elvárt tudásban, hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, gyógypedagógustól, asszisztenstől), eszközhasználat, differenciált 
tananyag-feldolgozás révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő tantervi célok megjelenítése esetén – a gyermek szakértői véleményének alapján – 
o 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; 
o alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének lehetőségeit a befogadó intézményben; 
o segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek önmagához mért fejlődésének megítélésében; 
o segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézmények vegyék igénybe az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani 
intézmények (EGYMI), a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatok segítségét. Ennek keretében ismerjék meg az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló (képzések, online platform stb.) 
révén. 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézmények az iskoláztatás során több fontos feladat megoldását vállalják a mindenkire 
vonatkozó általános feladatokon túl: erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése, családi életre nevelés, testi és lelki egészségre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, környezettudatosság, pályaorientáció, 
gazdasági és pénzügyi nevelés, médiatudatosságra nevelés, a tanulás tanítása, valamint ezeken túl az esélyegyenlőség biztosítását a sérülésből és az esetleg csatlakozó 
fogyatékosságból adódó hátrányok leküzdésével. 
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Általános tanácsok: 
A dolgozatok összeállításánál figyelembe kell venni a minimumkövetelményeket, amelyeket egységesen kell kidolgozni az azonos évfolyamon tanítóknak, értelmezni 
az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségekben. A Helyi tanterv meghatározza, hogy hány százalékos teljesítményre adhatunk kettest. Általában ez 35%.  
Úgy kell összeállítani a számonkérés feladatsorát, hogy a dolgozat 35 %-a minimumszintű feladatokat tartalmazzon, a tanuló számára elérhető legyen a kettes. Célszerű 
karikázással jelölni, hogy be tudja osztani az idejét a dolgozatíráskor, ezeket oldja meg először.  
Írásbeli számonkérés felváltása vagy kiegészítése szóbeli felelettel. Sok tanulót zavar, ha az osztálytársaik előtt kell számot adni tudásukról. Ilyen esetben előfordulhat, 
hogy gyengébb teljesítményt nyújtanak szóban, mint írásban. Ilyen esetben, ha megoldható, javasolt a kétszemélyes helyzet a számonkérésnél. De legyen lehetősége 
írásbeli felelés lehetőségét választani.  
Bizonyos tantárgyak értékelése alóli felmentés nem a képzés alól, hanem a tantárgy érdemjeggyel és osztályzattal történő értékelése alól mentesíti a tanulót.  
Tehát ugyanúgy dolgozik a többiekkel, de az osztályozás elhagyása miatt a szorongása megszűnik. Az értékelés terhe alól felszabadulva a tanulók általában képesek 
elfogadható teljesítményt nyújtani. Dolgozataik sikerülnek, tanulási motivációjuk visszatér. 
A kedvezmények tehát nem mentesítenek a tanulás alól. Részképesség zavaros, valamiben tehetséges tanuló életútját segíthetjük azzal, hogy könnyítünk a problémás 
területeken. A legfontosabb, hogy önmagához képest minősítsük a tanulót, vegyük észre a legkisebb eredményt, fejlődést is. Használjunk személyre szóló dicséreteket.  
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A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességeivel küzdő tanulók (BNO F8010-8090) 
Beszédfogyatékosok csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv receptív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) 
vagy expresszív folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző 
klinikai képekben jelenik meg, és életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos zavara, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus 
alakulása, jelentős eltérése miatt az ilyen tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott.  
Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. A 
beszédfogyatékosság együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, azok maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban 
az olvasás/írás/helyesírás/számolás területén kialakuló verbális tanulási zavarral.  
A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig - sokféle változatban 
előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs zavarok következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) 
alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

A beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikus kategóriái az iskolába lépéskor és az iskoláskorban 

a. Beszédzavarok b. Auditív feldolgozási zavarok 

 Hangképzési zavarok 

 Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás) 

 Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

 Artikulációs zavarok (beszédhanghibák) 

 Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 
 

A beszédzavarral küzdő tanulók jellemzői: 

 A tanuló a hangzó beszéddel való kommunikációra motivált, azonban 
beszédének gyenge érthetősége miatt a szóbeli kommunikáció sikertelen, 
vagy csak részben tudja beteljesíteni funkcióját.  

 Ez az iskolai életben nehezíti: az önálló szóbeli megnyilvánulásokat a 
tanórán és a tanórán kívüli tevékenységekben; a szóbeli kommunikációs 
helyzetek létrehozását és fenntartását; a megfelelő társas kapcsolatok 
alakítását. 

A magyar iskolarendszer nagymértékben a verbális tanulási folyamatokra 
épít.  

 Ezekben a beszédzavarral küzdő tanuló jelentős hátránnyal indul, ezért 
napi szinten szenved el kudarcot, frusztrációt.  

 Az ilyen tapasztalatok sokasodásával egyenes arányban a lehetőségekhez 
képest kerülni igyekszik a szóbeli megnyilvánulásokat. A megjelenő 
beszédfélelem (logofóbia), szorongás fokozódásával „ördögi körbe” kerül.  

 Társas kapcsolataiban egyre visszahúzódóbbá válik.  

Az érintett tanulók a hallható jelek feldolgozásában mutatnak súlyos zavarokat, ez 
jellemzően a beszédfeldolgozásban, így a beszédértésben is komoly gondot okoz. 
Felderítésükre nem minden esetben kerül sor iskoláskorig, mivel az auditív 
információfeldolgozás zavara nem feltétlenül társul a kifejező beszéd zavarával, így a 
környezet számára kevésbé feltűnő az atipikus fejlődés. Jelentős számban csak a már 
kialakult tanulási zavar következtében, sokszor csak 2-3. osztályban kerülnek 
felismerésre az érintett tanulók beszédfeldolgozási zavarai. 
 
Az auditív feldolgozási zavarokkal küzdő tanulók jellemzői: 

 A hallható információk felismerésének, megkülönböztetésének és megértésének 
zavarát mutatják.  

 A tanulási folyamatban a szóbeli közlések, instrukciók, magyarázatok megértése 
okozza a legnagyobb gondot. A zavar markáns tünete, hogy a tanulók az őket 
körülvevő auditív, így a verbális ingerekből sem tudják azonosítani a releváns, 
feldolgozandó információt.  

 Szűrés hiányában a feldolgozás igen sok kognitív energiát emészt fel, a gyermekek 
hamarabb fáradnak el, és a kognitív-nyelvi feldolgozást igénybe vevő 
feladatokban hirtelen teljesítménycsökkenés áll be.  

 A tünetegyüttes indukálja a tanulási teljesítmények különböző zavarait. Ezek 
közül az egyik legfontosabb az írott nyelvi zavar kockázata. 

 Az érintett tanulók gyakran küzdenek a beszédhangzók megkülönböztetésének és 
azonosításának nehézségével.  
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 Egyre növekvő frusztrációja miatt különböző pszichés tünetek jelenhetnek 
meg: agresszió, bohóckodás vagy éppen apatikus viselkedés (mely 
kamaszkorban akár depresszióig fokozódhat). Így másodlagos viselkedési, 
magatartási zavarok keletkeznek, melyek gyökere a beszédzavar.  

 Emellett maguk a kommunikációs partnerek is kerülik társaságát, mivel 
őket is frusztrálja, hogy nem értik a beszédet, vagy a természetes beszédtől 
idegen jelenségeket észlelnek.  

 Az osztályban a beszédzavarral küzdő tanuló könnyen perifériára 
szorulhat, kapcsolatrendszere beszűkülhet.  

 Ezek a tapasztalatok alacsony önértékeléssel párosulva a közösségben 
céltáblává, bűnbakká tehetik a gyenge kommunikációs és ezáltal gyenge 
érdekérvényesítési képességgel bíró tanulót.  

 A nagy emocionális terhelés a tanuló kognitív energiáinak egy részét is 
felemésztheti, így következményes tanulási zavar is kialakulhat. 

 Különösen olyan esetekben fordul ez elő, ahol a hangzó beszéd jelentős 
eltérése mellett a beszédértés nehézsége is tapasztalható (pl. 
rezonanciazavarok). 

 Ennek következtében a betűtanulás, a dekódolás (olvasástechnika) és a helyesírás 
terén is nehézségek jelentkeznek.  

 Az órai verbális tanulási helyzetekben is intelligenciájukhoz képest váratlanul 
alulteljesítenek, nem értik meg az instrukciókat, magyarázatokat, ezért más 
feladatba kezdenek, másképp viselkednek.  

 A társas helyzetekben (pl. közös játék, konfliktuskezelés) szintén kiütköznek 
nehézségeik, nem tudják maradéktalanul feldolgozni a verbálisan elhangzott 
szabályokat, így szándékuktól függetlenül nem is tudják betartani azokat.  

 Kifejező beszédük csak ritkán érintett, így a beszédészlelési zavar az iskoláskorig 
gyakran felderítetlen, kezeletlen marad.  

 A tanulási zavar iskolai megjelenésével már csak az egyéb pszichés fejlődési zavar 
SNI kategóriáját kapják, annak ellenére, hogy elsődlegesen a beszédfeldolgozás 
érintett. 

c. Nyelvi zavarok 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók mindannyian küzdenek a nyelvi kifejezőkészség különböző nyelvi szinteken megjelenő zavarával (expresszív nyelvi zavarok). 
Ez a beszéd- és nyelvi kifejezészavar érintheti a nyelv hangrendszerét, a beszédhangejtést, az aktívan használt szókincset, annak jelentését, a nyelvtani összefüggések 
kifejezését, a mondatalkotást, valamint a nyelvhasználatot (pragmatika). A nyelvi kifejezés zavara mellé társulhat a nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés különböző 
nyelvi szinteken és különböző súlyosságban megmutatkozó zavara (receptív nyelvi zavarok) is. 
A nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés zavarai a különböző nyelvi szinteket külön-külön és együtt is érinthetik, így pl. a nyelv hangzórendszerét (fonológia), a 
szókincsét (lexika), a nyelvtani szerkezeteket (morfológia, szintaktika), a nyelvi jelentést (szemantika) és a nyelv mindennapi helyzetekben való alkalmazását – pl. 
képes beszéd – (pragmatika). Leggyakrabban a szókincs és a grammatika feldolgozási zavarával találkozunk. A fonológiai zavara pedig jelentős szerepet játszik az 
írott nyelvi zavarok egy formájának, a fejlődési diszlexiának a kialakulásában. A nyelvi feldolgozás, megértés zavarai minden esetben gyengébb nyelvi kifejezési 
lehetőséget is jelentenek, így általában expresszív zavarral is társulnak (ez nem mindig jelenik meg külön a diagnózisokban). A feldolgozási és kifejezési zavar társult 
jelenléte minden esetben súlyosbítja a tüneti képet.  
 
A nyelvi zavarokkal küzdő tanulók jellemzői: 

 A késve induló szókincsfejlődés nem éri be a tipikusan fejlődő társakét még iskoláskorban sem; 

 a szókincs szerkezete is eltérő lehet, pl. a főnevek nagyobb, az igék vagy melléknevek, határozószavak kisebb arányban kerülnek be a passzív és/vagy az aktív 
szókincsbe; 

 a kontextusnak megfelelő szó előhívása, aktiválása is gondot okozhat, jellemzőek a szótalálási nehézségek; 

 a beszédhangok (fonológiai) feldolgozásában és produkciójában is elmaradás tapasztalható, ami az írott nyelvi zavarok kockázatát vetíti előre; 

 a szavak hangalakjának pontos feldolgozása és emlékezeti megőrzése nehéz; 



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
8 

 

 egy-egy szó hangzósorának jelentős egyszerűsítése nemcsak a beszéd érthetőségét rontja (még iskoláskorban is), hanem nehezíti a szavak emlékezeti tárolását, 
akadályozza a szótanulást és az előhívást; 

 a szókombinációk használata és a mondatalkotás, a spontán beszéd az iskoláskorban is alacsony nyelvtani komplexitású (jellemzően tőmondatokat, hiányos 
mondatokat alkotnak); 

 mondataik még a felnőttkorhoz közeledve is nyelvtanilag helytelenek (diszgrammatikusak) lehetnek; 

 nem használnak vagy rosszul értelmezik a kötő-, rámutató szavakat, ez főként az összetett alárendelő mondatokat tartalmazó instrukciók, szövegek megértésében 
okoz gondot. 

 Mindezeket a jelentésfeldolgozásban és a nyelvhasználatban mutatkozó nehézségek kísérik. Pl. a tanulók nehezen fejezik ki és értik meg a szövegek rejtett, átvitt 
tartalmait, többek között nagy nehézséget okoz a képes beszéd, a metaforák vagy a közmondások megértése. 

 A nyelvfejlődési zavar jelentős és életre szóló kommunikációs hátrányt jelent akkor is, ha az egyén intelligenciája átlag feletti, hiszen nehezen tudja gondolatait 
kifejezni, megértetni társaival. Főként ebből adódik a nyelvfejlődési zavarral küzdők visszahúzódása, szociális kapcsolatainak beszűkülése, súlyosabb esetben, 
alacsony önértékeléssel párosulva akár beilleszkedési vagy pszichés fejlődési zavar is kialakulhat. (A pszichiátriai rendelésen megforduló 4–12 éves 
gyermekek/tanulók körében felülreprezentált a fel nem ismert nyelvfejlődési zavart mutató tanulók csoportja: 34%.) 

 A nyelvi zavar a beszélt és az írott nyelvben egyaránt megmutatkozik; az óvodáskori nyelvfejlődési zavarra minden esetben verbális tanulási zavar épül. A 
dekódolás (olvasástechnika), a helyesírás, az értő olvasás, később a szövegalkotás, a fogalmazás is zavart mutat. A tanulók nehézkesen, sok hibával, töredezetten 
olvasnak, gyakoriak az újrakezdések. Az olvasástechnika nem automatizálódik, a gyermekek az alsó tagozat végére sem válnak gyakorlott olvasókká. Emiatt az 
írott szöveg tartalma számukra kevésbé ragadható meg. 

 A nyelvi feldolgozás az átlagosnál jelentősen több kognitív energiát emészt fel, a tanuló a kognitív-nyelvi feladatokban hamarabb elfárad, mint tipikus nyelvi 
fejlődésű társai. Ilyenkor teljesítménye hirtelen romlik. 

 A tanulási zavar súlyosságát a nyelvi fejlődési eltérés mértéke mellett főként az befolyásolja, milyen korán történt annak felismerése és megfelelő kezelése, valamint 
milyen erős védőfaktort képez a családi háttér. 

A tanulási teljesítmény eltérése nyelvfejlődési zavarok esetén nemcsak a magyar nyelv és irodalom tantárgyban jelentkezhet, hanem minden olyan tárgyban is, ahol 
verbális tanulási folyamatok dominálnak az ismeretszerzésben (pl. történelem, földrajz, biológia). A társuló zavarok nélkül jelentkező nyelvi zavarral küzdő gyermekek 
általában más – nem nyelvi – szimbólumrendszerekben jól eligazodnak, ezért pl. matematikai képességeik vagy képi-vizuális feldolgozásuk általában megfelelő, akár 
kiváló is lehet. Ugyanakkor a nyelvi zavar a matematikai fogalmak megtanulásában és adekvát használatában szintén hátrányt jelent. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

  Olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós olvasástanítási módszer ajánlott.  

 A súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezendők.  

 Az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, az oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

 A beszédfogyatékos tanulók esetlegesen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei jelentenek nehézséget! 

 Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegekkel segítheti a pedagógus a tanulók munkáját.  

 Fontos, hogy az alapfogalmak megértését, memorizálását egyénre szabott módszerek támogassák.  
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 Fontos a kifejezőkészség állandó fejlesztése és a kommunikáció iránti igény kialakítása.  

 Az információszerzésben, tanulásban, szociális-kommunikációs fejlesztésben az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő! A számítógép írástechnikai 
segédeszközként tanulási és munkaeszköz a beszéd útján nehézségekkel kommunikáló tanuló számára. 

 A választott és alkalmazott módszerek változatosak és sokszínűek legyenek. Fontos a multiszenzoros technikák használata (auditív-, vizuális-, verbális-, 
drámatechnikák), valamint a verbális, nem verbális kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű használata! 

 A tevékenységen alapuló ismeretszerzést részesítsék előnyben.  

 A fogalmak tartalmi azonosítására több szituáció, tevékenység kapcsán legyen lehetőség.  

 Adott helyzetek kommunikációs formáinak begyakorlása biztosított legyen.  

 Az egyéni differenciálást támogassák.  

 A gyermek saját élményeinek mobilizálásával törekedjen az érdeklődés folyamatos fenntartására, a közlési kedv felkeltésére!  

 A pedagógus beszédmintája legyen lényegkiemelő, világos és egyértelmű!  

 A tapintatos javítás: a gyermek közlésének átfogalmazott formában történő visszatükrözése.  

 A feladathelyzet megválasztásánál sérülésspecifikus differenciálás és segítségnyújtás szükséges. (pl. dadogók esetében az írásbeliség elsőbbségét szükséges 
biztosítani.) 

 Adjon lehetőséget a kérdezésre, a fogalomazonosításra!  

 Juttassa sikerélményhez a beszédsérült gyereket!  

 Az értékelés legyen reális, a gyermek önmagához mért fejlődése jelenjen meg a véleményezésben!  

 A beszédhelyzetekhez biztosítson kellő időt a beszédfogyatékos gyermek számára!  

 A problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, konkrét, cselekvéshez kötött helyzetekben.  

 Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve 
a verbális absztrakciónak a fejletlensége. 

 A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk 
megértési nehézségei esetén stb.) különös figyelmet kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, a mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az 
analóg cselekedtetésre. 

 A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségére, a téri tájékozódás zavarára. 

 A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális tananyagokkal (interaktív tábla, digitális tananyag)  

 Legyen következetes, ismerje a beszédfogyatékos tanuló erősségeit, gyengeségeit! 

 A nyelvfejlődési zavarok és a verbális diszpraxia esetében az írott nyelv szokásosnál lassabb ütemű, kis lépésekben történő, időben is elnyújtott kialakítására van 
szükség, annak érdekében, hogy az írott nyelvi szimbólumok elsajátításához vezető kettős elvonatkoztatási utat (elvonatkoztatni a beszélő személyétől és a beszéd 
vokális elemeitől) a beszéd-/nyelvfejlődés zavarával küzdő gyermek is képes legyen követni. 

 Az életkornak megfelelően szükséges a gyermek önmagáról való tudásának, önismeretének folyamatos fejlesztése. Az erősségek és gyengeségek tudatos 
felismerésével alakítsuk ki a számára legmegfelelőbb megküzdési stratégiákat, a későbbi önálló tanuláshoz vezető úton. 

 Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-feldolgozási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. 

 A tananyag-feldolgozásban és a számonkérésben részesítsük előnyben a nem nyelvi megoldási módokat. Pl. a különböző művészeti ágak segítségével mozgásos, 
dramatikus, rajzos vagy más képi feldolgozást, digitális alkalmazásokat használhatunk, ahol a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló is a többiekhez hasonló, netán 
kiemelkedő képességeket mutat. 
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 A pozitív önkép kialakulását, megélését és a következményes emocionális vagy viselkedészavarok megelőzését szolgálja, ha megkeressük azokat az iskolai, sport, 
művészeti vagy egyéb tevékenységeket, melyekben a gyermek sikeres lehet. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosított időkeretben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs 
aktivizálása és bővítése, grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat alakítása), az írott nyelvi képességek (olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási 
képesség egyaránt) és felső tagozattól az adaptálható tanulási technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő súllyal szerepel. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő órákon az általános korrepetáló jellegű feldolgozás helyett szaktárgyi szövegek esetén is a 
sérülésspecifikusan hatékonyabb nyelvi szempontú feldolgozás a terápiás cél: egy-egy tárgy alapszókészletének, szó- és mondatfordulatainak megértéséhez és 
használatához segítsük hozzá a nyelvi zavarral küzdő tanulót. 

 A mindennapi kommunikációs helyzetekben és a tanórai munkában az oldott, biztonságos légkör, a gondolatok kifejtésére biztosított többletidő segíti a 
beszédfélelem csökkenését és jelentősen növeli a teljesítményt, a beszéd- és nyelvi zavarok esetében egyaránt. 

 Az osztályban, tanulócsoportban kialakított jó szokások, világos együttélési, együttműködési keretek segítik a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló eligazodását 
a mindennapi kommunikációs helyzetekben. 

 A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók esetében a gondolatok kifejtése, a szükséges feladatok elvégzése szóban vagy írásban tipikus fejlődésű társaikhoz képest 
akár ötszörös-tizenötszörös többletidőt is igénybe vehet (az egyéni képességektől és a pszichomotoros tempótól függően). Az órai munka és a házi feladatok 
szempontjából is szükséges a többletidő ehhez igazodó ütemezése. 

 A nyelvfejlődési zavar esetén a legtöbb tananyagot lehetőleg digitális formában bocsássuk a tanuló rendelkezésére, mivel az írott nyelvben való gyenge dekódolási 
képesség miatt szóbeli feldolgozással vagy a kettő kombinációjával jobban hozzáfér annak tartalmához. Ezzel párhuzamosan a tanulót ösztönözni kell a szabad 
forrásból is hozzáférhető felolvasó programok használatára. (A használatot a rehabilitációs órakereten belül a gyógypedagógus alakítsa ki és gyakoroltassa, mielőtt 
a tanuló a tanórán alkalmazza.) 

 A nyelvi zavart mutató tanulók számára szükséges a szóbeli és írásbeli instrukciók, feladatok nyelvi egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét instrukciókra van 
szükség. Főként az alárendelő összetett mondatokat és a közbevetett tagmondatokat alakítsuk át. Ebben az osztálytanító támaszkodjon a logopédus véleményére. 

 Az órai feladatadásban (nem csak a magyar nyelv és irodalom, de a számolás vagy más közismereti tárgyak esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló 
helyesen értette-e a feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, kompetenciáiról reális képet kapjunk, melyet nem fed el a gyenge olvasási, 
szövegértési képesség. 

 A beszéd- és nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók szóbeli számonkérését lehetőség szerint minimalizáljuk. A beszédzavarral küzdők számára ez a megfelelő 
írásbeli tevékenységekkel vagy a fentebb említett alternatív számonkérési módok egyikével váltható ki. A nyelvi zavarral küzdők számára legcélszerűbbek a 
komplementer – nyelvi készségtől független – feldolgozási, számonkérési módok. 

 A gyenge helyesírási készség, a lassú és pontatlan íráskivitelezés és a gyenge verbális emlékezeti funkciók indokolják, hogy az íráskészséget alapfokon már használó 
nyelvi zavarral vagy verbális diszpraxiával küzdő tanuló az órai jegyzeteit laptoppal, más digitális eszközzel készíthesse, a táblai vázlatokat lefotózhassa és/vagy 
az órán elhangzott fontos magyarázatokat hangzóanyagként is rögzíthesse. (Az órai laptophasználat és a hangfelvétel felhasználásának kereteit célszerű közös 
megállapodással kidolgozni.) 

 A gördülékeny jegyzetelés miatt célszerű, hogy a nyelvi zavarral vagy diszpraxiával küzdő tanulók online programok vagy gépírástanár közreműködésével 
megtanulják a folyamatos (tízujjas) gépelést. 

 Egyes projektek vagy feladatok elvégzéséhez érdemes a nyelvi zavarral küzdő tanulók és a tipikus nyelvi képességűek között tanulópárokat létrehozni. Ez a 
rendszer mindkét gyermek előnyére válik. Lehetővé teszi, hogy az órán szükséges tempóban jegyzetelni nem képes SNI tanuló mégis hozzájusson az órai vázlathoz, 
a közös feldolgozás során pedig mindketten mélyebb megértést érhetnek el. 
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A beszédfogyatékos (beszéd- és nyelvi fejlődési vagy szerzett zavarral küzdő) tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei: 
Intézményi, szervezeti formák: 

A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló képességfejlődését, személyiségének harmonikus alakulását a megfelelő személyi, tárgyi és módszertani feltételekkel rendelkező 
befogadó, (inkluzív) szemléletű iskola szolgálja legjobban. Az intézmény kijelölésekor minden egyes esetben szükséges annak mérlegelése, hogy az iskola tárgyi, személyi 
és közösségi feltételei és a gyermek biológiai és képzettségi kora, képességei, személyiségjegyei, fejlesztési szükségletei, valamint a szülők együttműködési, adaptációs 
képességei, nevelési céljai milyen mértékben illeszkednek egymáshoz. 
A beszédfogyatékos tanulók neveléséhez-oktatásához szakmai támogatás igényelhető: 

o az egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézménytől (EGYMI), 
o pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől, 
o pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől, 
o utazó gyógypedagógusi, konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézményektől, 
o sorstársközösségeket, szülői közösségeket építő, szakmai támogatást nyújtó mentori hálózatot fenntartó civilszervezetektől. 

Befogadó attitűd, együttműködési feltételek: 

o Az érintett tanulók specifikus nevelésének-oktatásának alapja egyéni szükségleteik felismerése, megértése, ezek tanulási-tanítási folyamatokban való 
figyelembevétele. 

o Az iskolaközösség (szülők, pedagógusok, kortársak) érzékenyítése előfeltétele a beszédfogyatékosok integrációjának. Főként a verbális kommunikáció sajátos 
helyzetét és a sikeres kommunikációs lehetőségeket fontos bemutatni. 

o A gyermekek elsődleges beszéd-/nyelvi zavarainak tünetei, másodlagos tanulási/viselkedési zavaraik megfelelően adaptált és kommunikációs szempontból 
akadálymentesített, befogadó-elfogadó légkörű nevelési, tanítási környezetben enyhülnek, nem specifikált rugalmatlan tanulási környezetben súlyosbodnak. 

o Az iskolai integráció csak akkor lehet sikeres, ha a szülői ház és az iskola összehangolja a beszédfogyatékos gyermek számára legmegfelelőbb nevelési-tanítási 
környezet kialakítását. 

o Az intézménybe lépéskor szükséges a szülők és a pedagógusok (főként az osztálytanító vagy osztályfőnök, illetve a logopédus-gyógypedagógus) közös 
szándéknyilatkozata és megvalósítási terve a rendszeres együttműködésre. Javasolt erről pedagógiai megállapodást is kötni, melyben a tanuló fejlődése 
érdekében vázolt közös célok és ennek elérésében mindkét fél feladatai egyértelműen rögzítésre kerülnek. A megállapodás alapját az egyéni fejlesztési terv képezi. 
Annak megvalósulására érdemes legalább évente visszatekinteni. 

A logopédus és a többségi pedagógusok szerepe 

o A tanulók beszéd- és nyelvi sajátosságait, az ezekből következő fejlesztési, kompenzációs szükségleteiket logopédia szakon/logopédia szakirányon végzett 
gyógypedagógus ismeri leginkább, ezért a habilitációs-rehabilitációs munkában kulcsfontosságú szerepe van. 

o A logopédus által biztosítható beszéd-/nyelvi fejlesztő ellátás mindenképpen szükséges, akkor is, ha a tanuló az iskolai pályafutása alatt már csak tanulási zavar 
diagnózist kap, mely a jelenlegi törvényi szabályozás szerint az egyéb pszichés fejlődési zavar SNI-kategóriába sorolódik. A tanulási zavar kezelésében ennek 
ellenére továbbra is az oki háttér, tehát a nyelv- vagy beszédfejlődési zavar a mérvadó. 

o A kezelési folyamatba a habilitációs, rehabilitációs órák mellett a következményes tanulás- és viselkedészavarok megelőzése és kezelése érdekében más szakos 
gyógypedagógus, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember bevonása is szükségessé válhat. Ez azonban nem váltja ki, csak kiegészíti a szakszerű logopédiai 
ellátást. 
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o A tanulók sérülésspecifikus támogatásának és a kommunikációs akadálymentesítésnek a tanórák mellett az iskolai élet minden színterén jelentősége van, mivel 
a verbális kommunikációs aktusok a teljes folyamatot átszövik. 

o A sikeres integráció alapfeltétele, hogy a habilitációs-rehabilitációs munkát végző logopédus az egyéni fejlesztési terv elkészítésében és megvalósításában 
gördülékenyen működjön együtt az osztálytanítóval és a szaktanárokkal. Segítse a kollégákat a verbális tanulnivaló mennyiségének, összetettségének 
sérülésspecifikus szempontok mentén való meghatározásában, a beszéd- és nyelvi szempontú akadálymentesítésében, a tanuló képességstruktúrájának, 
terhelhetőségének leginkább megfelelő feldolgozási és számonkérési mód kialakításában, valamint a feladatokra fordítható idő kijelölésében. 

A Nat alkalmazása a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 

A Nat céljai, tanítási-fejlesztési feladatai a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében adaptált formában teljesülnek. Az adaptáció az egyes kompetenciaterületeken, 
tanulási területeken és a tudástartalmak terén egyaránt szükséges. Az egyes tantárgyi tartalmakban és a képességfejlesztésben meghatározott eltéréseket a helyi tanterv 
rögzíti. Ennek az adott tanuló beszédbeli/nyelvi akadályozottságának mértékéhez és kognitív képességeihez igazodó megvalósítását az egyéni fejlesztési terv 
tartalmazza. A Nat egyes szakaszaiban érvényes tanulási célok kisebb lépésekben, hosszabb idő alatt, a speciális képességstruktúrából következő szükségletek 
figyelembevételével szűrten vagy hangsúlyeltolódásokkal valósulnak meg. A Nat kiemelt céljainak megvalósulását a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanulók esetében a 
kommunikációs szempontból akadálymentesített tanulási környezet, a rugalmas tanulásszervezés, a differenciált cél- és feladatkijelölés, a heterogén csoportban végzett 
projektmunkák és az adaptált tananyag alkalmazása együttesen teszi lehetővé. Ezek kialakításában és sikeres alkalmazásában döntő szerepet játszik az osztályban tanító 
pedagógusok, a logopédus és más, a fejlesztő teamben részt vevő szakemberek rendszeres együttműködése. Intézményi szinten ezt szolgálja a befogadó iskola, az utazó 
gyógypedagógust, utazó konduktort biztosító EGYMI és a megyei szakszolgálatok közötti folyamatos információáramlás. 
 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; a beszédfogyatékos tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

Függetlenül a tanulási terület jellegétől, a nyelvi zavar specifikuma, hogy átszövi a teljes tanulási-tanítási folyamatot, ezért önmagában hordozza a verbális tanulási 

zavarok kockázatát. Ennek megfelelően szükséges minden tanulási terület tartalmait preventív készségfejlesztéssel kiegészíteni, valamint mennyiségi és minőségi 

szempontból megfelelően adaptálni. Az egyes területek leírásakor csak a beszéd- és/vagy nyelvi zavarral kapcsolatos speciális habilitációs és rehabilitációs feladatokra 

térünk ki. 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

Kiemelt feladatok: 

 minden nyelvi szint fejlesztését (beszédhangzók, fonémafeldolgozás, szókincs 
és szóhasználat, szóelőhívás, toldalékhasználat, mondatalkotás és 
kontextushoz, szituációhoz kötött nyelvhasználat). Ezek arányát az anyanyelvi 
fejlesztésben a tanuló képességstruktúrájához viszonyítva határozzuk meg. 

 A matematikai készségek tekintetében a beszéd-/nyelvfejlődési zavart 
mutató tanulók teljesítménye széles skálán mozog.  

 Némelyek közülük (általában a társult zavarokat nem mutatók) a 
matematikai szimbólumok és matematikai gondolkodás terén kiemelkedően 
teljesítenek. A matematikai kompetenciák elsajátítása esetükben a tipikus 
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 A beszéd- és nyelvi zavarral küzdő tanulók olvasás-írás tanításának előfeltétele, 
hogy a tanuló a beszédfeldolgozás során legalább egy-egy szó szótagjait és első 
hangját biztosan felismerje, leválassza, azonosítsa. Ezt az olvasástanulást 
megelőző készségfejlesztés során kell kialakítanunk.  

 Az érintett tanulók esetében kizárólag hézagmentes, evidenciaalapú, preventív, 
proaktív szemléletű hangoztató-elemző, összetevő olvasástanítás lehet sikeres.  

 Ezt szükség szerint késleltetett írástanítással kössük össze.  

 A betűtanításban a négyes asszociáció alkalmazása biztosítja a legszélesebb 
körű, multiszenzoros tapasztalatszerzést.  

 Az összeolvasás tanítása fokozatosan, hézagmentesen nehezedő kell hogy 
legyen. 

 A szövegértés fejlesztésének minden esetben párhuzamosan kell haladnia a 
dekódolás (olvasástechnika) fejlesztésével.  

 Kezdetben a tanulók autobiografikus emléknyomaihoz kapcsolható, egyszerű 
nyelvi felépítésű, a mindennapi életben jellemző szituációkat bemutató 
szövegeket érdemes feldolgozni. Ezek sikerélményt hoznak, erősítik az 
olvasottakkal való érzelmi azonosulást, ezáltal az olvasási motivációt.  

 A szövegértés fejlesztésében fokozatosan, a tipikus nyelvi fejlődésű tanulókhoz 
képest késleltetve tolódik el a hangsúly az egyre összetettebb gondolkodási 
műveletek felé (pl. explicit és implicit összefüggések átlátása egy bekezdésen 
belül és több szövegrész között). 

 A nyelvtani jelenségek feldolgozását mindig egyszerű példákon, kérdőszó 
alapján való azonosítással, csoportosítással, sok metanyelvi tapasztalat 
szerzésével kezdjük el. Ebben kellő gyakorlással a nyelvi fejlődésében súlyos 
elmaradást mutató tanuló is eredményes lehet, míg a leíró nyelvtani definíciók 

pontos visszaadása szinte megoldhatatlan számára.  

 A nyelvtani szabályok betartásában és a helyesírás terén a nyelvfejlődési 
zavarral küzdő tanulók jelentős elmaradást mutatnak, esetükben a helyes leírás 
nem válik automatikus készséggé, mindvégig jelentős szerepe van a tudatos 

hibajavítás megtanításának. Ez mint metakognitív, kompenzáló tevékenység 
jól fejleszthető.  

 Nyelvi zavar esetén az általános iskolai szakasz végére konzekvens (mindig 
csak egy szabályt gyakorló), rendszeres, de rövid gyakorlási periódusok esetén 
is főként az evidenciaalapú és a szóelemzés elvét figyelembe vevő helyesírás 
várható el. 

fejlődésű tanulókéhoz hasonló ütemben haladhat, mélységét az egyéni 
fejlődési dinamikát figyelembe vevő tehetséggondozás szabja meg.  

 Más nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók átlagos matematikai 
képességekkel rendelkeznek, a számolás, számfelismerés, a műveletvégzés, a 
helyi értékek, később pl. az egyenletek, a kombinatorika, a halmazok, az 
egyenletek és mértani szerkesztések terén is.  

 Azonban a definíciók, fogalmak megtanulásában, felidézésében nyelvi 
feldolgozási és verbális emlékezeti gyengeségük miatt jelentős hátrányban 
vannak.  

 Szintén hátrányba kerülnek az órai magyarázatok szeriális-verbális 
feldolgozásában, ezért többszöri ismétlésre, időszakosan felzárkóztatásra 
lehet szükségük.  

 Az érintett tanulók előrehaladása tipikusan fejlődő társaikéhoz hasonló 
ütemben csak akkor biztosított, ha a meghatározásokat, definíciókat inkább a 
praktikus példákon keresztül való alkalmazás során, és nem a szó szerinti 
felidézés alapján várjuk el.  

 Minden nyelvfejlődési zavarban érintett tanuló esetében nehézséget okoz a 
szöveges feladatok megértése, akár szóban, akár írásban jelennek meg. Itt 
szükség lehet a szöveg nyelvi egyszerűsítésére (akadálymentesítésre).  

 Szintén érdemes gondot fordítani a szöveges példákban gyakran előforduló 
nyelvi fordulatok gyakorlására, más és más adatokkal való alkalmazására.  

 Csak akkor kaphatunk megfelelő képet a nyelvfejlődési zavart mutató tanuló 
matematikai készségeiről és tudásáról, ha meggyőződtünk arról, hogy 
megértette a feladatot. 

 A nyelvi zavarok mellé leggyakrabban a diszkalkulia és a figyelem-, illetve 
aktivitási zavarok társulnak.  

 Ezekben az esetekben a matematikatanulást az egyéb pszichés fejlődési 
zavarokkal küzdő tanulók SNI irányelvei alapján célszerű megszervezni. 

IDEGEN NYELV 

 A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók a beszédben való gátlásaikon kívül 
általában nem mutatnak markáns nehézségeket az idegen nyelv tanulása 
tekintetében (kivéve a beszédfeldolgozásban és a nyelvi képességekben is 
érintett csoportokat: rezonanciazavar, verbális diszpraxia).  

 Legfeljebb a kiejtésben és a kommunikációs bátorságban térnek el társaiktól.  

 A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók az idegen nyelv tanulásában is 
markáns hátránnyal indulnak, bár a jelenkor nyitott társadalmában és 
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 Az irodalmi alkotások feldolgozásában a mondanivaló különleges, művészi 
feldolgozása, gazdag konnotációja és esetleg szokatlan vagy régies nyelvezete, 
a használt költői, írói eszközök megnehezítik a nyelvi megértést, a 
jelentéstulajdonítást. A szintaktikai feldolgozás és a verbális emlékezet jelentős 
gyengesége, valamint a szóelőhívás nehézsége miatt tanítványainknak jelentős 

kihívást okoz rövid memoriterek megtanulása is.  

 Ezért a feldolgozásra vagy megtanulásra szánt művek kiválasztását 
körültekintően kell mérlegelni, megtanulásukat pedig mnemotechnikai 

eljárások használatával ajánlott segíteni.  

 Nyelvi zavar esetén nemcsak a feldolgozott irodalmi művek számát és 
minőségét fontos differenciáltan kezelnünk, hanem a feldolgozás módszereit és 
mélységét is.  

 A költői eszközök felismerése, mondanivalójuk megértése hosszú gyakorlást 
igényel. A képes beszéd megértése és a mondanivaló átvitt értelmezése, a 

metaforák vagy az idiómák megértése különösen nehéz a nyelvfejlődési 
zavarral küzdő tanulók számára.  

 A kötelező olvasmányok megválasztását és elolvasásának idői ütemezését is 
igazítani kell a tanuló aktuális olvasási és nyelvi feldolgozó képességeihez és 
pszichomotoros tempójához.  

 Részesítsük előnyben a hangoskönyvet vagy a rövidített irodalmi változatokat. 
A műből készült filmet inkább csak az elolvasást és meghallgatást követően, a 
feldolgozás gazdagításához használjuk. 

 Alkalmazhatunk változatos vizuális és dramatikus feldolgozási módszereket a 
megértés ellenőrzésére. 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

 Az erkölcstan tanításában a pedagógusok személyes példaadása, 
embertársaikkal szemben tanúsított attitűdje legalább annyit nyom a latba, mint 
az órán elhangzott mesék, történetek.  

 A beszédfogyatékos tanulók szempontjából nagyon hasznos, ha egy-egy 
konfliktust, erkölcsi dilemmát szituációs vagy dramatizált játékokkal 
dolgozunk fel, mivel a gesztusok, téri helyzetek, a hangszín, a hanglejtés 
nagyban segíti a nyelvi megértést.  

 Emellett az iskolai konfliktusok közösségi megbeszélése, az együttélés 
mindennapi szituációit felelevenítő drámajátékok, filmrészletek, interaktív 
színházi előadások segítségével a nyelvi fejlődésükben zavart mutató tanulók 
az érzelmek és erkölcsi dilemmák átélése útján könnyebben megértik a 

sokszor a szülők igényeinek megfelelően is több nyelvvel, de főként az angol 
nyelvvel a mindennapjaikban is találkoznak.  

 A magasabb szintű idegen nyelvi tudásig (pl. nyelvvizsga) közülük kevesen 
jutnak el, mindenképpen érdemes azonban legalább egy idegen nyelvet 
választani, és a mindennapi beszéd készségeit fejlesztve praktikusan 
használható kommunikációs kompetenciát felépíteni.  

 A nyelvválasztásban a találkozási gyakoriság (vagyis, hogy a mindennapi 
életben melyik idegen nyelvvel találkoznak gyakrabban a diákok, pl. a 
magyar nyelvben is használt idegen kifejezések, idegen nyelvű filmek, 
popslágerek, számítógépes játékok) mellett az játszik szerepet, hogy a tanuló 
milyen típusú nyelvi zavarral küzd.  

 A morfológiai-szintaktikai túlsúlyú zavart mutató tanulók számára, valamint 
a szótalálási nehézséggel küzdők számára például előnyösebb a sekély 
morfológiájú és sok rövid szóval operáló angol nyelv.  

 Itt a praktikus nyelvi kifejezésig könnyebb eljuttatni tanulóinkat, csak később, 
a magasabb szinteken találkoznak bonyolult nyelvi szerkezetekkel.  

 A beszédfeldolgozás és -megértés zavarával küzdő tanulók számára esetleg a 
német nyelv előnyösebb – ahol hosszabb szavak és világos szerkezetek 
vannak –, mivel ők a sok rövid szóból álló nyelvtani kötőanyagot ritkásan 
tartalmazó közléseket nehezebben értik meg. 

 Bármelyik élő idegen nyelvet választjuk, az első három évben a nyelvtanulás 
mindenképpen lassabb haladással, kisebb lépésekre bontva, több 
gyakorlással valósulhat meg.  

 Az alsó tagozaton döntően szóbeliséggel találkozzanak a tanulók; éljék át az 
adott nyelv vokális jellemzőit: zenéjét, ritmusát, rímelését, csengését. Erre 
igen megfelelőek a gyermekversek, dalok, játékok.  

 Egyszerű, a mindennapokban jól használható alapszókincs, néhány 
mondatos szövegek megtanulására, megértésére érdemes gondot fordítani.  

 Javasolt, hogy az idegen nyelvi írásbeliség kialakítását csak azt követően 
kezdjük el, mikor az anyanyelven való olvasás-írás készsége már 
megszilárdult. Ez körülbelül harmadik-negyedik osztályban következik 

be. 

 Ezt megelőzően is lehet bővíteni a szókincset, képes szótárakkal, rajzos 
mnemotechnikák segítségével tudjuk leküzdeni az esetleges szótalálási 
nehézségeket.  
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társadalmi együttélés etikai elveit, írott és íratlan törvényeit, 
belehelyezkedhetnek mások nézőpontjába.  

 Ezzel válthatjuk ki a számukra nyelvileg nehezen feldolgozható elvont filozófiai 
magyarázatokat. 

 A nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek szókincse egészen középiskolás 
korig folyamatosan fejlesztést igényel. Az idegen nyelvi szókincs is ennek 
megfelelően, lassan, sok gyakorlással bővül.  

 A megjegyzést a gyenge verbális munkamemória, a felidézést a szótalálási 
nehézségek hátráltatják.  

 A multiszenzoros érzékeltetés segít a bevésésben.  

 A mondatalkotást és a párbeszédek létrehozását nehezíti emellett, hogy a 
nyelvhasználat – akárcsak az anyanyelven – általában kevés rugalmasságot 
mutat, nehezen alkalmazkodik a változó kontextushoz.  

 Változatos szituációkban, sokféle párbeszédben érdemes adaptálni a 
megtanult fordulatokat. A nyelvtani viszonyok megértése a nyelvi zavart 
mutató tanulók esetében később következik be, ezért inkább a 7-8. osztály, 
valamint a középiskola időszakában válnak képessé a nyelvtan intenzív 
tanulására. 

 Lényeges, hogy metakogníciójuk, önismeretük fejlődésével a 
nyelvtanulásban is reális célokat tűzzenek ki maguk elé. 

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, TECHNIKA ÉS TERVEZÉS; DIGITÁLIS KULTÚRA 

 A történelem és az állampolgári ismeretek egyes témaköreinek feldolgozásakor 
nyelvfejlődési zavar esetén előnyben kell részesíteni az aktív tanulást, a 
szituációkon, dramatikus feldolgozáson, közvetlen tapasztalatszerzésen 
alapuló ismeretszerzést.  

 Ezek tanulságainak, összefüggéseinek felismerésében a nyelvi zavart mutató 
tanulók általában nem igényelnek támogatást, ugyanakkor nyelvi 
feldolgozásuk terén, pl. a törvényszerűségek és az idői egymásutániság 
kifejezésében több segítségre és hosszabb időre van szükségük.  

 A feldolgozáskor érdemes egyszerű, célzott kérdésekkel segíteni a nyelvi 
megfogalmazást.  

 A megértést támogatja a történelmi jellemzőkhöz igazodó feldolgozási 
technikák (pl. idővonal, gondolattérkép) használata is.  

 A tankönyv leckéinek, valamint az eredeti források önálló feldolgozása során 
gondot okozhat a társadalmi folyamatokat leíró szövegekben rejlő implicit 
összefüggések felismerése, a lényegi események kiemelése is.  

 Ezt kapcsolódó filmrészletekkel, magyarázó animációkkal és a legújabb kor 
esetén családi elbeszélések gyűjtésével segíthetjük.  

A verbalitástól független tanulási folyamatokban tanulóink általában átlagosan 
teljesítenek. A digitális világ feldolgozása, a problémamegoldó gondolkodás 
lehet kifejezett erősségük is. A digitális kompetenciák minél jobb elsajátítása 
nyelvi zavar esetében kiemelkedő jelentőségű, mivel esélyegyenlőséget biztosít. 
A különböző technológiák segítségével kommunikációs-nyelvi 
akadálymentesítést érhetünk el (gépírás, felolvasó programok, jegyzetelő 
programok, digitális átalakító programok), és segíthetjük az önálló tanulás 
kialakulását. 
Fontos, hogy ezek a kompetenciák már az általános iskola felső tagozatának 
végére tanulóink birtokába kerüljenek, hiszen a tanulnivaló mennyiségének 
növekedésével még differenciált feladatadás mellett is csak akkor van esélyük 
lépést tartani, hogyha a tipikus fejlődésű társaikhoz hasonlóan férnek hozzá az 
ismeretekhez. A megfelelő eszköz kiválasztásában, az eszközhasználat 
tanításában a gyógypedagógus és az informatikatanár szoros együttműködésére 
van szükség. 
A technológiai lehetőségek kiaknázásával egyenrangúan fontos az etikus és 
felelősségteljes használat megértése és megvalósítása. További szempont az IKT-
használattal kapcsolatban az addiktív magatartásformák elkerülése, a 
tevékenységrepertoár beszűkülésének megelőzése. Ebben a tekintetben a 
nyelvfejlődési és a beszédzavarral küzdő tanuló egyaránt veszélyeztetett lehet, 
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 Fontos segítség lehet a digitális tankönyv, melyet felolvasóprogram 
segítségével is feldolgozhat a tanuló, így több csatornán multiszenzorossá 
tehető az információfeldolgozás. 

ha társas kapcsolatai eleve szűk körűek, kevéssé élők. A tantárgy feladata a 
biztonságos internethasználat tanítása is. Ezen a területen a tanulók gyenge 
kommunikációs kompetenciájuk és nyelvi zavaruk miatt szintén 
veszélyeztetettek. 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ, KÖRNYEZETISMERET, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA ÉS FÖLDRAJZ 

 Alapvetően minden tanulónak minden művészeti ágban az alkotás 
szabadságát, az önkifejezés sikerét és az alkotó folyamat „flow” élményét a 
legfontosabb megélni.  

 A nyelvfejlődési zavarral küzdők más kifejezési formákban mutathatnak 
kifejezett tehetséget; ilyenek általában a vizuális művészetek, a kézműves 
tevékenységek.  

 Ezekben az esetekben már az általános iskolai szakaszban is fontos a 
tehetséggondozás.  

 Rajzkészségük tipikusan is fejlődhet, ha a nyelvi elmaradáshoz nem társul 
grafomotoros zavar.  

 Az ének-zene tantárgyban az időbeli egymásutániság észlelése, a 
kottaolvasás, a finom akusztikus megkülönböztető készséget igénylő zenei 
darabok nehézséget okozhatnak a nyelvi fejlődési zavarral vagy az auditív 
feldolgozási zavarral küzdő tanulók számára.  

 Itt évről évre képességeiknek megfelelő, egyéni célokat kell kitűzni. A 
dadogóknak és más beszédzavart mutató tanulóknak kifejezetten jót tehet az 
éneklés, közben általában nem dadognak.  

 Érdemes törekedni rá, hogy az együtt éneklés-zenélés öröme megmaradjon, 
akkor is, ha más készségekben a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek 
nem érik el tipikusan fejlődő társaik teljesítményét (pl. kottaolvasás).  

 A nehezített verbális tanulási teljesítmények miatt a nyelvfejlődési zavarral 
küzdő tanulónak oázis lehet, megnyugvást, kilégzést biztosíthat minden 
művészeti óra, ha befogadó, alkotó légkör uralkodik, ahol mindenki 
teljesítményét önmagához mérik. 

 A természettudományos ismeretek gyakorlati példákon, kísérleteken át való 
megélése, majd megértése elsőbbséget kell hogy élvezzen a nyelvfejlődési 
zavarral küzdő tanulók oktatásában.  

 A jelenségek pontos megfigyelését nemcsak a verbális leírások, hanem rajzok, 
folyamatábrák, táblázatok és grafikonok, akár rövidfilmek is visszatükrözhetik.  

 Ezek nem befolyásolják a megértés mélységét, viszont megkönnyítik a 
folyamatok, az ok-okozati összefüggések feldolgozását.  

 Az általánosítás és a jelenségek törvényszerűségeinek absztrahálása nyelvileg 
nehezebb feladat.  

 A definíciók, törvények pontos nyelvi reprodukálásában jelentősen gyengébben 
teljesítenek a nyelvi zavart mutató tanulók.  

 Ezek gyakorlása több segítséget igényel, többletidőre és különböző 
mnemotechnikák alkalmazására van szükség.  

 A törvények alkotó alkalmazásában, az intuitív vagy problémamegoldó 
gondolkodásban azonban kifejezett tehetséget mutathatnak a nyelvi fejlődési 
hátránnyal küzdő tanulók is.  

 Törekedni kell tehát arra, hogy főként a látható, tapasztalható világ 
törvényszerűségeit, gyakorlatban is alkalmazható természettudományos 
ismereteket tanítsunk az általános iskolai szakaszban.  

 Az „anyag alatti világ” és a makrokozmosz közvetlenül nem megtapasztalható 
elméleteit inkább a gondolkodás fejlődésének előrehaladtával, a középiskolai 
időszakban érdemes megismertetni a nyelvi zavart mutató tanulókkal. 

TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 A testnevelés több szempontból is kiemelkedő szerephez jut a beszéd-/nyelvi zavarokat mutató tanulók fejlesztésében.  

 A nagyobb fizikai és szellemi megterhelés miatt fontos a jó erőnlét, a megfelelő állóképesség kialakítása.  

 Az alsó szakaszban a mozgáskoordináció, a testtudat, a téri orientáció és az egyensúly fejlődésének nehézségével küzdő tanulók (pl. verbális diszpraxia, 
nyelvfejlődési zavarhoz társuló tünetek) mozgásfejlesztésére külön gondot kell fordítani.  

 Érdemes nehézségeikhez adaptált, differenciált feladatadással segíteni a fenti készségek fejlődését, főképp az olvasástanítás időszakában, legalább az első négy 
osztályban.  
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 A verbális diszpraxiás tanulók számára az egyes mozgásszekvenciákat elemi egységekre lebontva, sok ismétlés segítségével érdemes tanítanunk.  

 Várhatóan a megtanult mozgásforma más helyzetre való rugalmas adaptálása is nehézséget jelent az érintett tanulók számára, ezért változatos formában és 
szituációkban újra meg újra szükséges elővenni a feladatokat. 

 A rendszeres mozgás segítheti a tanulási helyzetekben felgyülemlett stressz és frusztráció oldását, sikerélményhez juttatva a tanulót, emellett az önértékelés, az 
önbizalom javulásához is hozzájárulhat. 

Differenciálás – egyéni tanulási utak – erősségek – fejlesztési területek 

A beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül majdnem 20 diagnosztikus képet különböztetünk meg. Minden diagnosztikus kép önálló, a többitől részben eltérő 
fejlesztési szükségleteket vonz, emellett minden tanuló önálló individuum. A képességek, a személyiség egyedi kombinációja és a fejlődési zavar súlyossága is 
egyénenként változó. Ugyanakkor mindannyiuknak joga van a képességeikhez mért legmagasabb szintű oktatáshoz. A differenciálás lényege, hogy mindenki a 
szükségleteinek legmegfelelőbb, fejlesztő hatású nevelésben-oktatásban részesüljön. A differenciálás célja, hogy mindenki a saját tempójában, mégis a legeredményesebb 
fejlődést tudja elérni, teljesítve a személyre szabott követelményeket, fejlesztési célokat. 
A differenciálás alapfeltétele a tanuló állapotának részletes megismerése, melyben a szakértői vélemény multidiszciplináris diagnózisa mellett a tanítók, szaktanárok 
pedagógiai megfigyeléseire is támaszkodunk. Többek között feltérképezésre kerül a tanuló előzetes tudása, temperamentuma, általános aktivitása, önállósága, társas 
helyzetekben mutatott együttműködési készsége, kommunikációs jellemzői. A tanári megfigyeléseket érdemes a diákkal is átbeszélni, támaszkodva az ő saját 
megfigyeléseire, tapasztalataira is. Így tudatosan feltérképezve erősségeit és gyengeségeit hatékonyabb kompenzációs lehetőségek tárulhatnak fel. 
A differenciálás különböző lehetőségei közül lehet választani: A nyelvi zavarral küzdő tanulók fejlesztésében szinte minden esetben szükséges a tartalom szerinti 
differenciálás (pl. instrukciók, szövegek egyszerűsítése). Szintén gyakori a folyamat szerinti differenciálás (pl. nyelvileg egyszerűbb vagy összetett feladat adása, a nyelvi 
feldolgozás vagy a gondolkodási műveletek különböző szintjei közötti differenciálás). A produktum szerint is fontos differenciálni, hogy a tanulók akadálymentesen 
tudják megvalósítani feladataikat (pl. esszéírás, képregénykészítés, idővonal-rajzolás, videodemonstráció készítése). 
 
A differenciálás a tanulás szervezése során sokféle formában jelenhet meg: 

o különböző módokon lehet segíteni az eltérő nyelvi képességekkel rendelkező tanulóknak (pl. az instrukció felolvasása, a kulcsszóra való rámutatás, önálló olvasás 
elvárása); 

o különböző feladatok alkalmazhatók (mindenki a képességeinek megfelelő feladatot kapja ugyanabban a témában); 
o ugyanazt a feladatot különböző tevékenységekkel lehet végrehajtani (az egyik csoport szövegből, a másik grafikonból, a harmadik egy filmből gyűjti be 

ugyanazokat az ismereteket); 
o különböző szociális keretek között valósul meg a feladat (páros, csoportos, egyéni munkákkal is egyidejűleg); 
o különböző információs csatornák felhasználásával valósítható meg a tanulás (vannak, akiknek a hallás utáni észlelés, vannak, akiknek a látott dolog mond többet); 
o különböző célok tűzhetők ki (az egyik tanuló a legfontosabb adatokat, a másik az összefüggéseket, a harmadik a szerző szándékát emeli ki); 
o különböző érdeklődés szerint adható az olvasnivaló szövege (hasonló nehézségű olvasmány, minden tanuló az érdeklődését követve választ); 
o különböző értékelési formák alkalmazása lehetséges, vagy maguk a tanulók választanak; 
o a tananyag feldolgozása egyik tanulónál a készségek, másiknál az ismeretek megszerzésére fókuszál; 
o az egy-egy tanulóra fordított időben valósítható meg a differenciálás. 

A legfontosabb, hogy a pedagógus tudatosan válasszon differenciálási formát minden feladathoz, a tanuló képességeihez és a feladat jellegéhez mérten megfelelőt. 
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Értékelés (tanulási eredmény) 

A Nat tanulási eredményeinek elérésében a beszédfogyatékos SNI tanulók csoportján belül nagy változatosságot tapasztalunk. A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók, 
ha társult zavarokkal nem küzdenek, általában a tipikus fejlődésű tanulókhoz hasonlóan teljesítenek. A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók legtöbbje másodlagosan 
verbális tanulási zavarral is küzd, így tanulási teljesítményük szórt képességprofiljuk, személyiségjegyeik és megküzdési stratégiáik függvényében változik. Általában 
elmondható, hogy a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára a verbális tanulási potenciált igénylő tantárgyakban differenciált tanulási eredmények kitűzése 
szükséges. Ezek közül a leginkább érintett a magyar nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv. 
Ezek értékelése alól általában a szakértői bizottság véleménye alapján mentesítést is kapnak a tanulók. A mentesítés Janus-arcú lehetőség. Egyrészt nem teszi ki a tanulót 
a differenciálatlan általános ötfokú értékelésnek, hiszen nyilvánvalóan csak adaptált célokkal tud eleget tenni a tantervi követelményeknek. Másrészt azonban 
lehetetlenné teszi a tanuló továbbhaladását olyan intézményekbe, melyek az adott tantárgyból elvárják az érdemjegyet. Jó, ha ezt már kezdettől tudatosítjuk a szülőkben 
is. 
A szakértői vélemény nyomán intézményigazgatói hatáskörben megszületik az értékelés alóli felmentés. Ez sokszor azt sugallhatja a tanulónak vagy a szülőnek, hogy 
az adott tantárgyban való helytállás „nem is olyan fontos”. Már az iskolába lépéskor tisztázni kell, ha szükséges, a szülővel kötött pedagógiai megállapodásban is, hogy 
a tantárgyi értékelés alóli felmentés csak az ötfokú érdemjegy elmaradását jelenti. Ezzel a tanító/szaktanár hivatalosan is élhet a joggal, hogy a tanulót kizárólag saját 
képességeihez mérten, a számára kijelölt tanulási eredmények mentén szöveges fejlesztő értékeléssel segíthesse. Ez azonban a tanítóra/szaktanárra és a velük 
együttműködő gyógypedagógusra nagyobb felelősséget ró, és megváltoztatja a mérés-értékelés viszonyát. 
A gyógypedagógus feladata, hogy a tanulási teljesítmények (olvasás, szövegértés, helyesírás, esetleg matematika) és a nyelvi teljesítmények (fonológiai tudatosság, 
szókincs, grammatika stb.) terén az évenkénti kontrollméréseket elvégezve, azok mennyiségi és minőségi elemzésével evidenciaalapú fejlesztő diagnózist és fejlesztési 
tervet állítson fel, majd az eredményeket átbeszélve a pedagógussal a gyermek szükségleteinek és aktuális beszéd-/nyelvi fejlettségének megfelelően az új tanulási célok 
differenciált kijelölését támogassa. 
A szöveges fejlesztő értékelés célja egyrészt az egyéni képességeknek és egyéni előrehaladásnak megfelelő differenciált értékelés, másrészt javaslatokat tartalmaz a 
továbbhaladásra és a fejlesztés további irányaira vonatkozóan. Mivel a gyermeket támogatja, fontos, hogy a gyermekhez szóljon, számára is érthető legyen a 
megfogalmazás. A szöveges értékelés jellemzői: 

o a konkrét területen elért teljesítményre vonatkozik, sosem minősíti azt, nem címkéz; 
o az elért pozitív eredményeket és hiányosságokat egyaránt tárgyilagos formában írja le, nem minősíti azokat; 
o viszonyít a kiindulóponthoz, az előző teljesítményhez mérten értékeli a fejlődést; 
o mindig megjelöli a következő (proximális) fejlődési zónát, a gyermek számára is érthető formában konkrét javaslatokat tesz, és biztat a továbblépésre. 

A fejlesztő értékelés kulcsszerepet tölt be a beszéd-/nyelvi zavart mutató tanuló önbizalmának, helyes önértékelésének felépítésében és fenntartásában. Az optimálisan 
megfogalmazott értékelés serkenti a tanulási motivációt és segíti a tanulói önszabályozást. Ez a fajta visszacsatolás megküzdési erőt ad a tanulónak (ha úgy tetszik, 
szárnyakat ad az akadályok legyőzéséhez). 
Más tantárgyakból a beszéd-/nyelvi fejlődési zavart mutató tanuló minősítő, szummatív értékelést is kap, melynek célja, hogy a tudáspróbák alapján jelezze, vajon elérte-
e a tantervben megkövetelt eredményeket. Ugyanakkor világossá kell tenni a tanuló számára, hogy ez az értékelési forma nem mutatja reálisan a befektetett 
tanulásmennyiséget és energiát. Általában az ismeretelsajátítás aktuális szintjét viszonylag durva eszközökkel méri. Mivel a készségek, jártasságok kialakulásának 
detektálását nem teszi lehetővé, érdemes folyamatdiagnosztikai értékelést is hozzátenni. Fontos, hogy ehhez a (százalékos vagy ötfokú) minősítéshez is legalább szóban, 
ha tehetjük, írásban formáló, fejlesztő szöveges értékelést fűzzünk, mely kijelöli a további utat, és biztat a fejlődésre. 
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Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeivel küzdő tanulók esetében (BNO F81….F82….F83) 
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az 
írásmozgással (diszgráfia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és 
tanulási teljesítményeik között alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési képességek különböző zavarai 
állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg. 
Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű 
beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. 
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

 A téri tájékozódást igénylő feladat (vaktérkép, függvények-koordináta rendszer, nézetek: elöl, oldal, felül, alul, axonometrikus ábrázolás, táblázatok- grafikonok - 
diagramok értelmezése stb.) sokszor meghaladja a nehezen tanulók képességeit.  
Számukra számon-kérésnél alkalmasabbak a megnevezés, reprodukálás szintjei.  

 A BTMN, SNI tanulónak az értés, kivitelezés nehézségei miatt legyen lehetősége az idő hiányában elmaradt feladatokat szóban kifejteni, s erre a megfelelő pontot 
megkapni!  

 Feladat- beszédmegértési nehézség miatt a szóbeli utasításoknál fontos, hogy tagolt legyen: egyszerre egy dologról szóljon, röviden, egyértelműen megfogalmazva, 
alkalmazkodva a gyermek aktuális szókincséhez.  

 Fontos számukra a lényeg kiemelése vizuálisan: fogalmak kiemelése különböző vonaltípusokkal, vastagsággal, színnel, jelek használata, szöveg tagolása fontos, 
átlátható legyen az ábra, szöveg egymáshoz való viszonya, folyamatábrák, táblázatok, kognitív tér-kép segítse a megértést.  

 A feladat egészének követését, ezen belül a feladatváltást könnyíthetik a megoldási algoritmusok, csoportosítási, rendezési szempontsorok megtanítása, analógiák 
begyakorlása.  

 Nagyon fontos a látom- hallom- csinálom tanulási, tanítási elv.  

 A figyelem terhelhetősége, emlékezet gyengesége miatt 1., 2. osztályban a rövidebb terjedelmű ismeretterjesztő szövegek, egyszerűbb, szókincsében a tanulók 
életkorához alkalmazkodó szövegek alkalmasak. Lehetőleg zárt végű, feleletválasztós feladattípust adjunk, amelyekben kevesebbet kell írni.  

 Memoriterekre több időt vagy kevesebb mennyiséget tervezzünk a nehezebben tanulóknak.  

 Tanulási segédletek, vázlatok kézbe adásával segíthetjük a felkészülést.  

 Házi feladat mennyiségének, minőségének (nehézségi szint, begyakorlottság foka) fontossága: célszerű a differenciálás, matematikai műveletvégnél kevesebb 
példa, egyszerűbb szöveges feladat.  

 Néha egyéni haladási ütemben sikerülhet elsajátítani tananyagot (Pl.: matematikából később írhat dolgozatot).  

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

 Dolgozatok összeállításánál ügyelni kell a 34% minimumszintű feladat bejelölésére (a tanuló tudja, miért kaphat kettest).  
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 Szóbeli, írásbeli kifejezőképességük gyenge, ezért az írásbeli válaszadáskor az egyszavas, töredékes kifejezések is elfogadhatóak. Figyelembe kell venni, hogy a 
tanulónál melyik számonkérési formát alkalmazzuk. Kapjon lehetőséget írásbeli munkáját kiegészíteni szóbelivel, ha időhiánnyal küzd, vagy szóbeli felelet helyett 
írásban számot adni tudásáról.  

 
A diszlexiás tanuló jellemzői: A diszlexiás tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai: 

 a 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 felbontási nehézsége a szavakat alkotó 
hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló 
betűalakok esetén  

 a tesztekkel nem boldogul, mert a szöveg részleteit 
nem tudja biztosan feldolgozni, 

 hosszú szövegeket nem tud követni, 

 nem találja a megfelelő szavakat, összekever 
szavakat, 

 a jobb-bal irány megjelölésekkel bajban van a téri 
viszonyok gyengesége miatt, 

 hosszú verbális anyagokat nehezen dolgoz fel stb. 
 

Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő értő olvasás készségének 
kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 
Fő célkitűzések: 
a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, 

szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel; 
b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 
c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 
d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 
e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 
f) szövegértési stratégiák kialakítása; 
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során során (magnó, 

szövegszerkesztő, Internet használat); 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 
i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. képekkel, 

gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre bocsátásával, a szövegek auditív 
felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, hangoskönyvek, optikai karakterfelismerés stb.), gépírással, 
szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával; 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása; 
k) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása; 
l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 
a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 
b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 
c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 
d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 
Egyéb teendők: 

 fejlessze kifejező készségét 

 kialakítsa a méltányos értékelés, önértékelés képességét 

 a testséma biztonságának kialakítása 

 a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten 

 a vizuomotoros koordináció gyakorlása 

 a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  
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 beszédészlelés-megértés, verbális figyelem és emlékezet fejlesztése 
A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei: 

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

 Írásbeli munkákra hosszabb felkészülési idő, kevesebb feladat,  

 Az olvasásra, önálló szövegfeldolgozásra hosszabb felkészülési idő biztosítása,  

 Szövegértéskor lehetőséget kell biztosítani a szóbeli kiegészítésre, különösen a kifejtős, „mi-ért?”, „mi a véleményed?” kérdéseknél. Értékelve a szóbeli kiegészítést, 
beszámítjuk a pontszámok közé.  

 Olvasástechnika értékelése alól felmentés,  

 Tananyag számonkérése segítő kérdésekkel,  

 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,  

 Kevesebb memoriter,  

 Értő szövegrészek pedagógus vagy jól olvasó diáktárs általi felolvasása a jobb szövegértés céljából,  

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

 Idegen szöveg olvasásakor az olvasástechnika értékelése alól felmentés,  

 Az értő olvasás során félhangos artikuláció engedélyezése  

 
A diszortográfia (helyesírási képesség) zavarral 

küzdő tanuló jellemzői: 
A diszortográfia (helyesírási képesség) zavarral küzdő tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai: 

 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. 

 nagy mennyiségű írástevékenység esetén már nem 
törődik a külalakkal, hibaszámmal. 

Kiemelt feladat: 

Az írott nyelv ortográfiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny 
íráskészség elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-
ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 
Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 
b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának mellőzésével), analógiás 

stratégiahasználat kialakítása; 
c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 
d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 
a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 
b) beszédpercepció fejlesztése; 
c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 
d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 
e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése. 
Egyéb teendők: 
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 rövid távú emlékezet,  

 spontán, tollbamondás és másolás utáni írás színvonalának javítása,  

 figyelem, önértékelés képesség fejlesztése. 

A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei: 

 Helyesírás, (résztantárgy), külalak értékelése alóli felmentés,  

 Írás külalakjának értékelése alól felmentés,  

 Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése, vagy az írásbeli kiegészítése szóbeli számon-kéréssel, segítő kérdésekkel,  

 Írásbeli munkákra hosszabb felkészülési idő, adott idő alatt kevesebb feladat,  

 Nem osztályozható a fogalmazások, tollbamondások helyesírása, külalakja.  

 Azonban a nyelvtani tudás számonkérhető a dolgozatokban feleletválasztós, kiegészítő, csoportosító, ráismerő, megnevező feladatokkal és szóbeli feleletekkel.  

 A fogalmak bemagolása, szabályok számonkérése helyett törekedni kell arra, hogy megértsék a tananyagot, elraktározzák, alkalmazni tudják a tanultakat 
feladatmegoldás közben.  

 Idegen nyelv helyesírásának értékelésére ugyanazok az értékelési elvek érvényesek. 

 A nyelvtan dolgozatok összpontszámából kivonva a tollbamondásra adandót, újból százalékolva alakítjuk ki a ponthatárokat az értékeléshez.  

 Feladatként kaphatja a tanuló, hogy a tollbamondásra szánt szövegből másoljon, míg a többieknek diktálunk.  

 Diszortográfiás, gyengébb kommunikációs képességgel rendelkező tanulók nehezebben fejezik ki magukat írásban, ezért kapjanak lehetőséget, hogy szóban 
feleljenek (pl. szódolgozat helyett szavak kikérdezése, nyelvtani szabályok számonkérése szóban). 

 A számítógépet első osztálytól használjuk. A billentyűzet megismerése fontos feladat. A szövegszerkesztővel egyszerű feladatokat oldunk meg, használjuk a 
helyesírás ellenőrző programot. Felső tagozaton kapjon lehetőséget a feladatok számítógépen való elvégzésére, esetleg kinyomtatására.  

 
A diszgráfiával [az írás (íráskép) grafomotoros gyengeség] küzdő tanuló 

jellemzői: 
A diszgráfiával [az írás (íráskép) grafomotoros gyengeség] küzdő tanuló iskolai 

fejlesztésének kiemelt feladatai: 

 csúnya, torz, nehezen olvasható, rendezetlen íráskép, 

 nehezen talál a vonalközbe, négyzet-rácsba, gondot okoz a 3., 4. osztályos 
vonalközhöz való alkalmazkodás. 

 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, 

 fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) 

 Figyelembe kell venni tollbamondáskor, másoláskor, hogy több idő szükséges 
az írásbeli munkák elvégzéséhez!  

 Lassúbb tempó a diktáláskor, esetleg kevesebb mennyiség.  

Kiemelt feladatok: 

Az osztályfoknak megfelelő íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a 
tanuló képes legyen használni az írott nyelvet (akár folyóírás, akár nyomtatott írás, 
akár gépírás verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás és 
társas kapcsolatok létesítésének céljára. 
Fő célkitűzések: 

a) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása 
(ráírás, másolás, önálló íráskivitelezés); 

b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és 
preferenciákhoz illesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 
b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 
c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 
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 Nagy mennyiségű írástevékenység esetén már nem törődik a külalakkal, 
hibaszámmal. 

d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 
e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének 

fejlesztése; 
f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs 

mozgásokra, praxiára/célirányos mozgások kivitelezésére; 
g) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 
h) a végrehajtó működés fejlesztése, különös tekintettel a motoros output 

optimalizálására. 
Egyéb teendők: 

 sikertudat kialakítása 

 segítség lehet 2. osztályban is az elsős füzetet, 3.-ban a másodikost használják a 
nagyobb vonalköz miatt. 4.-ben lehet áttérni a kisebb vonal-közre.  

A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei 

 Írás külalakjának értékelése alól felmentés,  

 Szóbeli számonkérés előtérbe helyezése, vagy az írásbeli kiegészítése szóbeli számonkéréssel, segítő kérdésekkel,  

 Írásbeli munkákra hosszabb felkészülési idő, adott idő alatt kevesebb feladat,  

 Idegen nyelv értékelése alól felmentés  

 Nem osztályozható a fogalmazások, tollbamondások helyesírása, külalakja.  

 Azonban a nyelvtani tudás számonkérhető a dolgozatokban feleletválasztós, kiegészítő, csoportosító, ráismerő, megnevező feladatokkal és szóbeli feleletekkel.  

 A fogalmak bemagolása, szabályok számonkérése helyett törekedni kell arra, hogy megértsék a tananyagot, elraktározzák, alkalmazni tudják a tanultakat 
feladatmegoldás közben.  

 Idegen nyelv helyesírásának értékelésére ugyanazok az értékelési elvek érvényesek.  

 
A diszkalkúlia zavarával küzdő tanuló jellemzői: A diszkalkúlia zavarával küzdő tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai: 

 a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának 
nehézségei, 

 a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

 a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási 
műveletek, a számsor- és szabályalkotás zavara, 

 a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

 helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, 
halmazok, mennyiségek összehasonlításának nehézségei, 

 hiányzik a matematikai érdeklődés,  

 elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, 
a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

 szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

Kiemelt feladat: 

A tanuló az osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 
matematikai kompetencia megszerzésére, a matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a 
tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 
Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 
b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 
c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 
d) 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; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 
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 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 

 számolási készségük nehezen fejleszthető.  

 Gondot okoz a10-es átlépés, a pótlás, a kivonás, a nyitott 
mondatok megoldása.  

 2.osztályban a szorzó- bennfoglaló táblát elsajátítása 
problémás, nagyobb számkörben az inverz műveletek.  

f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 
technikák, eljárások alkalmazása; 

g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, divergens, ill. 
konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, problémamodellezés, algoritmikus 
gondolkodás) fejlesztése; 

h) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése; 
b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak kialakítása, 

alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának segítése, fejlesztése; 
c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 
d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 
e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 
Egyéb teendők: 

 az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 
fejlesztése 

 a testséma kialakítása 

 a téri relációk biztonsága 

 a szerialitás erősítése 

 az elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek állandó gyakorlása, illetve beépítése az új 
ismeretekbe  

 szöveges feladatok olvasása, megértését segítő algoritmusok begyakorlása 

 játékosság, motiváció biztosítása 
 minimumkövetelmény meghatározása 

 egyszerűbb, az órán begyakorolt szöveges feladatok megoldása a cél 

 szükség esetén egyéni haladási ütem, átmeneti felmentési lehetőség megadása 

 méltányos értékelés, számonkérés, önmagához mért fejlődés figyelembevétele  

A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei 

 Számukra segítséget jelenthet a későbbiek folyamán is az ujjaik használata, a korong, pálcika, számegyenes, abakusz, számtábla.  

 Felső tagozaton segíthet a számológép használata, amely nem helyettesíti az írásbeli műveletek elvégzését. A technika elsajátítása után ez segítség a részszámolások 
elvégzésében, a feladatmegoldás ellenőrzésében.  

 Ábrák, táblázatok segíthetik még a számolást.  

 Számolásos feladatok végzése során hosszabb felkészülési idő biztosítása vagy az adott idő alatt kevesebb feladat (matematika, kémia, fizika is),  

 Számolásos feladatok végzésekor segédeszköz, eszközhasználat,  

 Számolásos feladatok értelmezésének segítése szemléltetéssel, tanári segítséggel,  

 Differenciált, a haladási tempójának megfelelő tanórai oktatás, értékelés,  
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 Matematikából a minimum tantervi követelmény számonkérése egyéni haladási tempóban 

 Eszközhasználat engedélyezése matematika, illetve más tárgyak esetén is a számolási feladatoknál 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeivel küzdő tanulók egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

 

Pszichés fejlődési zavarok; hiperaktivitás és figyelemzavarok; magatartásszabályozási-zavarral küzdő tanulók 
iskolai fejlesztése esetében (BNO F80-89; F90-98) 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem 
zavarával küzdenek. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

 Közösen létrehozott szabályok rögzítése.  

 Rövid, egyértelmű utasításokat adjon!  

 Kérje a szemkontaktust és annak fenntartását!  

 A lehető legtöbb/szükség esetén minden folyamatot bontson apró lépésekre!  

 Minden részfeladat megoldását ellenőrizze le!  

 Soha ne adjon újabb utasítást, amíg ez előzőt nem teljesítette gyermek!  

 Tegye láthatóvá a gyerek számára az idő múlását egy mutatós óra segítségével!  

 Kössön vele egyenrangú megállapodásokat (követelmény-következmény)!  

 Részletekben jutalmazza a jó teljesítményt!  

 Csak olyan következményt vagy jutalmat ígérjen, amit meg is valósít!  

 Ne vitázzon, használja a „nem” és „igen” kifejezéseket!  

 Vita esetén ne használjon kiegészítendő kérdéseket, használjon eldöntendőket!  

 Soha ne hasonlítsa össze Őt mással, vagy egy régebbi saját teljesítményével!  

 Dicsérje meg azt, ami megtörténhetett volna, de nem történt meg!  

 Mindig járjon egy lépéssel, egy gondolattal előtte! Ne hagyja kontroll nélkül!  

 Szervezze meg a szabadidejét!  

 Fontos közléskor meg is lehet érinteni a gyermeket!  

 Tisztázza, hogy vannak helyzetek, amikor nem a gyermeké a döntés lehetősége!  

 Fegyelmezés során legyen tényszerű!  
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 Fogadja el, hogy a hagyományos nevelési megoldások a legtöbb esetben nem hatásosak az Ő esetében!  

Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatásának alapelvei 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén folyamatos gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést 
szolgáló foglalkozások formájában, a többségi pedagógus bevonásával, az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében végezhető. Az iskolai oktatás, 
a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az egészségügyi habilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem- és magatartásszabályozási zavar jellegétől, 
súlyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintázat fejlődési lehetőségeitől, mértékétől, dinamikájától függ.  
Fejlesztésük az egyéni szükségletek figyelembevételével a szülővel és a tanulóval, valamint a pedagógusokkal történő megbeszélést követően történhet.  
Kiegészítő szolgáltatás (pl. pszichológiai gondozás, családterápia, tehetségazonosítás) igényelhető a pedagógiai szakszolgálatban, a segítő szakemberek és az 
intézmény együttműködésével. Beilleszkedésük segítését intézményi pszichológus is támogathatja. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló oktatása integráltan, a kiemelt figyelmet igénylő (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű) 
tanulók személyi és tárgyi feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában vagy intenzív terápiás és oktatási céllal szervezett időszakos különnevelés keretében 
(pl. beszédfogyatékossággal társulva logopédiai osztályban, tagozaton vagy gyógypedagógiai intézményben) történhet. 
A fejlesztés hatékonyságához szükséges, hogy egyéni fejlesztési terv alapján egyrészt komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, másrészt a tanórákon az 
egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer keretében történjen. 
A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt figyelmet követel, valamint a tanulásszervezési módok, a tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot 
jelent a tanulási zavarral küzdő, ugyanakkor bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, ami a pályaorientáció folyamatára 
is hatással van. 
A tanulók fejlesztésében törekedni kell 

o a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására; 
o a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; 
o a fejődési dinamika nyomon követésére. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű 
o a tananyag adaptálása; 
o tanulásmódszertani elemek beemelése; 
o változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosítása; 
o a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, tanulóközpontú tanulás; 
o az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 
o a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb pszichés fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik tanulónál, 

ami lényeges elvi kiindulópontja a gyakorlati munkának; 
o az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai támogatás tervezése céljából; 
o a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt figyelembevétele; 
o az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a nyelvi képességek fejlesztése; 
o a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; 
o érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; 
o átlátható és érthető szabályok kialakítása. 
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További fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a partnerségi viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai 
asszisztens), a (külső, belső) segítő szakemberek munkájának összehangolása, együttműködése. 

Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás során 

 az optimális és támogató tanulási környezet kialakítása az előzetesen felmért szükségletek alapján; 

 előzetes tudás felmérése; 

 érdeklődés, motivációs bázis felmérése; 

 énhatékonyság erősítése az osztálytermi és egyéni munkán keresztül is; 

 módszertani sokrétűség megvalósítása; 

 differenciálás megvalósítása: 

 a feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, ahol erre szükség van; 

 a feladatok tartalmát, a nevelési-oktatási célt szem előtt tartva, a tanuló egyéni szükségleteihez, képességstruktúrájához és teherbírásához szükséges igazítani; 

 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

 ehhez szükséges a személyre szabott értékelés, fejlesztő értékelés; 

 a különbözőségeket az iskola az emberi viselkedés komplex környezeti hatások szerint alakuló sokféleségére utaló jellegzetességnek, az agyi érés, fejlődés 
változatos megnyilvánulásának (neurodiverzitás) tekintse; 

 a gyógypedagógus, valamint az adott iskolában különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra épülő, szakmailag egymást támogató tevékenysége 

 a tanulás iránti motiváció, kitartás és a kudarctűrő képesség növelése 

 a kortársakra és a felnőttközösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit is figyelembe vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces 
tevékenységek váltakozásával segíthető a tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint a figyelem fenntartása. 

 

Pszichés fejlődési zavarokkal küzdő tanuló jellemzői: 
Pszichés fejlődési zavarokkal küzdő tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt 

feladatai: 

• szóródó, terelhető figyelem,  
• hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 
• komplex 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), 
• én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 

• team munka keretében gyógypedagógiai, 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. 
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A fejlesztés célja: 

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

 

Mi az ADHD? 
A hétköznapi nyelvhasználatban is egyre gyakrabban felbukkanó ADHD kifejezés egy angol mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul 
figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar), mely 

 figyelemhiánnyal és/vagy 

 túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 
A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat. Az ADHD átlag alatti, átlagos és átlag feletti intellektuális teljesítmény mellett egyaránt jelen lehet. A 
szakirodalom szerint az iskoláskorú gyermekek kb. 5%-át érintő, a tanulási teljesítményt és a viselkedésszervezést jelentős mértékben befolyásoló, támogatás 
hiányában rontó, idegrendszeri fejlődési zavar, mely jelentős mértékben aluldiagnosztizált, számos esetben a diagnózis és a sajátos nevelési igény megállapítása nélkül 
van jelen a köznevelés színterein. 

ADHD – gyengeségek: ADHD – erősségek, amikre támaszkodni lehet: 
A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén 

kiemelt feladatok: 

 szétszórtság, feledékenység, a figyelem könnyű 
elterelhetősége, huzamosabb ideig történő 
fenntartásának nehezítettsége 

 az egymást követő utasítások megjegyzésének 
nehézsége 

 a feladatok megfelelő sorrendjének kialakítási 
problémái és a véghezvitel nehézsége 

 saját holmik gyakori elhagyása 

 mások félbeszakítása 

 mérlegelés nélküli beszéd és cselekvés, ami 
gyakran inadekvátnak vagy erőszakosnak is 
tűnhet 

 nehéz az érintett tanulók számára az 
önszabályozás és önirányítás, a mindennapi 
élethez szükséges tevékenységek szervezése, a 
célorientált cselekvés tervezése, kivitelezése, az 
érzelmek szabályozása 

Mindezek gyakran alulteljesítést eredményeznek az 
iskolai haladásban is. 

 az érintett tanulók kreatívak 

 kíváncsiak 

 lelkesek és kockázatvállalók 

 sikerorientáltak 

 szokatlan és eredeti ötleteikkel, javaslataikkal 
értékes tagjai a tanulóközösségnek 

 számukra érdekes témákban elmélyült 
érdeklődést mutatnak és kimagasló 
teljesítményre is képesek lehetnek 

 megfelelő támogatás mellett hihetetlen 
energiáikkal rengeteg feladatot ellátnak, pozitív 
értelemben motorjai lehetnek a tanulási 
folyamatnak 

 

Kiemelt feladat: 

A tanuló a figyelmi, aktivitási és impulzivitási nehézségei 
ellenére elsajátítsa az osztályfokának megfelelő 
ismereteket és kompetenciákat minden tantárgy esetében.  
Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a 
tudásgyarapítás és képességfejlődés osztálytermi és 
hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 
Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának 
megteremtése személyre szabott támogatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, 
pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek 
megteremtése; 

d) a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem 
zavaró levezetésének megteremtése; 

e) fokozott egyéni bánásmód; 
f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 
g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 
h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés 

elősegítése; 



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
29 

 

i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának 
megtervezése és kivitelezése; 

j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az 
önszabályozás fejlesztése; 

b) a társas szabályok, a mindennapi együttéléshez 
szükséges normák kialakítása és betartatása; 

c) a mindennapi együttéléshez szükséges 
szociális/társas készségek kialakítása, fejlesztése; 

d) a figyelmi működés és a kontrollált viselkedés 
kialakításának támogatása; 

e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós 
figyelemre vonatkozóan; 

f) koncentráció fejlesztése; 
g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 
h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének 

fejlesztése; 
i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés 

fejlesztése, adekvát mozgásos aktivitás biztosítása. 

 
 

Mi a magatartásszabályozási zavar? 
Összefoglaló név, mely alatt impulzuskontroll-zavart (személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív szóbeli és viselkedéses kitörések) és 
diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), diszszociális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat értünk. 
A magatartásszabályozás zavarával együtt járó problémák súlyosan és tartósan megnehezítik a tanulási helyzetekben való aktív és produktív részvételt, ezáltal jelentős 
tanulási hátránnyal járnak. A zavarok természetéhez tartozik, hogy kihatással vannak a társas viselkedésre, az interperszonális kapcsolatokra, kommunikációra, a 
normakövetésre és a szabályok betartására, így ezek a problémák az oktatási, nevelési helyzetekben is jelen vannak. Szakszerű állapotfelmérés és intervenció szükséges 
ahhoz, hogy az érintett tanuló és tanulóközösség hatékony tanulása megvalósulhasson. Az ADHD és a magatartásszabályozási zavarok diagnosztizálása pszichiáter 
szakorvosi kompetencia, a beavatkozás tervezésénél a család, pszichiáter szakorvos, (klinikai) szakpszichológus, gyógypedagógus és pedagógus együttműködése 
szükséges. 

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladatok: 
A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a 
szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 
megteremtése. 
Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai 
helyzetben; 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez 
igazított idői keretek rendszeres alkalmazása (napirend); 



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
30 

 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 
c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 
d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 
b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 
c) kommunikáció fejlesztése, 
d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 
e) megküzdési képesség fejlesztése, 
f) figyelmi működés fejlesztése. 

 tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása 
(folyamatábra/forgatókönyvek); 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

Komorbiditás: 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó állapotok gyakran együttesen is előfordulnak, illetve más idegrendszeri fejlődési zavarokkal is együtt járhatnak. A 
tanulási zavar gyakran együtt jár figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarral (ADHD), nyelvfejlődési zavarral vagy fejlődési mozgáskoordinációs zavarral. Megfelelő 
intervenció hiányában a hosszú távon fennálló tanulási kudarcok következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (szorongásos, kényszeres zavarok, érzelem- 
és magatartásszabályozási problémák) alakulhatnak ki. A fenti zavarok együttesen súlyos és tartós tanulási problémákhoz vezethetnek. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók gyakran élnek át kudarchelyzetet, sikertelenséget, elutasítást, amelynek következtében az iskolai 
teljesítményelvárások iránti közömbösség vagy ellenállás, önértékelési zavarok, különböző jellegű és mértékű társas interakciós és alkalmazkodási problémák 
alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladtával a társadalmi beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.  
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében abban is megmutatkoznak, hogy a tanulók általában 
fáradékonyabbak, a változásokra érzékenyebbek, nehezebben tűrhetnek zajokat, szenzorosan könnyen túlterhelődnek, nehezen viselik el a várakozás, kivárás okozta 
feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 
fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető szabályokat, valamint a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények 
megerősítését, a dicséretet. 

A Nat alkalmazása az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, 
a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadók, de a kompetenciaterületek, tanulási területek és tudástartalmak (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) 
módosulhatnak. 
A helyi tantervben az egyes tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók 
egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, megvalósításukat a gyermekkel foglalkozó pedagógus és gyógypedagógus közösen támogatja az egyéni 
fejlesztési tervben rögzítettek alapján, és ennek megvalósulását rendszeresen felülvizsgálják. 
Mindennek megvalósulása az osztálytermi környezetben folyó munka és az egyéni vagy kiscsoportos habilitatív/rehabilitatív tevékenység, valamint az esetmegbeszélés, 
teamtanítás, közös tervezés, közös értékelés, tananyag-adaptáció együttes alkalmazásával lehetséges. 
A Nat kiemelt célkitűzése az aktív tanulás, az egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján SNI 
tanulóknál mindezen célok megvalósulását támogatja a rugalmas tanulásszervezés, a heterogén tanulócsoportok, a tanulók közötti kooperációra építő módszerek, a 
minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető tanulási környezet létrehozása, a differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés, 
a differenciáló módszerek a feladatra vonatkozó instrukciók adásában és az értékelésben, valamint szükség szerint adaptált tananyag használata. 
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A helyes módszertan megválasztásában fontos a tanulókat nevelő, oktató pedagógusok, a szülők és a szakszolgálatok közötti széles körű szakmai együttműködés, a 
tapasztalatok cseréje, a jó gyakorlatok megosztása (kölcsönös együttműködés, partneri, bizalmi kapcsolat kialakítása). 
Az együttgondolkodást, a közös szemléleti alapokat a pedagógiai szakszolgálatok és a nevelést-oktatást végző intézmények között valódi tudásmegosztáson alapuló, 
átjárható információáramlás támogatja. 
A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését! E feladatok minden tanulási területen meg kell hogy 
jelenjenek. 
 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; pszichés fejlődési zavarok; hiperaktivitás és figyelemzavarok; magatartásszabályozási-zavarral 

küzdő tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – 
NAT 2020.) 

Egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások: 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó tanulási célok elérését, a fejlesztésre fordított időt, a tananyag adaptálásának módszereit nem lehet egységesen az egyéb pszichés 
fejlődési zavarra vonatkoztatni. Az érintett tanulócsoport heterogenitása miatt lényeges megismerni a tanuló problémájának természetét, mélységét, az 
információfeldolgozás sajátosságait s az egyéni szükségleteket.  
A Magyar nyelv és irodalom, a Matematika, az Idegen nyelv, a Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területek fejlesztési feladatainak megvalósítása kíván nagyobb 
figyelmet.  
Az egyéb pszichés fejlődési zavar típusától, súlyosságától függően az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Ugyanakkor minden tanulási 
terület (tantárgy) esetében fontos: 

 a tantervi adaptáció; 

 az éppen szükséges és elégséges módosítás és támogatás; 

 a támogató pedagógiai környezet; 

 a tananyagot úgy kell megtervezni és felépíteni, hogy az befogadható legyen a tanulók számára, illeszkedjen előzetes tudásukhoz, érdeklődésükhöz, aktiválja a 
tanulók kognitív sémáit; 

 módszertani sokrétűség; 

 differenciált rétegmunka; 

 segédeszköz használata, pl. laptop, számológép, szoftveres támogatás; 

 multiperspektivitás: egy probléma több szempontból való megközelítése, különböző alkalmazási példák behozása a tanulási folyamatba; 

 önhatékonyság érzésének megtapasztaltatása, valamint az önirányítás lehetőségének biztosítása; 

 a tanulási stratégia kialakítása mellett az egyéni tanulási stílus megismerése, figyelembevétele; 

 multiszenzorialitás: a tanulók számára a minél több érzékszerv bevonását igénylő tanulás, valamint a motoros tapasztalatszerzés fontossága. A tanulás során a lehető 
legtöbb érzékelési tapasztalat megszerzésének biztosítása a cél, melyhez a konkrét tárgyak, applikációk, infokommunikációs eszközök, modellek bevonása szükséges; 

 hozzáférhetőség biztosítása: itt egyrészt a fizikai akadályok leküzdése fontos, látja-e, hallja-e minden gyermek a pedagógust, a demonstrációt, hozzáfér-e a különböző 
szemléltetőeszközökhöz (van-e belőlük elég). Az ún. nyitott polcok, sarkok, illetve az ezeken elhelyezett, a tanulás aktuális tematikájához illeszkedő könyvek, 
eszközök, modellek szintén növelik a hozzáférhetőséget. Ugyanilyen jelentőségű a tananyagokhoz való hozzáférhetőség is. Minden tanuló számára hozzáférhető-e 
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az órán feldolgozandó szöveg, vagy van-e olyan tanuló, akinek a számára nagyobb méretű, illetve adaptált szövegverzióra van szükség, mely akár hosszúságában, 
akár a fogalomhasználatában eltér az eredetileg használttól. 
 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

 A grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, 
mind az írott nyelv területén kiemelten fontos. 

 A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet 
intenzív fejlesztése szükséges a dekódolás tanítása előtt.  

 Az olvasás, írás kognitív bázisképességeinek megalapozása elengedhetetlen 
előfeltétele az olvasástanulás megkezdésének.  

 A szódekódolás tanítása, a betű-hang asszociációk kialakítása kellő 
módszertani tudatossággal és a gyermek haladásához igazított idői 
ütemezéssel történjen! 

A grafomotoros ügyetlenség gyakran okoz technikai értelemben nehézséget az 
írástanulás során, a lassú írástempó mellett a nehezen olvasható vagy 
olvashatatlan íráskép is jellemző lehet.  

 Éppen ezért lényeges, hogy a késleltetett, elnyújtott írástanítást grafomotoros 
alapozás előzze meg, a finommotoros tevékenységek számtalan lehetőségét 
kiaknázva.  

 Az íráskép zavarában érintett gyermekeknél a szépírás, külalak és 
füzetvezetés értékelése a rendezettségre való törekvés és a gyermek 
képességeinek, önmagához mért haladásának figyelembevételével történjen!  

 Hasonlóképp az olvasás és szövegértés értékelésekor is az önmagához mért 
fejlődést figyelembe vevő fejlesztő értékelés kerüljön előtérbe!  

 Szükség lehet egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli 
felmentésére, illetve a kézírás helyett számítógép használatának 
engedélyezésére (pl. házi feladatok, beadandók nyomtatott vagy 
elektronikus formában való leadására), folyóírás helyett nyomtatott betűvel 
való írás jóváhagyására. 

 Az olvasás gördülékenységének, fluenciájának elősegítése szükséges 
változatos szövegek páros, közös, paralel, ill. váltott hangos olvasásával. 

 A tanulási zavarral és figyelemzavarral küzdő tanulóknál szükséges lehet a 
szöveg adaptálása (nagyobb, eltérő színű betűk, a szöveg egyszerűsített, 
rövidített verziójának elkészítése).  

A matematika területén az érintett tanulók heterogenitása miatt nagy egyéni 
eltérésekre számíthatunk.  

 Egyes egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló esetén pont ezen a 
területen jelentkezik a gyermek kiemelkedő képessége, tehetsége, miközben 
súlyos olvasási zavarral küzd.  

 Más esetben a matematikai képességek érintettsége olyannyira jelentős, hogy 
szükséges lehet a tantárgy vagy az aritmetikai tantárgyrész alóli felmentés vagy 
segédeszköz-használat, pl. számológép biztosítása, szorzó- és bennfoglaló tábla, 
korong, rehabilitációs foglalkozásokon használt eszközök, számológép 
(esetenként nagyobb kialakítású négyzethálós füzet) használata (szükség esetén 
más tanórákon is, pl. fizika, kémia, történelem, természettudomány).  

 Ajánlott lehet ezeken a tanórákon – a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazodva – 
a képletek, esetleg definíciók számonkérése (pl. a megfelelő nyelvi, emlékezeti 
kompetenciákra támaszkodva), illetve szükség esetén bizonyos tantárgyrészek 
értékelése alóli mentesítés biztosítása. 

 Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési 
nehézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, 
illetve a verbális absztrakciónak a fejletlensége.  

 A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- 
és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk 
megértési nehézségei esetén stb.) különös figyelmet kell fordítani a megfelelő 
tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális együttműködésére, a 
mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az analóg 
cselekedtetésre, mindvégig verbális megerősítéssel kísérve.  

 Rendkívül fontos az analóg, bevéső, ismétlő-rendszerező gyakorlás végzése is.  

 A geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni a 
vizuális észlelés nehezítettségére, a téri tájékozódás zavarára, ill. geometriai 
szerkesztéseknél, koordinátatengelyen való jelöléseknél a kivitelezési 
nehezítettségre (vizuomotoros koordináció, praxis zavara).  
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 A szövegértés fejlesztése elősegíti a mindennapi és az irodalmi szövegek 
befogadását, majd az azokkal való tovább dolgozást, tovább gondolkodást. 

 Amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a 
szisztematikus, a nyelv különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót 
tapasztalati úton információhoz juttató oktatás.  

 Érdemes a mindennapi élettel összefüggő, a tanuló személyes élményeihez 
és érdeklődéséhez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

 A nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása mind 
a bemenetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), 
mind a feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 
hangsúlyos.  

 A mentális lexikon és az ahhoz történő hozzáférés, a fogalomalkotás 
folyamatos fejlesztése kiemelt feladat. 

 A matematikai gondolkodás fejlesztése speciális szemléltetéssel és 
tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség 
szerinti alkalmazásával is támogatható, ám elsősorban a metakogníció, a nyelvi 
kompetenciák és gondolkodás fejlesztésével valósulhat meg. 

 Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az időbeli tájékozódás fejlesztésére és a 
szerialitásos feladatok gyakorlására. 

 A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos 
megkövetelése a szóbeli kifejezés erősítésének fontos eszköze, a szabályok, 
definíciók precíz elvárásának elkerülésével. 

 A kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az 
eredményes fejlesztést. 

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, IDEGEN NYELV 

 Az olvasás és szövegértés nehézsége hátráltathatja a társadalmi folyamatok 
összefüggéseinek, mozgatórugóinak megértését. 

 Az idővel kapcsolatos fogalmak, a történelmi időszemlélet kialakulása 
szintén nehézséget okozhat.  

 A gyenge verbális emlékezet miatt problémát jelenthet egyes gyermekeknél 
az évszámok precíz bevésése, az idegen szavak (történelmi személyek, 
helynevek, fogalmak) pontos memorizálása.  

 A vizuális segédeszközök alkalmazása és a kapcsolódó elvárások egyénre 
szabott csökkentése segítheti ezen nehézségek minimalizálását.  

 A nyelvi érintettség miatt bizonyos absztrakt fogalmak megértése és 
használata is nehézséget jelenthet.  

 Érdemes a tananyag-feldolgozás előtt fogalomlistát, ill. vázlatot adni a 
tanulóknak.  

 A tanulás további támogatásához képek, az összefüggéseket szemléletesen 
ábrázoló gondolattérképek használata is kiemelt jelentőségű, magasabb 
szinten azok készítésének a megtanítása is célul tűzhető ki az önálló 
tanuláshoz. 

 Külön figyelmet kell fordítani a térképhasználat tanítására és 
gyakoroltatására, mivel a tanulók ezen csoportjának sok esetben nagy 
kihívást jelent az absztrakt ábrákon való tájékozódás. Ide tartozik a 
grafikonok, táblázatok, diagramok értelmezése is, melyek a történelmi, 

 Fontos célkitűzés az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási 
sajátosságainak, valamint nyelvi kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli 
és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, figyelembe véve az egyéb pszichés 
fejlődési zavar következtében érintett nyelvi funkciókat.  

 A nyelvi zavar esetenként olyan súlyosságú, hogy szükségessé válhat a tanulót 
a tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól mentesíteni.  

 Az élő idegen nyelv ismeretének jelentősége egyre erőteljesebb, így ezt a 
lehetőséget alapos mérlegelés, szakmai megfontolás után ajánlott biztosítani. 

 Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe 
helyezése javasolt.  

 A tudásátadás során szükséges a figyelemfenntartás, a feladatszervezés és a 
motiváció felkeltésének vizuális támogatása, a párhuzamosan több csatornán 
történő szemléltetés.  

 Javasolt a memoriterek kisebb részletekben valók kérdezése szóbeli beszámolók 
során. 

 Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő tanulók esetében főleg 
a szóbeli kommunikáció magabiztos alkalmazásának elsajátítása a cél.  

 Ennek során sok esetben méltányosan, az egyéni fejlődési lehetőségeket 
figyelembe véve kell megítélnünk a kiejtési és nyelvhelyességi kérdéseket; 
elsősorban a beszédbátorság elérése lehet a célunk.  

 Az írásbeli kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, az IKT-
alapú olvasó- és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
34 

 

társadalomismereti tananyag szerves részét képezik, és elemzésük a 
tantárgyi követelményrendszerhez tartozik. 

 Fontos a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben 
való kipróbálása, a dramatizálás, az érzelemdús, szubjektív elemeket 
megmozgató, a mindennapi tapasztalathoz köthető társadalmi feladatok 
szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a 
feladathelyzetbe.  

 A tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a 
végkifejletig, értse benne szerepét, esetleges feladatát, képes legyen 
esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében 
véleményének megfogalmazására és az önképviseletre! 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ, KÖRNYEZETISMERET, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA ÉS FÖLDRAJZ 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS; DIGITÁLIS KULTÚRA 

 A természettudományok gyakran az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 
tanulók erősségei közé tartoznak, ez a terület különösen az ADHD-ban 
érintett gyerekek esetében a kíváncsiság, kreativitás és alkotó fantázia 
kiteljesedésének terepe lehet.  

 A tanuló érdeklődése és figyelme könnyebben felkelthető és fenntartható, 
motoros aktivitása kevésbé kifejezett, amikor számára is motiváló tartalmak 
kerülnek átadásra.  

 A Természettudományok tanulási terület a témák gazdagsága és 
sokszínűsége okán támogathatja a kiemelt fejlesztési célok megvalósítását. 

 Mindemellett külön figyelmet kell fordítani a szakszavak bevésésére, a 
térképen való tájékozódás gyakorlására, az összefüggések logikájának 
megértetésére.  

 A kémia és fizika tantárgyak során elsősorban a szöveges, illetve számításos 
feladatok során szorulhatnak külön megsegítésre a számolási és/vagy 
olvasási zavarral küzdő tanulók, valamint a kísérletek, mérések kiemelt 
figyelemkoncentrációt és pontosságot igényelnek, a szerialitás (sorrendiség) 
figyelembevételével, ami szintén nehezített feladat lehet. 

 A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása lehet a tanulók erőssége.  

 A digitális kompetenciák elsajátítása és alkalmazása több szempontból is 
kiemelt szerepet játszhat az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulóknál.  

 A digitális technológia nyújtotta lehetőségek egyfelől kiemelt jelentőséggel 
bírnak a tudásterületek, tananyagok egyéni szükségletekre, preferenciákra 
szabásában, adaptálásában.  

 Másrészt a sokszor jól működő algoritmikus, komputációs gondolkodás 
fejlesztésének eszközei is.  

 Az életpálya-építés, pályaorientáció szempontjából szintén kiemelt szerepe van 
a tantárgy tanulásának.  

 Fokozott jelentőséggel bír a hétköznapi életet, ismeretszerzést és -elsajátítást, 
valamint a tanulást könnyítő alkalmazások készségszintű használatának 
elsajátítása. 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

 Csakúgy, mint a Történelem és állampolgári ismeretek tanulási terület esetében, 
a szövegértési és figyelmi nehézségek hátráltathatják az összefüggések 
megértését, a tanulságok generalizálását.  

 Figyelmet kell fordítani a tanuló szükségleteihez igazodó szövegmennyiségre, 
tagolásra, a magyarázatok részletezettségére, a megértés ellenőrzésére.  

 A tanulási terület témái közül az önszabályozás, a társas-emocionális szabályok, 
az etikai normák, a másság elfogadása, a tolerancia, a pozitív diszkrimináció, a 
jogérvényesítés és általában a speciális szükségletekhez, fogyatékosságokhoz 
kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos az érintett tanulók 
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szempontjából, egyrészt ezek mind támogatják azokat a fejlesztési nevelési 
célokat, amik az egyéni fejlesztési tervben is hangsúlyos, másrészt az aktuális és 
későbbi életvezetés szempontjából a mindennapi életben is azonnal hasznosuló 
tudástartalmakat jelentnek minden osztályfokon. 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 A Művészetek tanulási területen belül a komplex művészeti terápia, a 
drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt 
szerepe van. 

 Bizonyos tanulók a művészetek terén kimagasló képességgel bírnak. 

 Ezekben az esetekben nagyon fontos a tehetség kibontakozásának 
támogatása.  

 Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek a szabadidő hasznos 
eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az 
önkifejezésben.  

 Más gyermekeknél a grafomotoros ügyetlenség nehezítheti a kreatív alkotás 
kifejeződését. 

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület fejlesztési feladatainak 
megvalósítása során javasolt a szenzoros integrációs programok és terápiák 
beállítása, ill. azok elemeinek megvalósítása a tanórán, továbbá ajánlott a 
kiegészítő egészségügyi ellátáson belül gyógyúszás, valamint logopédiai 
ritmika alkalmazása is. 

 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. 

Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény): 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a tanulási folyamat elején ismertek legyenek. Ehhez kell igazodniuk azoknak az alkalmazott 
mérési és felmérési stratégiáknak, amelyek az elvárás és a mért mutatók összhangja esetén a sikeres pedagógiai munka eszközei. Ennek értelmében a differenciált 
pedagógiai tervezés alapját a tanulási folyamat kezdetén ismert, a fenntartó által felkínált és/vagy az iskola pedagógiai programjában rögzített, diagnosztikus céllal 
történő értékelés  adja. A tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket, ellenőrző méréseket minden esetben a tanulást támogató, fejlesztő-segítő értékelésnek és 
visszajelzésnek kell követnie. Ezeknek az eszközöknek a kiegészítése a tanulói önértékeléssel, a társértékeléssel és a csoportos értékelési formákkal lehetővé teszi, hogy 
az értékelés a tanuló számára örömteli, élvezetes eseménnyé váljon, fejlesztve ezzel a reflektivitást és az érzelmi, szociális intelligenciát, valamint a pozitív énkép és 
önbecsülés fejlődését. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába került tanuló a megyei szintű pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján indokolt 
esetben adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése és minősítése alól mentességben részesülhet, továbbá többlet felkészülési idő, segédeszköz-használat biztosítható 
számára. 
A szummatív értékelés helyett fejlesztő és diagnosztizáló mérés és fejlesztő szöveges értékelés bevezetése indokolt. 
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Hallássérült tanulók iskolai fejlesztése esetében (BNO H90…) 
Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülését, illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő 
hallásteljesítmény lesz a következménye. A hallássérülés gyűjtőfogalom. Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a cochleáris implantátumot (továbbiakban: 
CI) viselők. A cochleáris implantátum a belső fülbe ültetett hallásjavító eszköz.  
A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi 
szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A 
tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál életkorával, hallásállapotával. 

 A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek következménye 
a hangzó beszéd spontán kialakulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi kommunikáció általános akadályozottsága. A 
hallásveszteség mértékétől, felfedezésének, segédeszközzel való ellátásának idejétől, a környezeti hatásoktól és a szociokulturális háttértől függően módosulhat a 
megismerő tevékenység, a gondolkodás és a lelki élet egészének fejlődése. 

 A nagyothalló tanulónál (enyhe nagyothallás esetén a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothallás esetén 
a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartományában mért 
hallásveszteség 66–90 dB közötti) a hallás csökkenése akadályozottságot jelenthet a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos 
kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet. 

 A hallásukat műtéti úton helyreállított (pl. cochleáris implantált) hallássérült tanulóknál – az egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – 
fizikai értelemben közel ép beszédhallás mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ intelligenciájuktól, illetve az esetleges pszichés fejlődési 
zavaruktól, valamint attól, hogy a gyermek milyen életkorú volt a műtét elvégzésekor. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a hallásjavító 
műtét előtti és utáni (gyógy)pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, valamint az azzal párhuzamos pedoaudiológiai gondozás és az aktív szülői megsegítés 
eredményezi. A fejlesztés stratégiájának alapja döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A beszédértés, a hangzó beszéd fejlődése hasonlóságot 
mutat az ép hallású gyermekek beszédfejlődésével. A fejlesztés eredményes színtere a halló környezetben van szurdopedagógus jelenlétével, ugyanakkor az 
integrációra csak alapos pedagógiai diagnózis után kerülhet sor. Az érintett tanuló teljesítményét a befogadó intézmény szakmai felkészültsége, nyitottsága, a 
szülők együttműködő készsége, valamint a gyermek kognitív és pszichés jellemzői és az esetleges beszéd- és nyelvelsajátítási zavar (diszfázia) befolyásolja. 

 A hallássérültek „diszfázia típusú” társuló tanulási zavara a halmozott fogyatékosság egy speciális változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi és 
beszédfejlődési akadályozottságban, diszpraxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvánul meg. A specifikus nyelvi 
zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke 
mellett. 

A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly gondot okoz a szakterületi intézmények gyógypedagógusainak, mivel a diszfázia 
(esetünkben a hallássérüléshez társuló neurogén eredetű nyelvi zavar) korábban nem alkalmazott módszertani eljárásokat és óraszervezési technikákat igényel. 
Javasolt a speciális módszertani és óraszervezési technikák alkalmazása. 
Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók hallásveszteségéhez mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási vagy 
a fejlődés más zavarai társulhatnak. A halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók nevelhetősége, oktathatósága a fentiek következtében súlyosan nehezített. Javasolt 
az óvodában és az alapozó szakaszban a fokozott egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a kéttanáros modell alkalmazása. 

 A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csoportokhoz viszonyítva még sérülékenyebb; nehezen dolgozhatják fel a 
hallás elvesztésével fellépő állapotváltozást, vagyis: a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben az esetben fokozott 
segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításához. 
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A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

 A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, 
helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 Az alsó tagozatos (1. oszt.-4. oszt.) szakasz végéig átfogó feladat a nyelvi rendszer kiépítése. Megvalósítása elsődlegesen a Magyar nyelv és irodalom műveltségi 
terület fejlesztési feladata. Általános cél, hogy ez a szakasz megalapozza egy olyan direkt kommunikációs szint elérését, amely alkalmas valamennyi műveltségi 
terület ismeretanyagának teljesebb körű elsajátítására (szókincs, nyelvalaki struktúrák stb. vonatkozásában). 

 Spontán beszédhasználat (beszédértés, önálló nyelvi kifejezés, beszédérthetőség) 

 A kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása 

 Az önálló szövegértő olvasás fejlesztése az alsó tagozaton hangsúlyosabban köznapi témájú szövegekre támaszkodva, majd később fokozatosan irodalmi művek 
bevonásával. Ez jelenti az olvasásra alapozó tanulás alapjainak lerakását. 

 A beszélt és az írott nyelv grammatikai rendszerének tudatos felépítése, gyakorlása 

 A nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a 
feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

 A konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés (különösen az elvont fogalmak, az állandó szókapcsolatok, az árnyaltabb megfogalmazási formák 
megismerése, alkalmazása) 

 A kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása 

 Az ismeretek elsajátításában támaszkodjanak mindinkább a hallás útján megszerezhető információkra. 

 A felső tagozatos (5. oszt.-8. oszt.) szakasz végére a nyelvi készségek olyan szintjére juttatható el a súlyos fokban hallássérült tanulók egy része, amely alkalmassá 
teszi őket az egyre önállóbb ismeretszerzésre, szövegalkotó műveletek végzésére, a korszerű műveltség iskolai tartalmának birtoklására. Ennek megfelelően 
valamennyi műveltségi területen megjelenik az anyanyelvi készségek intenzív fejlődése (szóbeli és írásbeli közlés gyarapodása, a beszéd- és szövegértés készségei, 
az aktív és passzív szókincs növekedése, a passzív szókincs aktivizálási folyamatának gyorsulása). 

 A testnevelés során figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi fejlődési 
rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat. 

 A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a számítógép és ezen keresztül az internet, lehetőséget kell adni ezek 
rendszeres használatához. 

 Az eredményes iskolai oktatás szempontjából - kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás. 

 A jó szájról olvasási lehetőség biztosítása, mert ez a kulcsa annak, hogy a hallássérült tanuló meg is érti a mondottakat. 

 Az osztályterem optimális kialakításához fontos – amennyiben ezt az osztálylétszám lehetővé teszi – a padok félkörben történő elhelyezése, így a gyermek 
lehetőséget kap arra, hogy társai közléseit is követhesse vizuális érzékelés mellett. 

 Az érintett tanuló helyének meghatározásakor figyelni kell a terem fényviszonyaira. Nem előnyös, ha erős fény világít a gyermekkel szemben, mert az rontja a 
szájról olvasási lehetőségét. Optimális hely számára a kétsoros félköríves elrendezésnél az elsősor ablak felőli elsőhelye. Ebből a helyzetből, mivel hátulról jön a 
megvilágítás, mind a társai, mind a pedagógus szájmozgását megfelelően látja.  
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 Az ültetésnél a jobban halló fül legyen az osztályközösség irányában.  

 A pedagógusok többsége gyakran ad instrukciót akkor is, amikor a táblára ír és az osztálynak háttal áll. Tudatosan kell kerülni az ilyen helyzeteket, hisz ezek az 
információk csak korlátozottan észlelhetők a hallássérült számára, és ilyenkor gyakran adódhat, hogy elveszti a tanórai magyarázat fontos elemeit. A tábla 
használatát nem kell mellőzni, de minden verbális megnyilvánulást csak az írás befejezését követően ajánlatos adni.  

 Ugyancsak nehézséget jelent a zárt szájjal történő artikulációs mozgások tartalmi feldolgozása. De problémát jelent a túlartikulálás is, ami annak a 
következménye is lehet, hogy a beszélő „túlzottan“ figyel a gyermekhallássérülésére.  

 A folyamatos, elsősorban vizuális koncentráció jelentős energia befektetés a gyermek részéről, ezért fáradékonyabb lehet. Szünet nélkül szájról olvasni ugyanis 

maximum 20 percig lehetséges. Ezért gyakori, hogy a hallássérült gyermek elveszíti a beszéd fonalát, és az óra folyamatát nehezen követi.  

 Ha az óra vázlatát írásos formában megkapja, ez megkönnyíti az elmondott anyagban való orientációt.  

 A témaváltást ajánlatos előre jelezni.  

 Nagyon nagy jelentőséggel bír a szemléltetés is: - feladathelyzetek írásos megerősítésére szolgáló mondatcsíkok, - a szemléltetés sokoldalúsága,  
- dia, írásvetítő, projektor, képek, kísérlet stb. használata.  

 Amennyiben azonban elsötétített teremben folyik a vetítés, a hallássérült gyermek kimarad a hozzá fűzött magyarázatból, hiszen ilyen körülmények között nem 
tud szájról olvasni. (Ebben az esetben előnyös, ha a magyarázat a vetítés előtt még világosban zajlik, ill. még jobb, ha ezt írásban megkaphatja.)  

 Amennyiben filmvetítés folyik az óra alatt, érdemes olyat választani, amely tartalmaz feliratokat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor egy megbízható tanulót 
kell megkérni: foglalja össze a gyermeknek az óra után az elhangzottakat.  

 A hallássérült gyermek számára probléma a hosszabb tanári magyarázat (előadás) egyidejű követése és jegyzetelése. Többnyire nem tud egyszerre figyelni, 
szájról olvasni és írni.  

 Előnyös, ha a gyermek halló padtársa az órai jegyzetet indigóval írja, így az óraközi esetleges pontatlanságok kiküszöbölhetők, s a számonkérésnél a 
hallássérült gyermek sem hivatkozhat arra, hogy nem jól hallott valamit.  

 A segítőtárs kiválasztásánál fontos az önkéntesség, az empátia, a megfelelő szintű megosztott figyelem, de az is, hogy a leírt jegyzetek híven tükrözzék a pedagógus 
által elmondottak lényegét. Szükség esetén a segítő személyét cserélni lehet.  

 Később a hallássérült gyermek maga is meg tudja ítélni, mely személy segítése a legmegfelelőbb a számára, ám nem terhelteti tanulótársát túlzott segítségkéréssel.  
 Gyakori, hogy óra végi vagy kicsengetést követő helyzetben elhangoznak még olyan információk, amelyek fontosak, de a pedagógus nem hangsúlyozza 

kellőképpen. A hallássérült gyermek azonban könnyen kimarad az ilyen információkból. Ezért tanácsos, ha minden fontos változást: kirándulás, teremcsere, 
óraváltozás, tanítási szünet és hasonlókkal kapcsolatos információkat külön vagy egy-egy osztálytárs segítségével adják meg a hallássérült gyermeknek, még jobb, 
ha a tanteremben van faliújság, amelyre a pedagógus rendszeresen kifüggeszti a fontos információkat.  

 
A hallássérült tanuló jellemzői: A hallássérült tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai: 

• Szókincsük fogalmi gondolkodásuk szegényes, kifejezésmódjuk 
kevésbé árnyalt, mint halló társaiké. 

• A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés 
következtében kialakult szűkebb szókincs, és az alacsonyabb nyelvi 
szint jelentősen befolyásol/hat/ja. A gondolkodás kevésbé 
flexibilis, esetenként gondot okozhat az egyes témakörök, 
feladattípusok, műveletek közötti váltás. 

• Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, saját élményen alapuló 
tevékenységbe ágyazott anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtotta lehetőségek 
kihasználása.  

• A mindennapi helyzetekben előforduló metakommunikációt tanulják meg helyesen 
értelmezni.  

• Tudjanak írásban kommunikálni.  
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• A hallássérült gyermek/fiatal a környezetéről elsősorban a látás 
útján szerez információkat.  

• Az ok-okozati összefüggéseket nehezen ismerik fel. 

• Fontos a pozitív attitűd kialakítása, mely segíti a nyilvánosság előtti magabiztos 
megszólalásra való törekvést. 

• A matematikai fogalmak értelmezését segíthetik a mindennapi élethelyzetek (pl. vásárlás, 
mérés, bankolás, térbeli tájékozódás, tapasztalatok) tanórai modellezése valamint verbális 
megfogalmazása. Kiemelt jelentőségű a speciális szemléltetés és a segédeszközök 
használata. 

• A matematikai gondolkodás fejlesztése a tevékenykedtetés, a manipuláció, a speciális 
szemléltetés és tananyagok - interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti 
alkalmazásával valósul meg. 

• A matematikai tartalmakat a szókincsüknek, szövegértésüknek, nyelvi fejlettségüknek 
megfelelő szintű szöveges feladatokban kell reprezentálni számukra. 

• Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai kompetencia 
kialakulásához több időre, rendszeres gyakorlásra, ismétlésre van szükségük 

• Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megértését, szemléltetés, modellezés, 
tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük. (Pl. terepasztalok, tanulmányi séta, 
kirándulás, természetfilmek, digitális tananyagok, interaktív tábla használata). 

• A különböző tanulási technikák megismertetése elengedhetetlen (szótárak, lexikonok, 
ezek digitális változatainak használata). 

A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei 

 Hosszabb felkészülési idő, vizuális megerősítés,  

 A tollbamondás értékelése és minősítése alól mentesítés,  

 Segédeszközök használata (helyesírási- értelmező szótár, számítógép),  

 Idegen nyelv értékelése és minősítése alól felmentés,  

 Ének-zene tantárgy éneklés tananyagrészének értékelése, minősítése alóli felmentés,  

 Sok vizuális szemléltetés,  

 Tanórai vázlat kézbeadása 

A hallássérült tanulók fejlesztésének alapelvei: 

A hallássérült gyermekek, tanulók speciális oktatását-nevelését-fejlesztését elláthatja hallássérültek speciális gyógypedagógiai intézménye, többségi általános iskola, 
vagy más, speciális szolgáltatást nyújtani tudó intézmény. Ebben az esetben a speciális, szakspecifikus ellátást a hallássérült gyermekek és tanulók megsegítésekor a 
hallássérültek pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus (szurdopedagógus) látja el. A tanulói szükségletek ismeretében szakmai támogatás igényelhető: 

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményektől (EGYMI); 

 a pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; 

 a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől; 

 az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézményektől. 
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A hallássérült tanuló fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, 
kóroka, mértéke, segédeszközzel való ellátásának, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívül 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, eljárások folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a korai fejlesztésre és óvodai 
nevelésre építkezve, döntően a szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, megfelelő audiológiai ellátással, a jól beállított hallókészülékek és hatékony 
hangátviteli technikák használatával és/vagy a legkorszerűbb műtéti technika alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. 

A felsoroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, oktathatóságát. A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, 
megfigyelési, tapasztalati eredmények figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kapcsolat elengedhetetlen feltétele az eredményes 
gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen ismeretek, valamint elemi 
technikai tudnivalók (hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató pedagógus számára. 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése: 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni 
szükségletek határozzák meg. A többségi iskolában történő együttnevelés a szülő/gyógypedagógus/pedagógus közös döntését igényli az illetékes szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével. Az együttnevelés nem lehet formális, a befogadó iskolának szükséges változtatásokat végrehajtani a 
valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer- és eszközrendszerben (differenciálás, egyéni képességek figyelembevétele stb.), az óraszervezésben, a teljes tantestület 
szemléletváltozásában. A gyógypedagógus partner a megoldásokban. Az iskola akkor válik valódi befogadóvá (inkluzív iskola), amennyiben a tanítási programok, a 
pedagógiai szemlélet és felkészültség, a szervezés, a tárgyi és személyi feltételek igazodnak a gyermek speciális szükségleteihez.  
A hallássérült gyermekek együttnevelése halló társaikkal többféle formában lehetséges: 

 egyéni teljes integráció, amelyben a gyermek az oktatás teljes időtartamában a befogadó csoportban van; 

 csoportos teljes integráció, amelyben a hallássérült csoport a befogadó iskola azonos osztályfokán tanul; esetenként a két pedagógus (többségi és 
gyógypedagógus) közösen vezeti az órákat; 

 részleges integráció, amikor a tanuló a tanórák egy részén vesz részt a többi tanulóval együtt, a többi időt gyógypedagógussal, csoportban tölti. 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

 Az adott tantestület pozitív hozzáállása, bevonódása és toleranciája fontos tényező. 

 Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe kell venni a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a 
követelmény, az értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében. 

 Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs kompetenciájából, fogalmi 
gondolkodásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

 A többségi pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a hallássérülés következményeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges 
elmaradását, a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési problémákat. 

 Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú 
memoriter, hangsúlyos, ritmusos versmondás, tollbamondás stb.). Az értékelésnél az egyéni fejlesztési terv követelményeit figyelembe kell venni. 
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Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy: Az együttműködés során a szurdopedagógus/utazótanár vállalja, hogy: 

 segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

 konzultációs, hospitálási és osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít 
a gyógypedagógus számára; 

 a jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a 
hallássérült gyermek sikeres integrációja érdekében; 

 megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni 
korrekciós órákat. 

 

 tájékoztatás nyújtásával segíti a befogadó pedagógus-, gyermek- és szülői 
közösségek, valamint az intézmény többi pedagógusának felkészítését a 
hallássérült gyermek érkezése előtt, majd beilleszkedése során; 

 konzultációval segíti a pedagógusok, az oktató/nevelő közösség munkáját a 
hallássérült gyermek sajátosságainak megértésében; 

 hospitál a gyermek osztályában; 

 segítséget nyújt a befogadó intézmény pedagógusainak tanórai munkájához; 

 nyomon követi a gyermek fejlődését; 

 egyéni fejlesztés során fejleszti a gyermek nyelvi és kommunikációs 
kompetenciáját; 

 esetlegesen koordinálja a rehabilitációs munkában részt vevő szakemberek 
munkáját; 

 rendszeresen kapcsolatot tart a szülővel. 

 
Az eredményesség érdekében szükség van a szülők aktív közreműködésére, valamint a szülők és az iskola együttműködésére. Az integráltan tanuló hallássérült gyermek 
számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslatot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl. audiológiai gondozás). Ennek megszervezéséhez a szakértői javaslat, a fogyatékosság típusa szerint illetékes 
gyógypedagógiai módszertani intézmények részéről történő folyamatos tanácsadás nyújt segítséget. 

A Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: Nat) alkalmazása a hallássérült (siket és nagyothalló) gyermekek nevelésében-oktatásában: 
A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes tanulási területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek 
(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei. 
A hallássérült tanulók nevelésében-oktatásában az életkori és iskolai szakaszokhoz rendelt követelményeket a fejleszthetőség sajátosságainak figyelembevételével 
szükséges érvényesíteni a tantervben. A fejleszthetőség sajátos akadályát döntően a nyelvi fejlettségi, figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, magatartási állapot jelenti. A 
hallók azonos korosztályától egyedileg eltérő mértékben elmaradhat a szókincs, az érintett tanulók a nyelvi kifejezőeszközöket kevésbé automatizáltan és árnyaltan 
használják. Ezek az eltérések közvetlenül összefüggenek a hallássérüléssel. 
A Nat elveit és lényegét nem érintő módosítások alapját ezek a jelenségek képezik. Az egyéni sajátosságok figyelembevételével módosulhatnak a tantárgyi témakörök, 
tartalmak.  
 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

Kívánatos, hogy a nagyothalló és az intenzív nyelvi fejlesztésben részesülő, illetve 
korai életkorban cochleáris implantáció műtéten átesett tanulók szókincse, 
kommunikációja a szakszerű szurdopedagógiai segítséggel minél inkább 

A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, a szövegértő olvasás, 
valamint a matematikai problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges 
absztrakciós képesség szoros összefüggést mutat. Ebből következően a 
matematika eredményes oktatásának feltétele a fogalmi, gondolkodásbeli 
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megközelítse a halló gyermekek nyelvi szintjét. Előfordul azonban, hogy ez két-
három éves, esetleg ennél nagyobb mértékű elmaradást mutat. 
Kiemelt feladatok: 

 spontán beszédhasználat fejlesztése (beszédértés, önálló nyelvi kifejezés, 
beszédérthetőség); 

 a kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása; 

 az önálló szövegértő olvasás fejlesztése az alsó tagozaton, hangsúlyosabban 
köznapi témájú szövegekre támaszkodva, majd később fokozatosan irodalmi 
művek bevonásával. Ez jelenti az olvasásra alapozó tanulás alapjainak lerakását; 

 a beszélt és az írott nyelv grammatikai rendszerének tudatos felépítése, 
gyakorlása; 

 a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a 
bemenetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a 
feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg); 

 konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés (különösen az elvont 
fogalmak, az állandó szókapcsolatok, a szólások és közmondások, az árnyaltabb 
megfogalmazási formák megismerése, alkalmazása); 

 e tanulási terület keretében a hallássérült gyermekek számára létrehozott 
speciális intézményekben önálló tantárgyként a magyar jelnyelv is megjelenhet. 

 Az ismeretek elsajátításában a tanulók mindinkább támaszkodjanak a hallás 
útján megszerezhető információkra.  

 A hallássérült tanulók komplex nyelvi fejlesztésére van szükség, speciális 
feladatokkal, módszerekkel, a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű 
elsajátításának céljából.  

 A fejlesztés tartalmába – az alsóbb évfolyamokon hangsúlyosabban – 
integrálódhat a közvetlen környezet társadalmi és természetismereti anyaga. 

 A Nat-ban és a kerettantervben rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv 
szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 
differenciálni, redukálni, adaptálni és helyettesíteni az irodalmi műveket.  

A tanulási terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: 

a) Egyéni társalgás 

 Ezeknek az óráknak a keretében zajlik az elsősorban köznapi témájú verbális 
kommunikáció, a nyelvi szerepváltás, a beszédértés (beszédhallás és szájról 
olvasás), és a gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának 
folyamatos fejlesztése. A fejlesztés az egyéni anyanyelvi nevelés keretei között 
történik, speciális módszerek alkalmazásával. 

megalapozottság. Ehhez szükséges, hogy a nyelvi kommunikációs szint 
megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához. A 
hallássérülésből adódó szókincs- és beszédértésbeli, szövegértő olvasásbeli 
eltérések kihat(hat)nak a gondolkodási műveletek flexibilitására.  

 A matematikai gondolkodás fejlesztése a tevékenykedtetés, a manipuláció, a 
speciális szemléltetés és a tananyagok – interaktív tábla és digitális 
tananyagok – lehetőség szerinti alkalmazásával valósul meg. 

 A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése hangsúlyos szerepet kap. 
Egy-egy matematikai ismeret, fogalom rögzítését és előhívását konkrét 
élmények, konkrét tapasztalatok biztosítják a tanulók számára. A valóságos 
élethelyzetekben előforduló matematikai tartalmak megragadása mellett 
egyidejűleg az ezt leíró nyelvi kifejezésformák begyakorlása is szükséges. 

 A matematikai tartalmakat a tanulók szókincsének, szövegértésének, nyelvi 
fejlettségének megfelelő szintű szöveges feladatokban kell reprezentálni. 

 Kiemelt jelentőségű a szemléltetés, a tevékenykedtetés, a cselekvésből 
kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanulás-tanítás, a megértésen 
alapuló fejlesztés, azaz a tanuló aktív részvétele a folyamatban. A tartalomba 
ágyazott képességfejlesztés célja a készségek, kompetenciák (gondolkodási, 
kommunikációs, tanulási, együttműködési készségek stb.) fejlesztése. 

 A matematikai jelrendszer – matematikai jelek, formulák – készségszintű 
alkalmazása a gondolkodásfejlesztés mellett elősegíti a nyelvi kompetencia 
fejlődését is. 

 Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai 
kompetencia kialakulásához az ép hallású tanulókhoz képest több időre, 
rendszeres gyakorlásra, többszöri ismétlésre kell számítani. Ehhez a 
tananyag mennyiségének csökkentésére, módosítására, elhagyására és/vagy 
változatos segédeszközök biztosítására lehet szükség. 

 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók 
nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, 
adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 A tanulási terület speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe 
kell vennie a tanulók adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló 
mozgáskoordinációs zavarokat, a testi fejlődési rendellenességeket, a térbeli 
orientációs zavarokat.  
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b) Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 

 Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, 
egyénre tervezett fejlesztési programmal lehet kompenzálni, így válik lehetővé 
a hallásfigyelem fejlesztése. A speciális tevékenykedtetés a beszédhallás, a 
hangos beszéd további komponenseinek (beszédhang, beszédritmus, dallam, 
hangsúly) fejlesztését célozza meg. A dráma és tánc kiemelt szerepet kap a 
tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, ön- 
és társismeretük megteremtésében, problémamegoldó képességük, 
kommunikációjuk fejlesztésében. A fejlesztési program az egyéni adottságok 
figyelembevételével készül. Az elért teljesítmények az egyéni hallásveszteség és 
a személyes adottságok miatt nagy eltérést mutatnak, ezért közös 
követelményrendszer meghatározása nem indokolt. 

 Ez a tehetséggondozás fontos területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók 
jó adottságaikat fejlesztve a halló társakkal azonos teljesítményekre képesek. 

 Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai felkészítés, a 
motoros képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése, az egészséges 
életre nevelés, a mozgásigény kialakítása, a halló gyermekekkel való 
kapcsolatok kiépítése, versenyhelyzetek teremtése. 

 

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, IDEGEN NYELV 

 A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a történelmi időben és 
térben való tájékozódóképesség formálása, a kritikus gondolkodás, 
problémamegoldás, kommunikáció, kreativitás, együttműködés, történelmi 
gondolkodás fejlesztése. A hallássérült tanuló így mélyebben képes megismerni 
a valóságot maga körül, segítséget kap a társadalomban való eligazodáshoz, 
beilleszkedéshez, továbbá a jövőről is felelősebben tud gondolkodni. 

 A tanulási terület sérülésspecifikus tartalma kiegészül a hallássérült személyek 
társadalmi beilleszkedését segítő szociális és jogi ismeretek oktatásával. 

 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 
állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, 
helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 A hallássérült tanulók oktatásában az élő idegen nyelv tanítása az intézmény 
pedagógiai programja, helyi tanterve alapján szervezett keretekben, a nyelvi 
fejlettségi szint függvényében történik.  

 Az oktatás folyamatában jelentős hangsúlyt kap az írásos forma. 

 A csoportokat a nyelvi fejlettségi szint szerint célszerű szervezni.  

 Az értékelés alól felmentett tanulók számára szervezett foglalkozások 
elsődleges célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az idegen 
nyelvi készségek fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulására történő 
felkészítés.  

 Kívánatos a korszerű idegennyelv-tanítás módszereinek alkalmazása, a 
köznapi helyzetekben történő kommunikációfejlesztés.  

 Indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani a jelnyelv választására vagy a 
magyar anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére, az idegen nyelvi órák 
keretében, a többi tanuló által tanult nyelv helyett. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ, KÖRNYEZETISMERET, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA ÉS FÖLDRAJZ 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS; DIGITÁLIS KULTÚRA 

 A beszédkommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott 
hallássérült tanulókat lehetőség szerint gyakorlati tevékenykedtetéssel, 
multiszenzoros tapasztalatszerzéssel olyan alkalmazható ismeretek birtokába 
kell juttatni, melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, 
összefüggések felismeréséhez.  

 A természettudományos és más tantárgyak közötti kapcsolatokat 
projektmunkákkal, projektnapok/hetek rendezésével lehet erősíteni.  

 A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban 
meglévő akadályozottságuk következtében alapvető szükségük van a 
vizuális információszerzés, -feldolgozás és -átadás legkorszerűbb 
technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására.  

 Megkülönböztetett jelentősége van a digitális technológiának az írásos 
kommunikációban. Ezért a gyermekeket a lehető legkorábbi életkortól 
tanítani kell a számítógép helyes használatára, illetve az internet által kínált 
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 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 
állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, 
helyettesíteni az ismeretanyagot. 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) 

 Az önkifejezés, az információszerzés számtalan lehetősége teremthető meg e 
tanulási terület tartalmain keresztül.  

 A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel bír a 
vizuális kultúra fejlesztése, a különböző manuális technikák megismertetése és 
sokoldalú művelése.  

 A személyiség fejlesztésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása 
fontos az önkifejezés miatt.  

 A tanulók teljesítménye e tanulási terület egyes részterületein eléri, sőt, 
meghaladhatja a halló társak produktumait.  

 A vizuális kultúra a többi szaktárgy (pl. földrajz, fizika) tanításához nyújt 
segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós készségét.  

 A művészet nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát 
nyit meg a hallássérült gyermekek számára.  

 A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák felvetése és a megoldási 
utak keresése, az empátia, az elfogadás, az ízlés kialakulása mind újabb és újabb 
lehetőséget teremt a nyelvi fejlesztésre, az érzelmi élet gazdagítására és egyben 
a személyiség formálására. 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

 A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát a különböző nézőpontok 
létezésének ismerete, a társas helyzetek szabályainak megértése és a hozzájuk 
való rugalmas alkalmazkodás jelenti.  

 Alapvető cél az énkép és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek 
felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek verbális kifejezésének 
tanítása.  

 Támogatni kell a tanulóban a segítőkészséget, az empátiát, a toleranciát, az 
együttműködést, a szolidaritást, az asszertivitásra törekvő konfliktusmegoldást. 

 A szövegértési és figyelmi nehézségek miatt az összefüggések megértése, a 
tanulságok levonása külön figyelmet érdemel.  

 A sajátos nevelési igény miatt a másság elfogadása, a pozitív diszkrimináció és 
a jogérvényesítés gyakorlati kérdései is megjelennek a tanulási terület témakörei 
között. 

kommunikációs lehetőségek tudatos, kulturált elsajátítására, az 
információszerzés módjaira, a szerzett információ kritikus kezelésére.  

 Az internet a hallássérült tanulók számára is az ismeretek hatalmas tárházát 
nyújtja.  

 Az internethasználatot nehezíti azonban szűkebb szókincsük és az ebből 
fakadó szövegértési nehézségük. Kiemelt feladat azon keresőprogramokkal 
való megismertetésük, melyek segítenek a lényegkiemelésben és az írott 
szöveg megértésében (digitális szótárak, képkereső programok stb.).  

 Fontos felismertetni a tanulókkal azt a folyamatot, hogy az információk 
gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális 
tartalmak kialakulásához, kialakításához.  

 A hallássérült személyek számára az internet használata lehetőséget biztosít 
arra, hogy kapcsolatot építsenek ki halló emberekkel, illetve kapcsolatot 
tartsanak sorstársaikkal.  

 Fontos megismertetni velük ennek nyelvi kultúráját, valamint a 
kapcsolatkeresésben rejlő veszélyeket is.  

 Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök 
használatában, ezt a motivációt ajánlott kihasználni más tanórákon is.  

 A tárgyi tudás megszerzését a hallássérült tanulók sajátos nevelési igényének 
megfelelően széles körű szemléltetés segíti (szöveg, hang, kép, animáció, 
videó és interaktivitás), ami színesebbé, élményszerűvé teszi a tanulási 
folyamatot.  

 A multimédia bevonása a tanítás folyamatába lehetővé teszi, hogy a 
nagyothalló gyermekhez többféle csatornán, többféleképpen és többszöri 
ismétlést biztosítva jusson el ugyanaz az információ.  

 Az így megszerzett tudás számos művelődési területhez, iskolai és iskolán 
kívüli tevékenységhez kapcsolódik.  

 A vizuális kommunikáció is mind nagyobb teret nyer, azaz a multimédia 
közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés 
is előtérbe kerül.  

 A hatékony informatikatanítás akkor valósulhat meg, ha megfelelően 
megszervezett. Ennek során lehetővé válik az egyes tanulókkal való 
differenciált foglalkozás vagy a nehezen tanuló gyerekek megsegítése, a 
hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása.  
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 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 
állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, 
helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók 
nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, 
adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; a hallássérült tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő (pervazív fejlődési zavarok) tanulók iskolai fejlesztésének esetében (BNO F8400 - 8410) 
Az autizmus spektrumzavarok (a szövegben az autizmus kifejezés mindig a teljes spektrumra utal) az idegrendszer igen korai, nagy  valószínűséggel veleszületett 
ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok: 

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet a tanulás támogatása során 
Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanulás 

támogatása során 

 Az egyénre szabott vizuális információ általában jól értelmezhető. 

 Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

 Jó mechanikus memória. 

 Megfelelő környezetben, a gyermek érdeklődésének megfelelő témákban 
kiemelkedő koncentráció, kitartás, precizitás. 

 Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, 
nem szöveges számtan, földrajz, zene – jó vagy akár kiemelkedő teljesítmény. 

 

 Túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, 
látás, szaglás, tapintás, ízlelés terén, vagy bármely érzékszervi modalitásban). 

 A figyelem felkeltésével, irányíthatóságával, fenntarthatóságával és váltásával 
kapcsolatos gyakori nehézségek. 

 Az utánzási képesség hiányosságai. 

 Ingerfeldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

 Tér-idő értelmezés gyengesége, esetleg hiánya. 

 Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 

 Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

 A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

 Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

 Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes 
élményeknél). 

 Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem 
bevezetésével vagy új körülmények közötti alkalmazás során. 

 A feladat céljának nem értése, a reális jövőre irányultság hiánya. 

 A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

 Humor, irónia, metafora, képes beszéd félreértése, nem értése. 

 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, egyes esetekben 
szociálisan a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

 Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák 
megjelenése. 

 Félelmek, fóbiák, szorongás. 
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Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

a) Az autizmusspecifikus nevelés-oktatás alapja a tanuló egyéni szükségleteinek megértése, figyelembe vétele. 
b) Az autizmus spektrumán komprehenzív, fejlődési-viselkedéses-oktatási és kognitív-viselkedéses megközelítést alkalmazó módszertanok egyénre szabott 

alkalmazása szükséges. A minden fejlődési területre kiterjedő komprehenzív megközelítés ötvözi a fejlődési és viselkedéses megközelítést.  
(A fejlődési megközelítés a gyermek által már elért, vagy kialakulóban lévő, elérhető fejlődési szint egyéni felmérését követően a következő fejlődési szintet célozza, míg a viselkedéses 
megközelítés a korszerű tanuláselméleten alapszik. A viselkedéses megközelítés alapja a viselkedés funkcionális analízise, mely a viselkedést pontosan leírja, részletesen elemzi, és 
feltárja annak okait, mozgatórugóit. E mellett a viselkedéses megközelítés viselkedéses tanítási technikák, eljárások alkalmazását is jelenti. Néhány példa a viselkedéses tanítási 
technikákra: láncolás, formázás, a viselkedések megerősítése, modellezés. A kognitív-viselkedéses megközelítésen alapuló módszerek adaptív gondolkodási és viselkedési stratégiákat 
tanítanak.) 

c) A szokatlan viselkedések, tünetek enyhülhetnek vagy felerősödhetnek, a tanulási teljesítmények javulhatnak vagy romolhatnak attól függően, hogy az oktatási 
környezet egyénre szabott adaptálása milyen minőségben valósul meg. 

d) A tanuló sérülésspecifikus támogatása a habilitációs-rehabilitációs órákon és az iskolai élet minden színterén, valamennyi tanórai és tanórán kívüli helyzetben 
megvalósul, mivel a szociális interakciók, a kommunikáció értését és használatát kívánó helyzetek átszövik az iskolai életet. 

e) Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulót fogadó köznevelési intézmény valamennyi közösségét (munkatársak, szülői közösség, kortárs közösség) informálni 
kell az autizmussal kapcsolatos alaptényekről és a támogatás alapvető stratégiáiról. 

f) Az iskolai élet minden területére ki kell terjeszteni a támogatás alapvető stratégiáit, módszereit (pl. egyénre szabott motivációs rendszer, strukturált környezet, 
vizuális környezeti támpontok, zavaró környezeti ingerekkel szembeni védelem, a beszédet kiegészítő vagy helyettesítő augmentatív-alternatív kommunikációs 
eszközök, pl. írott, képes vagy tárgyi szimbólumok). 

g) Az egyéni fejlesztési terv megvalósítása érdekében a tanuló nevelésében-oktatásában részt vevő valamennyi szakembernek tájékozottnak kell lennie annak 
tartalmáról. Az egyéni fejlesztési terv megvalósulását az autizmus spektrum pedagógiája szakirányt végzett gyógypedagógus koordinálja a tanuló és a szülők 
folyamatos bevonásával. 

h) A családdal való folyamatos együttműködés a sikeresség egyik alapfeltétele. Célja a család terheinek csökkentése, a kölcsönös információnyújtás, a módszerek 
otthoni és intézményi alkalmazása közötti folyamatosság biztosítása, a tanultak általánosításának elősegítése. 

i) Törekedni kell arra, hogy a tanuló pozitív tapasztalatokat szerezzen a közösségben való részvételről. Ennek érdekében alapelv a tanuló teljesítményének, 
erőfeszítésének értékelése, a rendszeres pozitív visszajelzések biztosítása. 

j) A nem vagy alig beszélő tanulók esetében biztosítani kell az egyénre szabott augmentatív-alternatív kommunikációs rendszer használatát.  
(Az AAK alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy kommunikációjában súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési 
módok (beszéd, írás) helyett más megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az augmentatív kommunikáció az érthető beszéd 
hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a beszéd helyett a 
sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, 
rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs 
rendszer több, egyénre szabott, térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi 
üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az intellektuális, 
érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit.) 
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k) A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb felnőttkori életminőség, a szociális adaptáció és önállóság feltételeinek 
megteremtése: ennek alapja a szociális-kommunikációs nehézségek, a viselkedésszervezés és a gondolkodás sérülésének speciális módszerekkel történő 
kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

l) A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanultak egész életen át történő megfelelő alkalmazhatósága, különös tekintettel a következő területekre: 
önkiszolgálás és önellátás, spontán kommunikáció, tanulás, munkavégzés, szabadidő, társas kapcsolatok, közösségi élet, felnőttkorban funkcionális tantárgyi 
készségek (pl. pénzhasználat valódi élethelyzetben, menetrend elolvasása és értelmezése, az írás kommunikációs célú használata). 

m) A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében az információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen elsajátított nagy 
mennyiségű információ és készség az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

n) A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelés a fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. 
A fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

o) Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek segítségével történő elsajátítása szükséges. 
p) A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt – külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 

általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, valamint a változatos problémamegoldási módszerek tanítása. 
q) A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe illeszteni. 
r) A tanulók fejlesztési céljai hierarchikus rendben helyezkednek el abból a szempontból, hogy mennyire szükségesek a gyermek szociális alkalmazkodása és 

önszabályozása kialakításához (az egyéni fejlettségének szintjén). A típusos egyenetlen fejlődés azt jelenti, hogy a hiányzó vagy elmaradó készségek spontán 
fejlődésére nem építhetünk: minden egyes hiányzó részfunkció, illetve korábbi fejlődési szakaszból hiányzó alapozó funkció fejlesztését be kell illesztenünk ebbe 
a hierarchiába. Pl. a veszélyeztető viselkedések kezelése más, elfogadható viselkedések kialakításával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 
o az ön- (esetleg köz-)veszélyes viselkedések kezelése, 
o a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 
o a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 
o az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

A családdal és más partnerekkel való szoros partneri együttműködés az autizmusspecifikus ellátás alapja. Fontos, hogy a családtagok és az ellátásban részt vevő 
szakemberek kölcsönösen informálják egymást a tanuló fejlődésével kapcsolatban, és támogassák egymást a közös célok elérésében. A szülők és családtagok 
nélkülözhetetlen információkkal szolgálnak az autista tanuló egyedi fejlődéséről, motivációjáról, kommunikációs és tanulási stílusáról, ezért a sikeres szakmai munka 
elképzelhetetlen a család bevonása nélkül. A szakembereknek tudatában kell lenniük, hogy a családtagok tartós stresszt élhetnek át, ezért különösen fontos irányukban 
az empatikus, támogató attitűd. Ideális esetben a tanuló fejlődésének támogatására team alakul, melyben helyet kap minden olyan családtag és szakember, aki szerepet 
játszik az egyéni fejlesztési célok elérésében, így természetesen tagja maga a tanuló is. A team lehetséges tagjai: a tanuló, a családtagok, a tanuló pedagógusai, utazó 
gyógypedagógus, utazó konduktor, (gyógy)pedagógiai asszisztens, az előző vagy következő ellátó intézmény szakemberei, gyermekpszichiáter, pszichológus, 
esetenként szociális szakember. A szoros együttműködés a felső tagozatban és a középiskola évei alatt is szükséges, többek között azért, mert az autista tanulók gyakran 
kevéssé osztják meg környezetükkel élményeiket, tapasztalataikat, problémáikat. A szülők, családtagok számára kiemelkedően fontos, hogy folyamatosan információkat 
kapjanak a tanuló fejlődéséről, teljesítményéről. Kívánatos, hogy a szakemberek kiemeljék a pozitív eredményeket az esetleg eltérő viselkedések és teljesítmények mellett, 
és segítsenek a reális jövőkép kialakításában. Az összehangolt nevelési célok, a következetes elvárások, a tanuló viselkedésének és teljesítményének közös értékelése 
nagymértékben hozzájárul a felnőttkorra való sikeres felkészüléshez. 
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló jellemzői: 
Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt, 

speciális feladatai: 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs 
és a rugalmas viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes 
viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrumzavarral küzdő 
tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek 
területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányossága, a beszéd 
szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas 
viselkedésszervezés és -kivitelezés képességének minőségi sérülése, valamint 
az egyenetlen képességprofil. 
Autizmus spektrumzavar minden értelmi szinten előfordul, jelen lehet átlagos 
(vagy átlag feletti) intelligencia mellett éppúgy, mint intellektuális 
képességzavarral (értelmi fogyatékossággal) együtt járva. A fejlődési zavar 
átlagos vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, 
áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a 
társas viselkedés fejlődését, ezért sérülésspecifikus fejlesztésre minden érintett 
gyermeknek joga és szüksége van. 
Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem 
alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya 
vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció 
sérülése. A nyelvhasználat színvonalától függetlenül az alapvető problémák 
közé tartozik, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, 
jelentőségének megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások 
érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. Az 
alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához 
szükséges képességek hiánya jellemzően egész életen át megmarad, de a 
speciális intenzív terápiás és pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés 
érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta elsődleges és másodlagos 
viselkedési tünetek a jól kompenzált állapotokban csaknem eltűnhetnek vagy 
változhatnak, és az élet különböző szakaszaiban különböző formákban 
jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, körülmények hatására 
felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a tanulók 
autizmusának lehetséges súlyossága széles skálán szóródik. Az időben 
megkezdett sérülésspecifikus fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat az 
állapot pozitív kimenetéhez. 

 A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, 
illetve a mért intelligenciaszint és a kommunikációs színvonal alapján történik, az 
egyenetlen képességprofil, valamint a tanulási képességek miatt egyénhez 
igazodó módon, a fejlődés erre alkalmas eszközzel való folyamatos követésével. 

 A fejlesztésben, tanításban, a viselkedésproblémák megelőzésében és kezelésében 
alapvető a viselkedéses megközelítés és a kognitív viselkedésterápia 
módszereinek autizmusra adaptált alkalmazása. Iskoláskorban a többségi és a 
speciális oktatásban egyaránt hatékonyak a különböző viselkedéses stratégiák, 
mint pl. a láncolás, a modellnyújtás, a feladatanalízis módszere, a 
problémamegoldó stratégiák tanítása, promptolás, azaz megfelelő szintű segítő 
kulcsinger alkalmazása, szociális történetek, kortárs segítői programok és a 
videoalapú beavatkozási stratégiák. 

 Szükség van az egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítására. 

 A strukturált környezet alkalmazása bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá, érthetőbbé 
és ezzel érzelmileg biztonságosabbá teszi a környező világot. A struktúra és a 
vizuális környezeti támpontok (pl. napirendek, vizuális időjelzők, folyamatokat 
megjelenítő vizuális algoritmusok) elősegítik az autizmussal élő gyermekek, 
tanulók autonómiáját és önállóságát, csökkentik a tanulók függőségét más 
személyektől, valamint lehetővé teszik a tevékenységrepertoár bővülését, a 
rugalmasabb alkalmazkodást, csökkentik a változásokkal szembeni ellenállást és 
szorongást. 

 A szociális sérüléssel összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ 
átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól 
leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott instrukciók, 
folyamatábra, számítógépes oktatás stb.). 

 A tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése fontos 
tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 

 Az autizmus területén a tehetséggondozás gyakran ugyanolyan fontos feladat, 
mint a fogyatékosságból fakadó nehézségek kompenzálása. 

A tanulási környezet szervezési feltételei 

 Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak 
alkalmazásával: 
o a tanuló teljes, funkcionális integrációban vesz részt, szükség esetén egyénre 

szabott segítséget kap; 



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
50 

 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a tanítási 
módszerek és tervezés módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű 
tulajdonságai: 

a) A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, szempontjainak 
(pl. az információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára 
vonatkoztatás hiánya. 

b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel 
kapcsolatos öröm későbbi, csak direkt tanítás útján való kialakulása, illetve 
a belső motiváltság gyengesége vagy hiánya. Sokszor nagyon kevés vagy 
szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még az életkornak megfelelő 
beszédprodukció mellett is, amit nehezítenek a beszéd érzelmi, társas 
aspektusaival kapcsolatos megértési nehézségek, mint pl. a hanghordozás. 

d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, 
rugalmas alkalmazásának eltérései, elmaradása. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek (pl. 
kiváló mechanikus emlékezet, matematikai vagy zenei képesség), jelentős 
elmaradás az önellátásban, szakadékszerű különbség a mechanikus és a 
személyes memória között. 

f) Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. a gyermek saját tudásával, az ismeret 
forrásával, módjával, a szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 
h) A társas környezetben, felnőttekhez és gyermekekhez való szokatlan 

kapcsolódás, mely megnyilvánulhat a teljes visszahúzódástól, 
passzivitástól az erőteljes, túlzó ragaszkodásig, aktív, de bizarr 
kezdeményezésekig, vagy megnyilvánulhat az egysíkú, formális 
kapcsolatteremtésben. 

A halmozottan sérült autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, 
amelyek az ellátási szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére 
vonatkozó előjelzéseket jelentősen befolyásolják. 
Gyakori társuló állapotok: 

a) intellektuális képességzavar (értelmi fogyatékosság) mint a 
leggyakoribb társuló fejlődési zavar; 

b) beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság; 
c) ADHD (figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar); 
d) epilepszia; 

o a tanuló részleges integrációban vesz részt, a többségi iskolában 
autizmusspecifikus egység működik, a tanuló egyéni képességei és 
szükségletei szerint kapcsolódik be a tanórákba; 

o a tanuló speciális csoportba, osztályba jár, de rendszeresen különféle közösségi 
programokban vesz részt tipikusan fejlődő gyermekekkel (pl. 
tehetséggondozó programok, szakkörök, kirándulás, sport- és szabadidős 
tevékenységek); 

o a tanuló fordított integrációban vesz részt, a speciális osztály, csoport 
rendszeresen fogad tipikusan fejlődő tanulókat különböző programok 
keretében (pl. szociális készségfejlesztő csoport, szakkör). 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció akkor 
indokolt, ha egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció szükségességének 
és lehetőségének megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, 
hogy a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak: 
Teljes, funkcionális integráció a következő feltételek megléte esetén javasolható: a 
tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus 
fogyatékosság, jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák. 
a) A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros 

együttműködésre és a gyermek intenzív támogatására. 
b) Az iskola részéről: 

o a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens; 
o jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv; 
o speciális eszközök, módszerek és környezet; 
o együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal; 
o a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos 

támogatás; 
o  szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a 

pedagógusoknak nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a 
fejlesztés irányának kijelölésében, követésében, a szakértői csoporttal való 
intenzív kapcsolattartás; 

o az integrált gyermek legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze 
magát. 

A fenti feltételek mellett is szükséges az integráció fokozatos megkezdése, a szociális, 
kommunikációs és kognitív deficitek figyelembevétele, az egyénre szabott mérés, 
tervezés, fejlesztés, a tananyag szűrése (egyes tantárgyakból, tananyagrészekből 
felmentés), továbbá a fogyatékosságot kompenzálandó alternatív eszközök, 
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e) alvási és étkezési nehézségek, zavarok; 
f) egyes pszichiátriai zavarok (pl. szorongás, depresszió); 
g) viselkedésproblémák (pl. agresszió, önbántalmazás, súlyos 

passzivitás). 
A fejlesztésnél szem előtt kell tartani, hogy a tanítás lehetséges módszertanát 
illetően a tanuló autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a 
szükségletek egyéni kombinációjához kell hangolni a járulékos zavar speciális 
szempontjait és az autizmusspecifikus pedagógiai módszereket. 

Értékelés, célok, tanulási eredmény 

A Nat-ban megjelölt célok elérésében az autizmus változatos spektrumának 
megfelelően igen nagy egyéni eltérések lehetnek. Az autizmus 
spektrumzavarral küzdő tanulókra jellemző típusosan egyenetlen, ún. 
„csipkézett” képességprofil miatt egy tanulási területen belül is 
előfordulhatnak szélsőségesen eltérő teljesítmények. Az intuitív társas 
megértést és rugalmas gondolkodást kívánó célok elérése jóval hosszabb időt 
vehet igénybe a kortársakhoz képest, vagy módosítva érhetők el. 
A tanulási eredmény értékelésénél elsősorban a tanuló önmagához mért 
fejlődését kell figyelembe venni, valamint azt, hogy a megszerzett tudást 
képes-e önállóan, rugalmasan, élethelyzetekben alkalmazni. 
A mérés, értékelés és minősítés alapfunkciója az autizmussal élő tanulóknál 
alapvetően módosul. A mérések elsősorban diagnosztikus jellegűek. 
Tájékoztatnak a gyermek állapotáról, mérik a fejlesztés, nevelés-oktatás 
eredményességét, meghatározzák annak további irányát. 

 Az érdemjegyekkel történő visszajelzés mellett javasolt egyénre szabott, 
szöveges fejlesztő értékelést alkalmazni. 

 A konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzés jól érthető, informatív, ezért 
az egyéni képességeknek megfelelő szintű értékelési rendszer hatékony az 
önértékelés, önkontroll kialakításában. 

 A visszajelzés legyen pozitív tartalmú, továbbá fogalmazódjon meg a 
tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb!  

 Az értékelésnél és minősítésnél minden esetben az a legfontosabb 
szempont, hogy a tanuló önállóbbá vált-e, és hogy milyen mértékben képes 
ismereteit alkalmazni a mindennapi életben. Ennek mérésére az informális 
pedagógiai felmérések különböző típusai szolgálnak. 

 Mivel az autizmusban éppen azok a készségek, képességek sérülnek, 
amelyeket a magatartás és szorgalom értékelése és minősítése során 

módszerek igénybevétele egyéni szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép 
használata, szóbeli felelet helyett írásbeli beszámoló vagy fordítva). 
Speciális csoportsajátosságok bármely szervezési forma esetén: 
A szükséges pedagóguslétszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti 
hasonló szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák 
súlyosságától, gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés, a szakszerű integráció, 
illetve a súlyosan érintett tanulók minőségi ellátása csak megfelelő létszámú és 
képzettségű szakember jelenlétében biztosítható. Törekedni kell a csoport 
homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, 
beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további 
csoportbontást tehetnek szükségessé. 

A tanulási környezet fizikai feltételei 

Az autizmussal élő tanulók esetében a szenzoros ingerfeldolgozás sajátosságai miatt 
szükség lehet az egyén számára kevésbé megterhelő helyekre a tanteremben és egyéb 
iskolai helyszíneken (pl. állandó, saját hely a tanteremben, pihenőhely, paraván, 
fülvédő elérhetősége). Megfontolandó az étkezés és a szünet egyénre szabott 
megszervezése azokban az esetekben, amikor a társas és fizikai környezet túlterhelheti 
a tanulót. 
A tanulóknak strukturált környezetre és személyre szabott vizuális környezeti 
támpontokra van szükségük, beleértve a szünetek és a szabadidő megszervezésének 
támogatását. 
Szintén számítani kell az iskolán kívüli helyszíneken, programokon való részvétel 
nehezítettségére, így ezekre a helyzetekre is ki kell terjeszteni a specifikus módszerek 
és eszközök alkalmazását, valamint fel kell készíteni a tanulót a várható 
körülményekre, a viselkedéssel és teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokra. 

A tanulási környezet társas feltételei 

A tanulási környezet meghatározó eleme a pedagógusok kommunikációjának stílusa 
és tartalma: 
a) Az autizmussal élő tanulók gyakran szó szerint értik a beszédet, ezért fontos, hogy 

a pedagógus pontosan és konkrétan fogalmazza meg közlendőit. 
b) Kerülni kell a kétértelmű, szarkasztikus, ironikus megfogalmazásokat. 
c) A szokásosnál több időt szükséges hagyni a hallottak feldolgozására, mert az 

autizmus esetében a verbális információ feldolgozása gyakran lassabb a 
szokásosnál. 

d) Fontos, hogy az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók előzetes tájékoztatást 
kapjanak, ha változás következik be az órák sorrendjében, helyszínében, a tanár 
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figyelembe kell venni, javasolt, hogy autizmus diagnózis esetén a tanulók 
kapjanak felmentést a minősítés alól. 

 

személyében, a tanulókkal szemben támasztott követelményekben, mert ez 
jelentősen csökkentheti a változások okozta stresszt, és elősegíti az 
alkalmazkodást és elfogadást. 

e) Fontos, hogy a pedagógus hangsúlyozza: természetesnek tekinti a gyermekek 
közötti eltéréseket viselkedésben, teljesítményben, és rámutasson az autizmussal 
élő tanulók erősségeire, pozitív tulajdonságaira. 

f) Az autizmussal élő tanulók szociális naivitásuk, szokatlan társas viselkedésük 
miatt fokozottan kitettek az iskolai bántalmazásnak. A bántalmazás megelőzésére 
különösen nagy figyelmet kell fordítani. 

g) Integrációban az autizmus spektrum pedagógiája szakirányos gyógypedagógus 
feladata az intézményi közösségek informálása és folyamatos támogatása, a 
kortárs segítők felkészítése és a kortársakkal való együttműködésben rejlő egyéb 
lehetőségek kiaknázása, a habilitációs, rehabilitációs fejlesztés biztosítása, a 
családdal való folyamatos kapcsolattartás megszervezése, kooperációban a 
gyermek pedagógusaival. 

A tantárgyi kedvezmények, mentességek gyakorlati megvalósulásának lehetőségei. 

 Tér-idő megszervezése (napirend, írott-képi folyamatábrák-szimbólumrendszer, idő-határok),  

 Konkrét, azonnali, folyamatos, pozitív visszajelzés teljesítményről, viselkedésről,  

 Egyénre szabott motivációs rendszer,  

 Több idő, kevesebb feladat,  

 Szóbeli helyett írásbeli számonkérés ábrák, képek, modellek stb. segítségével,  

 Sokrétű vizuális szemléltetés, változatos tapasztalatszerzés, viszonyítás,  

 Számonkérés konkrét, tényszerű ismeretekre vonatkozó kérdésekre  

A Nat alkalmazása az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során 
Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos jellege miatt meghatározhatók közös szükségletek és egységes 
módszertani javaslatok. Esetükben számolni kell azzal, hogy a Nat kulcskompetenciáihoz rendelt tudások elsajátításához hosszabb időtartamot szükséges biztosítani, 
a szociális megértést kívánó attitűdök, képességek fejlődését pedig kognitív stratégiákkal kell támogatni. 
A Nat nevelési céljai, tanulási területei esetükben is alkalmazhatók, a sérülés típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt tanulási célok elérésére 
szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak hangsúlyosabban jelennek meg. A kerettantervek adaptálása 
szempontjából az autizmus súlyosságát, a szociális adaptáció szintjét, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell venni. 
Mivel az autizmus spektrumzavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a többségi iskolák kerettantervét, valamint az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
számára és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni szükséges autizmusra. 
Az adaptáció szükségessége a tanulási célokkal kapcsolatos elvárásokra is vonatkozik. Az autizmussal, valamint az autizmussal és intellektuális képességzavarral is 
diagnosztizált tanulóktól nem várható el az autizmusban nem érintett kortársakkal azonos teljesítmény.  
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A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes tanítási területekre vonatkozó sajátos 
eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 
A tanulókat egyéni szükségleteiknek megfelelően mentesíteni kell a tananyagrészek vagy tantárgyak minősítése és értékelése alól. 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; autizmussal küzdő tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

 A tanulási területen a kommunikációs kompetencia valamennyi évfolyamon 
támogatást kap. 

 Egyes alsó tagozatos gyermekek nehezen tanulnak meg olvasni az 
autizmusban gyakori észlelési, érzékelési, figyelemmel és gondolkodási 
műveletekkel kapcsolatos problémák miatt. Az értő olvasás kialakulását 
nehezítheti az olvasottak szó szerinti értelmezése. 

 Sok gyermek számára érthetetlen és értelmetlen az önálló jelentéssel nem 
bíró betűk és szótagok olvasása és hangoztatása, számukra előnyt jelent a 
globális előprogramot tartalmazó olvasástanítási módszer alkalmazása.  

 Az olvasás tanulása-tanítása során fontos a mindennapi élettel összefüggő, a 
tanuló személyes élményeihez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

 Típusos nehézség a hallott és olvasott szövegek lassabb feldolgozása, a 
szövegértés gyengesége az adott életkori csoportban elvárthoz képest, 
különösen abban az esetben, ha a szöveg mások érzelmi és kognitív 
perspektívájának felvételét, gyors, rugalmas szempontváltást igényel, vagy 
elvont, szociális megértést tartalmazó fogalmakat tartalmaz. 

 Az írás okozhat technikai értelemben vett nehézséget, e mellett a nyelvi-
kommunikációs problémák is tükröződnek az írott nyelv alkalmazásakor. 

 Sok autizmussal élő tanuló ír túlságosan lassan, jellemző lehet a 
grafomotoros ügyetlenség. 

 A tantárgyak, tananyagok elsajátításával kapcsolatos erősségek és 
nehézségek egyénenként nagyon eltérők, ezért a módosításokat, illetve az 
elvárásokat minden esetben egyénre kell szabni.  

 Szükség lehet egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli felmentésre, 
illetve a kézírás helyett számítógép használatának engedélyezésére, folyóírás 
helyett a nyomtatott nagybetűvel való írás jóváhagyására. 
 

 A matematika területén az autizmus spektrum változatossága miatt igen nagy 
egyéni eltérésekre számíthatunk. Egyes autizmussal élő tanulók kiemelkedő 
tehetséget mutathatnak, míg mások súlyos nehézségekkel küzdenek. 

 Típusos nehézségek a matematikatanulás területén: a tanultak mindennapi 
élethelyzetekben való rugalmas alkalmazása, a megszerzett ismeretek 
mozgósítása, kombinálása, kreatív alkalmazása új feladatoknál.  

 A szöveges feladatok megoldása különösen nehéz lehet a jellegzetes 
szövegértési problémák miatt. 

 Kiemelt jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés 
tanítása, az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a 
problémamegoldás menetének tanítása.  

 Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses 
tanulás alkalmazása. 

 Egyéni mérlegelést követően szükség lehet az egyes tananyagrészek értékelése, 
minősítése alóli felmentésre.  

 A geometria tananyagrészeknél a szerkesztési feladatok a grafomotoros 
gyengeség miatt extrém nehézséget jelenthetnek, ezért egyénenként 
megfontolandó e téren az értékelés, minősítés alóli felmentés. 
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TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, IDEGEN NYELV 

 A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során az erősségek közé 
tartozhat a tények, adatok precíz elsajátítása.  

 Nehézséget okozhat ugyanakkor a társadalmi folyamatok összefüggéseinek, 
mozgatórugóinak önálló felfedezése, a lényegkiemelés, a történelmi 
személyiségek indítékainak intuitív megértése, többszempontú elemzése.  

 Az idővel kapcsolatos fogalmak alkalmazása, a történelmi időszemlélet 
kialakulása szintén nehézséget okozhat.  

 Az időbeliséget és más absztrakt, társas megértést kívánó fogalmak 
megértését segítő vizuális segédeszközök alkalmazása és a kapcsolódó 
elvárások egyénre szabott csökkentése szükséges. 

 Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi 
kommunikáció esetében tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv 
rugalmas, a kommunikatív partnerhez alkalmazkodó használata, a fogalmak, 
gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi megértése és kifejezése, 
annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. Így 
esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális 
használatának fejlesztése.  

 Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető 
készségek adottak-e. 

 A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és 
szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal 
élő tanulók képesek lehetnek elsajátítani.  

 Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén 
mutatkozhatnak. 

Amennyiben az anyanyelvi kommunikáció területén markáns nehézségek 
jelentkeznek, felmerül a tantárgy vagy egyes tananyagrészek értékelése alóli 
felmentés szükségessége. 

ERKÖLCS ÉS ETIKA DIGITÁLIS KULTÚRA 

 Az erkölcstan tanulása az autizmusban a társas megértés minőségi sérülése 
miatt kifejezetten nehezített.  

 Számolni kell a társas együttműködés szabályainak merev, rugalmatlan 
értelmezésével és a különböző nézőpontok megértésének nehézségével. 

 Alapvető cél az énkép és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek, 
nézőpontjának felismerése, megértése, a saját gondolatok és érzelmek 
kifejezésének tanítása.  

 Az érintett tanulók esetében a társadalmi együttélés szabályait explicit 
módon szükséges tanítani. 

 A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása a tanulók erőssége lehet. 

 Többletfigyelmet és az elvárások egyénre szabott csökkentését a társakkal való 
közös feladatmegoldásban, illetve a tanultak rugalmas, mindennapi 
alkalmazásában igényelnek a tanulók.  

 A digitális kompetenciák elsajátítása és alkalmazása több szempontból is 
kiemelt szerepet kap az autizmus területén: a tantárgyi tartalmak elsajátítása 
digitális tananyagok beépítésével támogatandó, kiküszöbölve ezzel a társas 
helyzetekben rejlő nehézségeket. Az egyénre szabott autizmusspecifikus 
támogatások IKT-eszközökön lehetnek hozzáférhetők (pl. augmentatív-
alternatív kommunikáció, a tevékenységszervezést és az adaptív viselkedést 
támogató vizuális algoritmusok).  

 A társas és kommunikációs nehézségek leküzdésében szintén hasznosak a 
digitális technológia nyújtotta lehetőségek.  

 A munkavállalás és az önálló életvitel megalapozása szempontjából szintén 
kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának.  
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 Ugyanakkor az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fokozottan 
veszélyeztetettek lehetnek: tevékenységrepertoárjuk és kapcsolataik 
beszűkülhetnek a túlzott eszközhasználat következtében.  

 Társas naivitásuk megnehezíti az életkornak megfelelő felelős, biztonságos 
internethasználat kialakulását. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ: KÖRNYEZETISMERET, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY, BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA ÉS FÖLDRAJZ 

TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 A természettudományos ismeretek elsajátítása a tanulók erősségei közé 
tartozhat, ugyanakkor többlettámogatást igényelhet az ismeretek gyakorlati 
alkalmazása.  

 Az autizmussal élő tanulók sajátos ismeretszerzési és gondolkodási 
nehézségei miatt általában nem számíthatunk a tanulók előzetes 
megfigyeléseire, élményeire, ezért a tanulás-tanítás folyamatában és 
módszertanában a közvetlen, konkrét példákon, élményanyagon keresztüli 
tapasztalásra kell helyezni a hangsúlyt, valamint törekedni kell arra, hogy a 
tanuló olyan kontextusokban szerezzen ismereteket és tapasztalatokat, ahol 
azokat később használni fogja. 

 A testnevelés és egészségfejlesztés kiemelt szerepet játszik az autizmus 
spektrumzavarral küzdő tanuló fejlődése szempontjából.  

 A rendszeres mozgás segít a stressz csökkentésében, a nagy- és finommozgások, 
a mozgáskoordináció fejlődésében, a testi tudatosság fejlődésében, az 
egészségmegőrzésben.  

 A sportban elért teljesítmények, eredmények pozitív hatással vannak a tanuló 
önértékelésére, önbecsülésére.  

 Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek mozgásfejlődése a tipikusan 
fejlődő kortársakéhoz képest jelentős elmaradást mutathat, ezért a 
teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokat egyénre kell szabni.  

 Jellemző az adott életkorban elvártnál gyengébb mozgáskoordinációs képesség. 

 A testnevelésórákon való részvételt nehezíthetik a szenzoros ingerekre adott 
szokatlan válaszok (pl. tornateremben, uszodában a zajok, fények, szagok 
lehetnek az egyén számára extrém módon túlterhelők).  

 A társas megértéssel kapcsolatos típusos nehézségek nehezíthetik a 
csapatsportokban való részvételt.  

 A testnevelésórákon való sikeres részvétel biztosításában nagy szerepe van az 
egyénre szabott vizuális segítségnek (pl. vizuális időmérő, az aktivitások 
sorrendjét és mennyiségét jelző algoritmusok). 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

 Egyes esetekben az autizmus spektrumán érintett tanulók kiemelkedő 
tehetséget mutatnak a művészetekben. A tehetség többek között 
megnyilvánulhat kiváló zenei hallásban, a zenei művek interpretálásában, a 
vizuális alkotás bármely formájában. Ezekben az esetekben nagyon fontos a 
tehetség kibontakozásának támogatása, illetve az adott területen meglévő 
érdeklődés és motiváció kiaknázása a társas kommunikáció fejlesztésében. 

 Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek a szabadidő hasznos 
eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az 
önkifejezésben. 

 A technika és tervezés a kreativitásra és problémamegoldó gondolkodásra épít, 
melyek az autizmusban a típusos gyengeségek területei.  

 Ugyanakkor a tantárgy előnye, hogy a komplex gyakorlati problémák 
megoldását cselekvés általi tanulás útján tapasztalhatják meg a tanulók, ami igen 
előnyös az autizmus spektrumzavarral küzdők számára.  

 A tantárgy tartalmának elsajátítása és alkalmazása a felnőttkori önállóság 
szempontjából kiemelten fontos.  

 Valamennyi évfolyamon és kerettantervi típusnál fontos, hogy a tanulók 
vizuális segítséget kapjanak a feladatok önálló, sikeres kivitelezése érdekében. 
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 A művészeti nevelés területén ugyanakkor számolnunk kell az autizmussal 
gyakran együtt járó típusos nehézségekkel is: azon gyermekek, fiatalok 
számára, akik túlérzékenyek a hallási modalitásban, kifejezetten stresszes 
lehet az ének-zene órákon való részvétel. 

 A grafomotoros ügyetlenség, a nyitott, kreativitást és önálló döntéseket 
igénylő feladatok megoldásának nehézsége, valamint az absztrakt 
szimbólumokkal kapcsolatos nehézségek akadályozhatják a részvételt a 
vizuális alkotásban.  

 Szintén nehézséget okozhat egyeseknél az idegenkedés bizonyos anyagok, 
eszközök megérintésétől, az azokkal való manipuláció elutasítása. 

 A művészeti nevelés során is igen fontos az egyéni képességeknek és 
szükségleteknek megfelelő differenciálás, a részvételre való biztatás, a 
sikerélmény biztosítása. 
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének esetében (BNO F70) 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy 
genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, 
átfogó tanulási problémákat mutatnak. 
Az enyhe értelmi fogyatékosság (enyhe intellektuális képességzavar) diagnosztizálása orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. Pszichodiagnosztikai 
vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funkciók érintettsége. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatását-nevelését-fejlesztését elláthatja gyógypedagógiai intézmény, iskolai osztály és/vagy a többi tanulóval részben vagy 
egészben együtt, azonos iskolai osztályban együttnevelést biztosító befogadó iskola. A tanulói szükségletek ismeretében szakmai támogatás igényelhető (amennyiben 
nincs az intézménynek saját státuszban lévő gyógypedagógusa): 

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben (EGYMI) működő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatoktól; 

 pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; valamint 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől. 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési folyamatát meghatározó irányelvek és szempontok: 

 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon vagy (korábban) oligofrénpedagógia szakon végzett gyógypedagógus vesz részt a nevelési-oktatási és/vagy 
fejlesztési folyamatban, valamint szükségszerűen más szakirányon végzett gyógypedagógus és/vagy egyéb szakember (pszichológus, orvos, szociálpedagógus 
stb.); 

 a tanórák mellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelezően részt vesznek az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozáson, 
amelynek célja a pszichikus funkciók fejlesztése a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően; 

 a gyógypedagógus a partnerekkel együtt (tanuló, pedagógus, szülők stb.) egyéni fejlesztési tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető 
célokra bontja le a távlati fejlesztési célokat; 

 elengedhetetlen az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások dokumentálása, az elért eredmények összehasonlítása a kiinduló 
állapottal, a pedagógiai diagnosztika eszközeivel pontos és mérhető információk gyűjtése, ezek alapján az egyéni fejlesztési terv módosítása; 

A tanuló fejlődését támogató feltételek: 

 megfelelő osztálylétszám; 

 az aktív tanulás biztosítása; 

 a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása; 

 a személyre szabott tanulás lehetősége; 

 differenciálás alkalmazása; 

 együttnevelés során a kéttanáros modell alkalmazása és/vagy a pedagógus-gyógypedagógus szoros együttműködése, rendszeres konzultációja; 

 fejlesztő értékelés (tanulást támogató értékelés) alkalmazása. 
Összességében véve a cél az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kompetenciafejlesztése a következő területeken: kommunikációs képességek, kognitív képességek, 
orientációs képességek, kreatív képességek, motoros képességek és szociális képességek. 

Mit tehet a pedagógus? 
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Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 
problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 

mindenki jobban érzi magát. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos  tanuló jellemzői: Az enyhén értelmi fogyatékos  tanuló iskolai fejlesztésének kiemelt feladatai: 

 Az enyhe értelmi fogyatékos személyek fejlődése igen változatos attól 
függően, hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, 
viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági 
összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy egyéb hatásokra 
alakulnak ki. 

 Az enyhe értelmi fogyatékosság sok esetben először iskolai tanulási 
helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az alapképességek eltérő, 
lelassult fejlődésével.  

 A tanulási sajátosságok szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, 
átfogóan és tartósan jelentkeznek. Különösen jellemző a kognitív funkciók, 
valamint a beszéd lassúbb fejlődése; a diszpraxiás (helytelen vagy 
kialakulatlan testséma, koordinálatlan mozgás eszközhasználatban) 
tünetek megjelenése; a figyelem-összpontosítás, a téri tájékozódás és a 
finommotorika nehézségei; a lassú feladatvégzés; a gyakori hibázás; az 
érdeklődés hiánya a kultúrtechnikák elsajátításával kapcsolatban és a 
viselkedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei. 

 Ezek egyénenként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban 
jelennek meg; a tanulási képesség különböző mértékű fejlődési zavarát 
mutatják, és akadályozzák az iskolai tanulás eredményességét.  

 Az iskoláskorú gyerekeknek nehézségeik vannak a kultúrtechnikák (pl. 
olvasás, írás, számolás, órahasználat, pénzhasználat) elsajátításában.  

 Az absztrakt gondolkodás és a tervezés akadályozott, a gondolkodás 
inkább konkrét. Ez a konkrét (tárgyhoz kötött vagy képi szintű) 
gondolkodásmód befolyással van a feladatok megértésére az elsajátítás 
folyamatában és a visszacsatolás fázisában egyaránt.  

 A szociális dimenzióban azt tapasztaljuk, hogy az enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók kommunikációja, beszéde és az általuk használt nyelv 
konkrétabb és éretlenebb, mint a hasonló életkorú társaiké.  

 A gyermeknek nehézségei lehetnek a szociális jelzések megértésével, a 
játékszabályok betartásával, a barátságok kialakításával és fenntartásával. 

• Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a minél korábban megkezdett, 
hosszantartó, rendszeres és intenzív gyógypedagógiai fejlesztés és terápia, a 
tanulási képesség szintjéhez igazodó tanulási módszerek folyamatos alkalmazása, 
a tanulási motiváció megfelelő fejlesztése, valamint a stigmatizációs hatások 
(eredménytelenség a tanulásban, kisebbrendűségi érzés kialakulása, csúfolódás 
stb.) megelőzése/kompenzálása a fő feladat. 

• a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek leginkább 
megfelelő tanulási tempó és absztrakciós szint biztosítása, amely tanulási 
területenként/tantárgyanként eltérő lehet; 

• a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű és intenzív tapasztalatszerzés, az 
elvonatkoztatás lépéseinek szemléltetésén alapuló folyamat a fogalmak fokozatos 
„bővítését” teszi lehetővé; 

• a megtanultak számbavétele, rendezése és kérdések/problémák segítségével a 
még nem ismert válaszok keresése. A saját élmények, korábbi tapasztalatok/tudás 
összekapcsolása a megtanulandó fogalmakkal, cselekvésekkel; 

• a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a feladatelemek kis 
lépésekre bontása vagy analógiák alkalmazása hozzájárul a tanulóban már 
meglévő tudáselemek megerősítéséhez, a továbblépéshez; 

• fontos a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása, a 
tanuló érdeklődésének és motiváltságának elősegítése (pl. feladatok 
választhatósága, több megoldási lehetőség keresése, az önálló tanuláshoz 
szükséges technikák elemeinek fokozatos elsajátítása, a metakognitív folyamatok 
állandó megerősítése, az egyéni tanulási utak feltárása); 

• fontos a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az időtartamok 
rugalmas változtatása, a legkedvezőbb csoportméret kiválasztása; 

• az elsajátítás folyamatában alkalmazott eszköztár (pl. számológép, szótár, IKT-
eszköz, gondolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd felhasználásának 
lehetősége a tanuló számára a pedagógiai folyamat minden szakaszában; 

• megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, 
változtathatóság stb.). 
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 Az érzelem- és viselkedésszabályozás is nehezített. A praktikus 
dimenzióban, az öngondoskodásban az általános iskolás korú tanulók 
életkoruknak megfelelően funkcionálhatnak. Serdülőkorban segítséget 
igényelnek a komplexebb mindennapos tevékenységekhez, mint pl. 
bevásárlás, főzés, pénzügyek. 

 Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók képességszintje a 
megközelítően azonos életkorú tanulócsoportokban sem homogén. 

Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági 
típus is: 

o hallássérülés, 
o látássérülés, 
o mozgáskorlátozottság, 
o autizmus spektrumzavar. 

Mindezek befolyásolják az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek 
jövőjére vonatkozó előrejelzéseket. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai fejlesztés szakaszai; enyhe értelmi fogyatékossággal küzdő tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

A Nat alkalmazása az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során: 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében a nevelési és tanulási célok megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az 
egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul. 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése kiemelt feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek – mint a 
munkavégzés alapvető feltételének – kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a szabad mozgás, 
a sport és a rekreáció lehetőségeire. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára érdemes támogatást nyújtani a kortárskapcsolatok kialakításában. A konfliktusok 
megoldásához a pedagógus modellálása és a konfliktuskezelési technikák tanítása/begyakoroltatása is szükséges. A célok elérése érdekében fontos a tanulók 
családjával keresni az együttműködési lehetőségeket. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

 A megfelelő önértékelés, a tanuló saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben 
elengedhetetlenül szükséges a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom 
fejlesztése. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

 A kooperatív csoportmunka segíti megtapasztalni az alkalmazott szabályokat, később pedig hozzájárul a munkavállalás során szükséges együttműködési készségek 
fejlődéséhez. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a szükséges támogatással fokozatosan képessé válik a felelősségteljes döntések meghozatalára. 

 Médiatudatosságra nevelés 
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 A tanulók az egyéni sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálására, értelmezésére, közvetítésére és 
alkotására. Ismerjék fel a hiteles, megbízható és fontos információkat. A pedagógus választékos kommunikációval segíti ezt a folyamatot, valamint fejleszti digitális 
kompetenciáit, és rendszeresen használ digitális eszközöket a nevelés-oktatás folyamatában, amelyeket a tanulók pszichológiai jellemzőinek megfelelően válogat és 
gyűjt össze. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció  

 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését ellátó intézmények biztosítják azokat az információkat és tapasztalatokat, amelyek a tanulók egyéni sajátosságainak 
megfelelően támogatják az életpálya-tervezést és a pályaorientációt. Fontos az egyénre szabott motiválás, az egyéni tanulási módok biztosítása, az élményt adó 
tanulási szokások kialakítása. Az életkori sajátosságokhoz illeszkedve törekedni kell a tanulók saját tudásáról való reális ismeretek kialakítására, valamint a növekvő 
felelősségvállalásra a saját tanulásukért. Az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés fontos a társadalmi integráció és a munkaerőpiacra történő sikeres belépés 
szempontjából. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban 
elfoglalható helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. Ki kell hogy alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb 
környezetéhez, a történelmi múlthoz. Fontos felkészíteni a felnőttlét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári jogok és kötelezettségek 
érvényesítésére. Az iskolai színtéren belül ajánlott lehetőséget adni a demokratikus jogok gyakorlására (diákönkormányzat). 

 A fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, a környezeti ártalmak és az emberi élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes 
szokásrend kialakítása. Ehhez fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös levonása, az egyéni felelősség tudatosítása. 
A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként kell hogy jelentkezzen. 
 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

Az anyanyelvi kompetencia fejlődése a tanulás célja és egyben minden 
ismeretszerzés eszköze is; az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében 
kitüntetett helye van. Célja és feladata a szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő 
igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi hátrányok csökkentése. 
Feladata az eredményes olvasás- és írástanulás feltételeinek megteremtése, az 
alapképességek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv 
rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. Az 
irodalmi ismeretek célja, hogy a tanulókat a műveken keresztül gazdag 
tapasztalatokhoz juttassa a világról, az emberi természetről, az emberi létről, az 
érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. A Magyar nyelv és 
irodalom tanulási területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 
kialakításában. 
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

Ezen a területen a kognitív képességek fejlesztési lehetőségei vannak a 
középpontban. 
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 
b) A kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése. 
c) A finommotorika, a térlátás, a téri és idői tájékozódás, valamint a szem-kéz 

koordináció fejlesztése. 
d) Az ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a 

próbálgatások szintjén. 
e) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való 

felismerése, megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 
f) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a 

látottak értelmezése és a tapasztalatok összefoglalása. 
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a) A beszédfeldolgozó folyamatok erősítése. 
b) Figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az analizáló és szintetizáló képesség 

fejlesztése. 
c) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése, a relációs szókincs bővítése. 
d) A grafomotoros készségek fejlesztése. 
e) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

o vizuális észlelés – jelfelismerés, 
o akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 
o a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

f) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 
g) A rutinszerű olvasási képesség fejlesztése. 
h) A szövegösszefüggések megláttatása, a szövegértés fejlesztése. 
i) Az írás műveleteinek gyakorlása: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás 

fokozatai, törekvés az eszközszintű használatra. 
j) Szövegalkotás szóban, majd írásban. 
k) A helyesírási szokások megerősítése. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat tanulási helyzetben és a spontán 
beszédben egyaránt; 

 képes a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartásra 
és viselkedésre; 

 képes véleménynyilvánításra és mások véleményének meghallgatására; 

 fokozódó önállósággal alkalmazza a szövegtartalmat és a beszélő szándékát 
tükröző kommunikációs eszközöket; 

 receptív (passzív) és expresszív (aktív) szókincse bővül; 

 egyéni sajátosságaihoz mérten törekszik a rendezett és olvasható írásképre; 

 érdeklődésének megfelelően, hagyományos és digitális szövegek által bővíti 
ismereteit; 

 felismer helyesírási problémahelyzeteket, képes hibakeresésre és 
hibajavításra. 

 

g) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés 
képességének kialakítása. 

h) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 
i) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek 

felépítése, szokások kialakítása. 
j) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés 

igényének támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás 
képességének fejlesztése. 

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A 
képzelt és a tényleges megoldás összevetése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 tájékozódik a térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban saját 
élményből kiindulva; 

 felhasználja a megszerzett tudást, az elvont fogalmakat, szabályokat, 
összefüggéseket stb. kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban; 

 használja a problémamegoldó képességét először próbálkozás útján, majd 
racionális szinten; 

 képes kérdéseket megfogalmazni, állításokat bizonyítani, valamint véleményt 
alkotni; 

 ismeri a matematikai fogalmakat, a mennyiségi viszonyokat, valamint a 
mennyiségállandóság fogalmát a kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás 
gondolkodási műveleteinek segítségével; 

 változatos feladatokban használja számolási készségét; 

 emlékszik a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra), így képes 
műveleteket írásban elvégezni; 

 megtervezi a cselekvési sorrendet; megoldást keres: kiválasztja a lehetséges 
megoldásokat, a feladatot megoldja a készen kapott sémák szerint, algoritmusok 
segítségével, később alternatív gondolkodás mentén. A sémák alkalmazásának 
nehézsége esetén felismeri a lehetséges műveletet, és eszközhasználattal (pl. 
számológép) váltja ki; 

 összehasonlítja a feltételezést és a valóságot az eredmény helyességének 
megítélésében; 

 megnevezi a gyakorlatban megfigyelt tulajdonságokat, kiemeli a lényeges 
jegyeket; 

 elemzi és összehasonlítja a látottakat, felfedezi a különbségeket; 
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 képes mennyiségeket elképzelni, cselekvéshez, történéshez fűződő 
megfogalmazással; 

 tanult ismereteit digitális eszközön is alkalmazza; 

 képes segítséget kérni és elfogadni, valamint együttműködni. 
TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, IDEGEN NYELV 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-
pszichológiai jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű 
tevékenységeket. A személyes élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen 
eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek eredményei, és mai életünk 
hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a történelemnek, a 
társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt 
területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a 
szociális érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért 
érzett felelősséget.  
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd az évtizedek, 
évszázadok, évezredek, az emberöltő megértése. 

b) Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének 
változása, összefüggések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom 
kapcsolata, egyén, család, közösség, a világ nemzetei. 

c) Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az 
információgyűjtés technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak 
megkülönböztetése: bizonyosan hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

d) A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 
e) A kommunikációs képességek fejlesztése. 
f) A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 
g) Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a 

valóság és a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 
h) A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 
i) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 
j) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák 

alkalmazásával. 
k) Az érdeklődés felkeltése és fenntartása a világ, a társadalom eseményei iránt. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 érzékeli a különbséget a múlt és a jelen között, képes beazonosítani 
eseményeket saját élményből; 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei 
határozzák meg. 
A szülők igényei, a tanulók fejlettsége alapján az iskola hozhat döntést a 7. évfolyam 
előtt megkezdett idegennyelv-tanulás kérdésében.  

 Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés 
kialakulásának támogatása. Ennek érdekében, valamint a későbbi nyelvtanulás 
megalapozása miatt a tanulót sikerélményekhez kell juttatni. A nyelvtanulás a 
természetes nyelvelsajátításra épül, amelynek során a tanulók bátorító nyelvi 
tapasztalatokra tesznek szert.  

 Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben 
vesznek részt, amelyek képességeiknek megfelelnek.  

 A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, 
az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen 
nyelven történő értelmezésének.  

 A nyelvórákon érdekes, az életből vett gyakorlati tartalom jelenik meg. 

 A tanuló és a pedagógus tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű 
kérdés és válasz, amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. 
Az anyanyelv alkalmazása szükséges továbbá az idegen nyelv és az anyanyelv 
szókincsének, szórendjének, minimális nyelvtani ismereteinek magyarázatára, 
összehasonlítására.  

 A nyelvtanulás középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg 
(kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése áll. 

 Az írás és az olvasás kismértékben jelenik meg az idegen nyelv oktatása során, 
célja pusztán a hallottak megerősítése, támogatása. A tanulóban erősödő igény 
alapján azonban az írás-olvasás tanítása, fejlesztése kívánatos. 

 Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi 
környezetben alkalmazott elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az 
egyszerű információk felfogása, megértése céljából.  

 A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a nagyobb időkeretre, a 
folyamatos gyakorlásra, a memóriastratégiák kialakítására, amelyek segítik a 
szótanulást, illetve a minimális nyelvtani ismeretek elsajátítását és alkalmazását. 
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 elemzi a történelmi események okait és következményeit fokozatosan 
csökkenő segítségnyújtás mellett; 

 ismeri a közös európai civilizációs és magyar nemzeti kulturális kódrendszer 
(szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások) 
legalapvetőbb elemeit; 

 felismeri a saját szerepét, a saját feladatát, valamint a saját felelősségét; 

 felismeri a szabadság, a felelősség és az emberi helytállás jelentőségét; 

 tájékozódik a munkalehetőségek és a munkavállalás terén; 

 az információk szerzéséhez és rendszerezéséhez infokommunikációs 
eszközöket használ. 

 

 Az idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében a kommunikációs 
kompetencia fejlesztésén van a fő hangsúly. A receptív nyelvi készségek közül a 
hallásészlelés fejlesztése, a produktív nyelvi készségek közül a beszédfejlesztés 
az idegennyelv-tanítás leghangsúlyosabb területe. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megismerkedik a nyelvtanulással, nyelvtudással, és pozitív viszonyulása alakul 
ki ezekhez; 

 bekapcsolódik a szóbeliséget, interakciót igénylő alapvető, korának megfelelő 
játékos, élményalapú nyelvi tevékenységekbe; 

 érdeklődik az idegen nyelvi információhordozók, a számítógép nyelve iránt; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb kérés kifejezésére használt mindennapi 
nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs 
helyzetekben a megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez 
vagy reagál, mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 megérti és értelmezi az adott témakörökben feldolgozott, begyakorolt szavakat. 
TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ, TECHNIKA ÉS TERVEZÉS; DIGITÁLIS KULTÚRA 

 A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi 
megismerésének lehetősége tűzhető ki célul.  

 Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a természethez 
való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára 
fontos konstruktív – a természet védelmében, valamint a saját és mások 
egészségének megőrzésében tudatos – magatartás- és viselkedésformák 
elsajátítása. 

 A tanulók a mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és 
tapasztalatokon keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás 
alapvető eszközeit, módszereit.  

 Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális 
képességek fejlesztése a specifikumokra figyelve történik. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 
b) Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 
c) A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus 

fogalmak használata. 

A tanulási terület középpontjába a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus 
ismeretszerzést és képességfejlesztést állítja. A tanulók megismerik a környezet 
szervezett átalakítását, megtanulják használni a korszerű eszközöket, megértik a 
kapcsolódó erkölcsi és etikai kérdéseket. 
A digitális kompetenciák elsajátítása az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel 
kialakítása céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóknak képessé kell válniuk a 
digitális kompetenciák alkalmazására a tudás aktív bővítésében, az 
ismeretszerzésben és a hatékony kommunikációban. A tanulási terület tanulása-
tanítása során kialakított kompetenciák messze túlmutatnak e tanulási terület 
keretein, mivel beágyazódnak más tantárgyak tanulásába is. 
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Érzékszervi megismerések. 
b) Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 
c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 
d) Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 
e) Csoportosítások, következtetések. 
f) Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
g) A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 
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d) A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, 
megerősítése, a viszonyszavak pontos használata. 

e) A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és a 
térkép összefüggéseinek felismerése. 

f) Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás 
biztonsága a síkban, a jelek, a szimbólumok világában. 

g) Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely 
tárgy, objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

h) Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése, 
értelmezése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a 
természetben, a folyamatokban. 

i) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló 
képesség fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, 
megoldások keresése. 

j) A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 
k) A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, 

értelmezés, irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 
l) Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, 

önálló ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a 
munkalap használata. 

m) Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a 
hétköznapi élet tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megkülönböztet anyagokat és halmazállapotokat a hétköznapi élet 
példáinak segítségével; 

 megállapítja, majd összehasonlítja az élőlények érzékelhető jegyeit; 

 megfigyeli a természet egyes ciklusait, összegyűjti az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatait és ismereteit; 

 irányítással, egyszerű példákkal felfedezi az állandóságot és a változást; 

 jól tájékozódik a közvetlen környezetében, a szűkebb lakóterében, 
lakóhelyén; 

 jól tájékozódik a földrajzi térben és időben; 

 jól tájékozódik a földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban; 

 tájékozott a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban; 

 ismeri a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás 
elemeit; 

h) A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 
i) Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 
j) Analízis, szintézis. 
k) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák felismerése, összefüggések 
megoldása, ok-okozat felfedezése. 

l) A problémafelismerő, tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, a 
kíváncsiság, motiváltság ébrentartása. 

m) A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás, a környezetellátás technikáinak 
elsajátítása, alkalmazása. 

n) Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 
továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

o) A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos 
fejlesztése. 

p) A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az 
önfejlesztő magatartás elfogadtatása. 

q) Szociális képességek fejlesztése. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 felhasználja az infokommunikációs eszközöket a tudás bővítésére, kezdetben 
segítséggel, később önállóan is; 

 kezdetben segítséggel, majd önállóan információkat keres az interneten, később 
használja kapcsolatok építéséhez, problémák megoldásához; 

 megkülönbözteti a számára releváns információt a lényegtelen, illetve hamis 
információktól; 

 tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére; 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 
dokumentumokat; 

 önállóan használja az informatikai eszközök operációs rendszereinek 
felhasználói felületét, az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 
felhőszolgáltatásokat; 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 a hulladékokat szelektíven gyűjti, környezetét rendben tartja; 

 ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait; 

 munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartást követ; 

 munkája során odafigyel a takarékos anyag-, idő- és energiafelhasználásra; 
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 tájékozott a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben; 

 jól tájékozódik a térben térkép, illetve digitális alkalmazások segítségével; 

 felismeri a használati tárgyak anyagait, az anyagfogalmat biztosan használja; 

 ismeri saját szervezete működését, felépítését – megfigyelések, 
vizsgálódások, konkrét tapasztalatok segítségével; 

 ismeretekkel rendelkezik a gyakoribb betegségek megelőzéséről, a 
környezet és az egészség közötti kapcsolat felismeréséről, az emberi 
szervezetet veszélyeztető anyagok hatásairól; 

 jól használja a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeit, a 
fizikai ismereteit alkalmazza a működtetés során; 

 felismeri a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat; 

 ismeri a háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos 
elővigyázatossági szabályokat; 

 segítséggel alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a 
környezettudatos döntések meghozatalában, felelősséget érez döntései 
következményeiért. 

 elvégzi a rábízott családi és iskolai feladatokat; 

 odafigyel az egészséges étkezés szempontjaira, egyszerűbb ételeket, italokat 
elkészít; 

 a lehetséges továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel 
összehangolja a valóságot és a vágyakat. 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír az önelfogadás, a 
másság elfogadása, a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás 
kialakítása. Fontos a szociális érzékenység, a problémamegoldás, az önkéntes 
feladatvállalás és -megoldás képességének kialakítása. 
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kommunikációs képességek fejlesztése. 
b) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 
c) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák 

alkalmazásával. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 elfogadó attitűdöt tanúsít a hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot 
igénylő tanulók iránt; 

 ismeri a különböző közösségekben való létezés formáit és lehetőségeit; 

 ismeri az erkölcs, a vallás helyét és szerepét az egyén és a társadalom 
szempontjából; 

ismeretekkel rendelkezik a családi költségvetéstől az államháztartásig. 
MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Az iskolai nevelés-oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában 
kiemelt szerepe van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek 
élményszerűvé válnak, segítik a mélyebb megértést, fejlesztik a kreativitást. A 
tevékenységek, az alkotások széles körű kínálata lehetőséget teremt az egyéni 
adottságok kibontakoztatására, a sikerélmény biztosítására, a pozitív 
személyiségfejlesztésre, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére és az érzelmi 
feszültség csökkentésére is. 
A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 
a kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

b) Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 
c) Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

A tanulási területhez kapcsolódó nevelés, fejlesztés célrendszere az enyhe értelmi 
fogyatékos gyermekek körében igen sokrétű.  

 Általános célként a testi fejlődés segítése, a praktikus mozgások fejlesztése 
jelölhető meg. A tanulóknál atipikus mozgásfejlődési folyamat tapasztalható, 
ezért a fejlesztés célja az ebből származó nehézségek kialakulásának megelőzése, 
csökkentése is.  

 Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók későbbi társadalmi beválása, a munka 
világába való beilleszkedése szempontjából különösen fontos a megfelelő fizikai 
állapot; a mozgások elsajátításának előkészítése a munkatevékenységek 
megtanulásában is szerepet játszhat. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 
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d) A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 
e) Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 
f) A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az 

anyag, forma, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 
g) A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, 

befogadásban. 
h) A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 
i) Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 
j) Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi 

kultúra gazdagítása, a belső kontroll, a pozitív énkép erősítése, a szegregált 
élethelyzet oldása. 

k) Az önkifejezés elősegítése, a szorongás oldása. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes téri helyzetek leírására szóban, megjelenítésére szabadkézi rajzzal; 

 egyszerű közlő ábrákat értelmez; 

 képes a kezdeményező, alkotó magatartásra; 

 változatos technikákat alkalmaz az önkifejezésben és az alkotásban; 

 képes az egyéni ízlését, stílusát érvényesíteni egy-egy saját tárgy készítése 
során; 

 értelmezi a művészi alkotásokban megismert konfliktusokat, és ez segíti a 
toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását; 

 egyszerű dalokat énekel emlékezetből, énekhangját árnyaltan használja; 

 ismeri a tempó, hangerő, hangszín, hangmagasság és ritmus fogalmát; 

 zeneértő és zeneérző képessége, zenei koncentrációja és érzékenysége 
fejlődik; 

 alapszinten alkalmaz digitális zenei eszközöket, hangfelvétel készítéséhez, 
szerkesztéséhez és tárolásához. 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos 
feladatok, gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék 
örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 
állóképességet. 

d) Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok 
ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, egyensúlyozó képesség 
alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

e) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes 
zónák), a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak megértése, 
használata, a téri biztonság erősítése. 

f) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 
g) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős 

magatartás beláttatása. 
h) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 
Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes önállóan elvégezni koordinációs gyakorlatokat, amelyek a kinesztetikus 
differenciáló képességet (ezen képességterület az izmokból, inakból, ízületekből 
származik, és a finoman szabályozott mozgások működésében nyilvánul meg), 
a térbeli tájékozódó képességet és az egyensúlyozó képességet fejlesztik; 

 képes önállóan elvégezni kondicionálást biztosító gyakorlatokat, amelyek 
növelik az erőt, az állóképességet és a gyorsaságot; 

 megosztott figyelme automatizálódik; 

 helyzetfelismerő képessége fejlődik; 

 képes helyesen kivitelezni tartásjavító és korrekciós gyakorlatokat, prevenciós és 
rehabilitációs feladatokat sporteszközök alkalmazásával is; 

 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközei által megfelelő önismeretre tesz 
szert, fejlődnek az érzelmi-akarati készségei és képességei; 

 toleráns a fogyatékos személyek iránt, tiszteletben tartja a szexuális kultúra 
alapelveit, elfogadja az egészségügyi szűrések és a környezetvédelem 
fontosságát. 
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Értékelés (tanulási eredmény) 

A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos nevelési igényt, ezen belül az enyhe értelmi fogyatékosságot. Ezzel egyidőben – szükség 
esetén – javaslatot tesz egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alóli mentesítésre. A szakértői vélemény alapján az intézményvezető 
mentesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, a gyakorlati képzést kivéve. A szülő kérésének megfelelően a szakértői 
vélemény alapján javasolja a szöveges értékelés és minősítés alkalmazását. A felmentés, mentesítés természetesen nem elsődleges cél. 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesztő értékeléssel (tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt 
célok elérését is támogatja. Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a nevelési-oktatási folyamatnak azokhoz történő igazítása. A szöveges értékelés 
lehetőséget ad az egyéni képességek és eredmények szerinti differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a tanulási 
folyamatban. A szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik egyéb értékelési formák (szimbólumok, tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő 
értékelés pedagógiai célja, hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Éppen ezért a gyermek számára is jól érthető megfogalmazásnak nagy szerepe van. 
A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők: 

 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, sohasem címkéz; 

 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek; 

 a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő fokát jelöli meg; 

 emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz meg a szülők és a tanulók számára differenciáltan és érthető módon. 
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekről, fiatalról általában a családban és az iskolában is kevésbé feltételezik az önszabályozás képességét, így önértékelésükben a külső 
visszacsatolások jelenthetik a legmeghatározóbb megerősítést. 
A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott visszajelzés rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai 
tanulási környezet alakulását, a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének sikerességét alapvetően meghatározó tényezők. 
Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek 
kialakításának és a készségek elsajátításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben foglalt kritériumokat. Az értékelés ez esetben tudáspróbák alapján történik, és 
százalékosan vagy ötfokú skálán lehet kifejezni. Kiemelten fontos az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál, hogy a szummatív értékelés formatív, fejlesztő elemeket is 

magában foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók számára egy következő tanulási periódusban a javításra és a további fejlődésre. A diagnosztikus és szummatív 
értékelésnek ugyanakkor létjogosultsága van a továbbtanulás, pályaválasztás reális megítélésének elősegítésében, a szülők és tanulók döntésének támogatásában is. 
Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése szempontjából − nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 
fejlődési tempója ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egy-egy tanév végéhez kapcsolódó követelményszintek alapján 
történő minősítő értékelés döntően az ismeretjellegű tudás megállapításakor lehetséges. A bonyolult pszichikus struktúrájú képességek kialakulása kevésbé időzíthető a 
tanévek egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév vége); egy-egy képesség fejlődésében a változás megállapítása (esetleges mérése) esetenként csak több év elteltével 
lehetséges. 
A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az árnyalt, reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem 
az értékelés során is szükséges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a tanuló a mérési-értékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. 
eszközhasználat, több idő stb.), továbbá arányosan jelenjenek meg a követelményekben a kompetenciák, az ismeretek, a készségek és az attitűdök is. Törekedni kell a 
tanulói tevékenységek és produktumok változatosságára. 
Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, viselkedésének dokumentálására az egyes iskolák különböző megoldásokat alkalmaznak. 
Ezek segítségével nyomon lehet követni a tantárgyi teljesítmények mellett a gyermek általános fejlődésének folyamatát. 
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A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztése esetében (BNO Z00-Z99) 
Gyógypedagógiai értelemben azokat a személyeket tartjuk mozgáskorlátozottaknak, akiknél a mozgásszervrendszer (tartó-: csont-, ízületrendszer és/vagy mozgató-: 
izom-, idegrendszer) veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, 
amelynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés, és a szocializáció csak nehezített körülmények között lehetséges. A mozgáskorlátozott tanulók 
osztályozására még nem jött létre egységes és teljes rendszer. A mozgásszervi károsodás orvosi szempontú rendszerezése, a keletkezés ideje, a kóreredet, a klinikai 
képet meghatározó fő tünet jellege és súlyossága szerinti differenciálás egyféle rendszerezési lehetőség. 
A pedagógiai és gyógypedagógiai szempontú csoportosításnál a fentieken túl figyelembe kell vennünk az életkort, az életkornak megfelelő tevékenykedés–
cselekvőképesség csökkenésének mértékét, a meglévő motoros és kognitív képességek szintjét, továbbá a kommunikációt. Ennek megfelelően a gyógypedagógiai 
teendők irányultsága alapján öt, viszonylag homogén kategória különíthető el, melyek további alkategóriákra oszthatók: 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok: e kategóriába sorolható minden veleszületett vagy szerzett, teljes végtagra vagy 
végtagrészre vonatkozó hiány vagy többlet. 

 Petyhüdt bénulást okozó kórformák: mely kategória tovább bontható a) progrediáló (állapot rosszabbodásával járó) kórképek csoportjára; különböző (izom, gerincvelő) 
eredetű izombetegségek, pl. dystrophia musculorum progressiva (DMP) vagy a spinalis izomatrophia (SMA); illetve b) a nem progrediáló kórképek csoportjára, pl. a 

különböző etiológiájú gerincvelő sérülések (veleszületett vagy szerzett) vagy a perifériás idegbénulások, járványos gyermekbénulás utáni állapot stb. 

 Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek: (cerebrális parézis, rövidítve: CP) különböző megnyilvánulási formái; 
a) spasztikus (fokozott izomtónussal járó) tünetcsoport, mely lehet hemiplégia (féloldali érintettség), diplégia (a két alsó végtag spasztikus bénulása a felső 

végtagok érintettségével) és tetraplégia (mind a négy végtag, a teljes test érintettségével); 
b) diszkinetikus (akaratlan túlmozgással járó) tünetcsoport, mely lehet atetózis (a törzs és a végtagok koordinációs zavara) vagy disztónia (folyamatosan változó 

izomtónus); 
c) kisagyi tünetcsoport, az ataxia (koordinációs és egyensúlyzavar); 
d) kevert formák. 

 Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. arthrogryposis multiplex congenita (veleszületett ízületi merevség, mely az izmok gyengeségével jár), vagy osteogenesis 
imperfecta (a csontok rendellenes törékenységével járó betegség), vagy deformitások, különböző gerincbetegségek, dongaláb, egyéb mozgáskorlátozottsággal járó 
rendszerbetegségek stb. 

 Súlyos-halmozott sérülés: jelen felosztásban a vezető tünet a mozgáskorlátozottság, mely mellé egyéb/más fogyatékosság (látás-, hallássérülés, 
beszédfogyatékosság vagy intellektuális képességzavar stb.) társulhat. 

(A gyógytestnevelésre utalt tanulók nem minősülnek mozgásszervi fogyatékosság [mozgáskorlátozottság] okán sajátos nevelési igényű tanulóknak. Esetükben az Irányelv nem 
alkalmazható. Az ő gyógytestnevelés ellátásuk a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott gyógytestnevelő szakemberek feladata, a tevékenységnek szakszolgálati protokollja van. – 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 28. §) 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 
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 A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez 
igazodik mind a pedagógiai tevékenységek, mind a környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása annak érdekében, hogy csökkentsük a tevékenység 
akadályozottságát, segítsük a funkcióképesség kialakulását, és ezáltal elősegítsük a szűkebb és tágabb környezetben való aktív részvételt. 

 A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus ellátása a különböző szakemberek együttműködésének, teammunkájának eredményeképpen valósulhat meg. Az 
inklúziót megvalósító iskolában tanító befogadó pedagógusok, a szomatopedagógus és más gyógypedagógusok (konduktív nevelés esetében a konduktív 
pedagógia kompetenciája szerinti konduktor), az ortopéd szakorvos, a gyermekneurológus, a gyermekgyógyász és egyéb szakemberek, illetve a család (a szülők 
és a tanuló) együttműködése, a közös célok kitűzése és a folyamatos kapcsolat elengedhetetlen feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi 
habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. 

 A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pedagógiai fejlesztő folyamata komplex, magában foglalja a nevelést, oktatást, mozgásfejlesztést, a kommunikáció 
fejlesztését, az eszközös megsegítést, az egészségügyi szükségletek ellátását és a gondozási feladatokat, valamint a személyiségfejlesztés együttes, egymást erősítő 
és kiegészítő alkalmazásait. 

 A tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a mozgáskorlátozott tanuló sajátosságaihoz való illesztését. Ez az 
adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés-oktatás során az egyéni 
módszerek alkalmazását.  

 A mozgáskorlátozott tanulók számára is biztosítani kell az aktív tanulás lehetőségét. A személyes tanulási tér és az adaptált tanulási környezet kialakítása az 
esélyegyenlőség szempontjából létfontosságú. Lényeges, hogy az ismeretszerzés fő forrása a tapasztalás, a megismerési folyamat az egész személyiséget mozgósítja. 
Az aktív tanulás problémacentrikus, motiváló és kutatásalapú. Mindezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott tanuló önállóan is képes 
legyen felismerni az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat, melynek során fejlődik problémamegoldó gondolkodása, és alkalmazásképes tudást szerezhet. 

 A mozgáskorlátozott tanuló részt vesz a kooperatív tanulásban, projektmunkában, aktív tagja a témahétnek.  

 A humanista értékrend prioritásának elve alapján fontos a tanulók megtanítása önmaguk és társaik elfogadására, megismerésére, megértésére. 

 Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell 
pszichés, egészségügyi és fizikai szempontból a biztonságot és állandóságot, olyan szeretetteljes és motiváló légkör kialakításával, amely magában foglalja: 
o a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló számára biztosítja az egészséges, balesetmentes környezeti feltételeket; 
o a személyre szabott segédeszközöket és segítő technológiákat; az oktatáshoz szükséges speciális eszközöket (pl. megfelelő méretű dönthető asztallap, állítható 

magasságú biztonságos szék, írást-olvasást, kommunikációt támogató eszközök, adaptált matematikai eszközök stb.) és az önálló életvitelhez, mindennapos 
tevékenységekhez szükséges segítő technológiákat és azok használatát; 

o a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással bíró személyi környezetet (inkluzív oktatásnál a tanulótársak, azok 
szülei, az iskola dolgozói részére a befogadást segítő ismeretek átadása); 

o szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a tevékeny és eredményes részvételt súlyosan akadályozza – a személyi segítő 
jelenlétét. 

 Az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészülést, sajátos módszertani tudást kíván a pedagógusoktól, a 
gyógypedagógustól és a pedagógiai munkát segítő személyektől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkciót korrigáló-kompenzáló hatásokat, és 
lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. Mindez az együttnevelésben részt vevő szereplők hatékony együttműködésével valósulhat meg.  

 Kiemelt szerepe van az inklúziót megvalósító iskolában tanító pedagógusok és a szomatopedagógus közösen tervezett tanulási-tanítási programjának, a közös 
tanításnak, valamint az e tevékenységet követő közös értékelésnek. 
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A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló jellemzői: 

 Mozgáskorlátozott tanulóknál átalakulhat a külvilágról való információfelvétel módja és lehetősége. Mozgáskorlátozott kisgyermekeknél a mozgásos 
tapasztalatszerzés akadályozott voltából eredően az ismeretszerzés minőségileg és mennyiségileg is eltérhet a tipikusan fejlődő társaik tapasztalataitól. Mindez 
megzavarhatja a mozgáskorlátozott tanuló környezetre való ráhatását, illetve nehezítheti a külvilágban lévő ok-okozati összefüggések megértését.  

 Megváltozhatnak a környezethez való alkalmazkodás és aktív ráhatás lehetőségei és formái. Nehezített a környezet állandóan változó feltételeihez való 
alkalmazkodás. 

 A beszűkült mozgásképesség megakadályozhatja a differenciált észlelési teljesítmények felépítését, szerkezetét.  

 A korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek esetén számolhatunk a propriocepció (belső érzékelés) zavarával, melynek következtében akadályozott a 
saját testen való tájékozódás, később a tér észlelése, a téri tájékozódás.  

 A testrészek és a testhelyzet hibátlan észlelése és fogalmi ismerete nélkül akadályoztatott a cselekvéstervezés és -irányítás. Hiánya másodlagos percepciós 
problémákhoz vezethet. Az akadályozott helyváltoztatás és korlátozott kézhasználat miatt a taktilis érzékelés zavart lehet, emiatt a mozgáskorlátozott kisgyermek 
jóval kevesebb tapasztalatot szerez. Nehezítetté válhat minden olyan tevékenység, amihez a tárgyak tulajdonságait vesszük alapul (összehasonlítás, válogatás, 
relációk, sorba rendezés, mérés stb.). 

 Az egyes érzékszervek ingerbefogadó képességét is befolyásolja, ha a fej nem tudja elfoglalni a térben azt a stabil, ugyanakkor plasztikus helyzetét, ami biztosítaná, 
hogy a látási és hallási ingereket a gyermek a tér minden irányából könnyedén érzékelni tudja, hogy szabadon irányítsa vizuális vagy auditív figyelmét az 
érdeklődését felkeltő tárgyak, személyek irányába. Így a vizuális és akusztikus észlelés zavarai cerebrális parézissel diagnosztizált tanulók esetében a fejkontroll 
hiánya, kóros együttmozgások (szinergizmusok), kóros reflextevékenység, vagy szemtekerezgés (nystagmus), kancsalság (strabismus) miatt konkrét látási és 
hallási fogyatékosság nélkül is befolyásolhatják a fixálást, az alakállandóságot, az alak-háttér észlelést, a differenciálást, a szerialitást. 

 Mindezek pedig nehezítik a vizuo-motoros és az akusztiko-motoros teljesítményt, súlyos esetekben beszédészlelési, beszédmegértési problémákat 
eredményezhetnek, illetve jelentős mértékben befolyásolják az írás és az olvasás folyamatát. 

 A mnesztikus funkciók terén problémát jelenthet a) a tartós figyelem kialakításának, fenntartásának nehézsége: megváltozott organikus feltételek korlátozzák a 
mozgáskorlátozott gyermekek figyelemmegosztását, figyelemkoncentrációját; b) a különböző jelrendszerek (kódok) használata: a beérkező információk hiányos voltából 
adódóan a kódolás nem pontos, melynek következtében téves, hiányos összefüggések képződhetnek; c) az emlékezeti teljesítmény csökkenése: a munkamemória 
kapacitásának eltérése, a munkamemória és tartós memória gyengesége. 

 A felső végtag tartási és mozgási funkcióinak, illetve a kézfunkció érintettsége esetén számolhatunk a manipuláció és a grafomotoros készség éretlenségével. Akadályozott 
lehet a manipuláció, a tárgy- és eszközhasználat; a tárgyakért való nyúlás, azok megfogása, majd elengedése. Illetve módosulhat a ceruzafogás, a megfelelő 
írásnyomaték létrehozása, illetve a rajzolás és az írás során nehezített lehet a pontos alakformálás, méretezés. 

 A verbális és a nonverbális kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága áthatja az egész nevelési-oktatási folyamatot. A mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó 
beszédzavarokat két csoportra lehet osztani: a) a beszédmegértési zavarokra, melyek hátterében elsősorban percepciós, szenzoros zavarok, valamint a tárolás zavarai 
állnak, illetve b) a beszédmotorium zavarára, melynek hátterében a beszédszervek különböző eredetű sérülései vagy fejlődési rendellenességei, illetve a központi 
idegrendszer sérülése áll. 

 A mozgáskorlátozottság tényéből fakadóan számos egészségügyi, szociális és emocionális nehézséggel is találkozhatunk tanulóinknál. Jellemző lehet a fizikai és a 
szellemi teljesítőképesség fáradékonysága, a diszkomfortérzés megélése, a motiváció ingadozása, esetleg viselkedészavarok, önértékelési zavarok jelenhetnek meg. 
Eltérő lehet a tanulók egészségi állapota, előfordulnak belgyógyászati problémák, szükséges lehet a napi gyógyszerelés, valamint egyes diagnózisok esetében a 
légzés nehezítettségével is számolnunk kell, illetve megváltozhat az egészségügyi és mozgásállapot a műtéteket követően is. 
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 A mozgáskorlátozott tanulóknak egyes diagnózisokból, mozgásállapotokból fakadóan gondot okozhat a verbális és/vagy nonverbális kommunikáció, valamint a 
szóbeli információk feldolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és -adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a 
média használata. 

 Cerebrális parézis (korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenesség) esetén előfordul a tanulók kommunikációs akadályozottsága, mely lehet a) 
dysarthria: a beszéd olyan zavara, melyet a beszédfolyamatban szerepet játszó agyi központok, idegpályák, valamint (agy)idegmagvak károsodása okoz, és a beszéd 
kivitelezésében artikulációs és fonációs zavart eredményez, ennek következtében a beszéd nehezen érthetővé válik; valamint lehet b) anarthria: mely teljes 
beszédképtelenséget jelent. Ezekben az esetekben alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök használatával pótoljuk az élő beszédet, de a nevelés-oktatás 
folyamatában mindvégig fontos szerepe van a logopédiai fejlesztésnek és a hangzó beszéd kialakítására való törekvésnek.  

 További nehézséget jelenthet, ha a megváltozott felső végtagi funkciók – ideértve a megváltozott kézfunkciókat – miatt a mozgáskorlátozott tanuló kézírása 
olvashatatlan, vagy ceruzafogása nem alkalmas írásra. Ezeknél a tanulóknál szükséges bevezetni a technikai eszközökkel támogatott írásbeli kommunikáció 
kialakítását (infokommunikációs eszközök segítségével való írást pl. tableten, laptopon, asztali számítógépen), a továbbiakban segítő technológiákkal való írást.  

 Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás folyamatát. 

 Mozgáskorlátozottság esetén gyakran számolnunk kell a tanulók fáradékonyságával, csökkent terhelhetőségével. 

Tanulási és nevelési célok - A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási és oktatási célok az irányadók, de számukra a nevelési-oktatási 
folyamat kiemelt célja az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanulók felkészültté váljanak az életkoruknak, 
fejlettségi szintjüknek megfelelő önálló döntéshozatalra, képessé váljanak az önrendelkező életvitelre. A célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. (Lásd.: A 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 47.§ értelmében és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal összhangban a mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése, 
nevelése-oktatása érdekében szükséges a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakember (jelen esetben szomatopedagógus, vagy központi 
idegrendszeri károsodás esetén szomatopedagógus és/vagy konduktor) aktív és támogató jelenléte. Továbbá szükségesek lehetnek speciális gyógyászati, rehabilitációs 
és technikai eszközök, illetve a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása, egyéni fejlesztési terv készítése. Mindez lehetővé teszi az egyéni 
haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés-oktatás során az egyéni módszerek, egyedileg kialakított segítő 
technológiák, gyógyászati és rehabilitációs eszközök alkalmazását, továbbá az időkeret módosítását, a tananyag elsajátításának egyénre szabott tempóját, módját. 
Emellett a köznevelési törvény 51. §-a hosszabb felkészülési időt biztosít a sajátos nevelési igényű, jelen esetben mozgáskorlátozott tanulók számára vizsgák alkalmával, 
illetve az írásbeli vagy szóbeli felméréseken, továbbá lehetőséget ad az iskolai tanulmányok során a mozgáskorlátozott tanuló által alkalmazott, megszokott eszközök 
használatára. 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben meghatározott tanulási területek, illetve a hozzájuk kapcsolódó tantárgyak tanulási 
céljainak megvalósítása általában lehetséges. A helyi tantervekben, egyéni fejlesztési tervekben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni sajátosságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása csak 
abban az esetben indokolt, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem 
biztosítható. Fontos, hogy az individuális megsegítés olyan mértékű legyen, amennyire az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a következő speciális habilitációs és rehabilitációs célú tanulási területek, tantárgyak bevezetése szükséges: 

 A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a testnevelés tantárgyi óra mellett vagy helyett biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat, ami a 
szakértői véleményben meghatározott óraszámban és fejlesztési területeken szomatopedagógus, központi idegrendszeri károsodás esetén szomatopedagógus 
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és/vagy konduktor, esetenként gyógytornász javaslatai és iránymutatásai szerint, illetve részvételével történik (18/2016-os A felsőoktatási szakképzések, az alap- és 
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI rendelet alapján).  

 A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelkedően fontos, hogy a mozgásfejlesztés ne csupán a mozgásnevelés-órákon, hanem a nevelés-oktatás, fejlesztés teljes 
ideje alatt megvalósuló komplex tevékenység legyen. 

 A mozgáskorlátozott tanulók számára a segítő technológiák használatával történő írás a kézírás mellett vagy helyett a gondolatközlés, illetve a kommunikáció 
eszköze, elősegítve ezzel a tanulók habilitációját, rehabilitációját. A segítő technológiák használatával történő írás bevezetésének időpontjáról mindig egy szakmai 
team dönt, melynek tagjai együttnevelés esetén az osztályfőnök, az utazó szomatopedagógus, a szülő és a tanuló. Az infokommunikációs eszközök segítségével 
történő íráshoz elengedhetetlen a betűk nyomtatott és írott képének ismerete. Amennyiben arra lehetőség van, a kézi írás alól nem kap teljes felmentést a tanuló, 
hanem a folyamatos grafomotoros és vizuális percepciós képességek fejlesztése, kézmozgás, betűalakítás, betűvázolás, betűfelismerés, az írott szövegek olvasásának 
elsajátítása mellett, azzal párhuzamosan megkezdődik az infokommunikációs eszközön való írás előkészítése.  

 A korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek esetén kialakulhat dysarthria (a beszéd kivitelezésének fonációs és artikulációs zavara), 
mely nehezen érthető beszédprodukciót eredményez, vagy anarthria, mely beszédképtelenséget jelent. Ezért a nevelés-oktatás során kiemelt feladat a beszéd- és 

kommunikációfejlesztés, súlyos esetben logopédia és/vagy technikai eszközökkel támogatott alternatív és augmentatív kommunikáció (a szóbeli kommunikációt 
helyettesítő vagy kiegészítő, segítő, támogató kommunikációs rendszerek) kialakítása és mindennapi használata.  

 

A tanulási környezet és az alapkompetenciák fejlesztése ill. szervezése a sérülés okától és súlyosságától függően; a kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai 
fejlesztés szakaszai; pszichés fejlődési zavarok; a mozgásszervi fogyatékossággal küzdő tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

 Kiemelt feladat a mozgáskorlátozottságból adódó kommunikációs (beszéd és 
írás) nehézségek ellensúlyozása, különös tekintettel a részképességek 
kiesésének kompenzálására (beszédhallási és beszédmotoros területek zavarai, 
olvasási zavarok/diszlexia, írászavarok/diszgráfia, esetleg beszédészlelési és 
beszédértési zavarok).  

 Kiemelt feladat a magyar nyelv és irodalom oktatása során a megismerő 
tevékenység akadályozott voltából eredő hátrányok leküzdése (pl. a 
szókincsfejlesztés). 

 Az írástanítást hosszú előkészítő szakasz előzi meg, melynek során megfelelően 
kell pozicionálni a tanulót (asztalok és székek speciális beállításaira figyelve), 
hogy ezzel a lehető legoptimálisabb ülőhelyzetet biztosítsuk számára.  

 Szükség lehet speciális, nagyobb sortávolsággal megrajzolt, vastagabb lapokból 
álló, kimondottan a gyengénlátó tanulóknak készült füzetre.  

 Szükség lehet speciális íróeszközre, ceruzafogóra.  

 Tudatosan figyelni kell a cselekvéses tapasztalatszerzés gátoltságára, a 
megismerő tevékenység akadályozottságára, a manipuláció 
akadályozottságára, a kognitív funkciók sajátos fejlődési útjára, a 
részképességzavarok megszüntetésére, minimalizálására, a társuló 
fogyatékosságok enyhítésére, tüneteinek megszüntetésére, a fizikai, pszichés 
és egészségügyi problémák okozta „teljesítőképesség”-változásokra. 

 Mindezek indokolják a matematika oktatása során a mozgásállapotnak 
megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával támogatott, 
tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, hosszabb megalapozó szakasz 
beiktatását, melynek során lényeges a lehető legtöbb érzékszerv bevonásával 
szerzett érzékletek integrálása (látás, hallás, tapintás, mozgás). 

 A matematika tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve, 
illetve az absztrakciós út tudatos megsegítése, a játékosság, a motiváció 
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 Néhány esetben a kézfunkció nem teszi lehetővé a kézírást, ilyenkor a 
mozgáskorlátozott tanuló digitális eszközön (számítógépen, laptopon vagy 
tableten stb.) dolgozik. Ilyen esetekben a tananyagot digitalizálni kell. 

 Az írást minden esetben meg kell, hogy előzze a kéztorna, a manipuláció, 
valamint a grafomotorika fejlesztése. Fontos a kéz és az ujjak 
mozgékonyságának, ügyességének, a kéz izmainak, az ízületek lazaságának, 
célpontosságának fejlesztése, a kéz izomerejének szabályozása, az ujjak tapintási 
érzékenységének, dominanciájának javítása, a két kéz, illetve a szem- és 
kézmozgások közti koordináció fejlesztése. Mindez lassított ütemű írástanulást 
eredményez, illetve megnöveli az írás-előkészítő szakasz időtartamát.  

 A mozgáskorlátozott tanulók olvasástanítását szintén hosszú előkészítő 
időszak előzi meg, melynek során kiemelten fontos a beszéd alaki és tartalmi 
oldalának fejlesztése, valamint a beszédértés és az önkifejező beszéd fejlesztése. 
Ezenkívül kiemelt szerepe van a fonológiai tudatosság fejlesztésének, a 
szókincsfejlesztésnek, a téri tájékozódás fejlesztésének, valamint a 
ritmusfejlesztésnek.  

 Az olvasás tanítása során szükség lehet arra, hogy az olvasnivalót kinagyítsuk 
és a síkban jól követhetően, strukturáltan helyezzük el a lapon. 

 Mozgáskorlátozott tanulók olvasásakor szükség lehet a papír vagy a könyv 
rögzítésére, esetenként dönthető könyvtartóra, sorvezető alkalmazására, esetleg 
nagyítóra vagy lapozóra. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Megfelelő olvasási és íráskészség kialakítása. 

 A hagyományos és a digitális szövegértés fejlesztése (mind a hallott, mind az 
olvasott szövegek tekintetében). 

 Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus, 
a véleménynyilvánítás és a tanulók vitakultúrájának bátorítása, fejlesztése. 

 Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet 
fokozatos alakítása. 

 Az önálló, hatékony tanulás elsajátíttatása (a tanuló képes legyen kitartóan 
tanulni, saját tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval 
való hatékony gazdálkodást is), ismeretfeldolgozási technikák tanítása. A tanuló 
érdeklődésének megfelelően hagyományos és digitális szövegekkel bővítse 
ismereteit. 

folyamatos fenntartása és a folyamatos gyakorlás elve támogathatja a 
megértést, a tanulási folyamatot.  

 A nevelési-oktatási feladatok sorában kiemelt szerepe van a hiányzó, sérült 
vagy rendellenesen működő adottságok–készségek–képességek javításának, 
korrigálásának, kialakításának, mással való pótlásának, illetve mindezek 
fejlesztésének. Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése 
közben, az adott életszakaszon belül a tanuló individuumának – fejlődési 
ütemének – figyelembevételével zajlik. 

 Szükség lehet speciális, nagyobb négyzetekkel megrajzolt négyzethálós 
füzetre, mely kimondottan a gyengénlátó tanulók számára készül, vagy 
speciális íróeszközre, ceruzafogóra. Néhány esetben a kézfunkció nem teszi 
lehetővé a kézírást, ilyenkor a mozgáskorlátozott tanuló digitális eszközön 
(számítógépen, laptopon vagy tableten stb.) dolgozik. Ilyen esetekben a 
tananyagot digitalizálni kell. 

 A geometriai tananyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól 
függően egyéni elbírálás alapján történik.  

 Sok esetben szükséges tárgyi és személyi feltételekkel biztosítani az egyes 
feladatok kivitelezését (pl. geometriai eszközök rögzítését megoldani, 
körzőhasználatot segíteni, számítógépes programok segítségével 
szerkeszteni).  

 Esetenként egyes tananyagrészek módosítása, csökkentése, adaptálása 
válhat szükségessé (pl. számítógép, számológép használata, valamint a 
különböző számítógépes programok, pl. GeoGebra; vagy tabletre, 
okostelefonra letölthető app-ok használata).  

 Indokolt esetben – a szakértői bizottság javaslatával alátámasztva – 
szükséges lehet az egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Cselekvéses tapasztalatszerzésből adódó hátrányok kompenzálása 

 A környező világ mennyiségi és minőségi tulajdonságainak megismerése, a 
jelenségek közötti összefüggések felismerése 

 A percepció fejlesztése és a különböző érzékletek integrálása 

 A térben és a síkban való tájékozódás fejlesztése 

 Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus 
gondolkodásban, a döntésekre, ítéletalkotásra való képesség fejlesztése 

 Pontosság, kreativitás, kritikai, stratégiai és rendszerező gondolkodás 
kialakítása 
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 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése (irodalom, 
zene, tánc, dráma, bábjáték, fotó, film és képzőművészeti alkotások 
segítségével). 

Értékelés: 

 A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció, grafomotoros készség 
kialakulásának akadályozottsága miatt az írásbeli munkák külalakja nem 
minősíthető. 

minden esetben bátorítsuk a hangzó beszédet, azonban ennek értékelése nem 
ajánlott. 

 A számolási készség fejlesztése 

 Helyes tanulási szokások fejlesztése 

 Az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátítása 
Értékelés: 

 A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága 
esetén a mozgáskorlátozott tanulók számára nehezítetté válik a térben és 
síkban való alkotás, a mérések megvalósítása, valamint a geometriai 
szerkesztés kivitelezése, ezért ezen tanulási célok teljesítésének (tárgyi és 
személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni elbírálást igényel. 

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, IDEGEN NYELV 

 Szükséges a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása, a 
fogyatékosságokkal élő történelmi személyek tevékenységének bemutatása. 

 Sajátos tartalmat jelenthet a fogyatékos emberek társadalmi megítélése a 
történelem során, a társadalmi, politikai helyzet, a kulturális színvonal és a 
fogyatékos emberek helyzete megítélése közötti összefüggés, a 
mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi 
szerveződések, a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények ismerete. 

 A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezésével az általános 
célokon túl (a múlt valósághű megismerése) tapasztalatokhoz, élményekhez 
juthatnak a tanulók a kulturális és társadalmi integráció, az együttműködés 
területén is. 

Értékelés: 

 A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága 
esetén a mozgáskorlátozott tanulók számára nehezítetté válik az egyszerű 
alaprajzok, modellek tervezése és elkészítése, ezért ezen tanulási célok 
teljesítésének (tárgyi és személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni elbírálást 
igényel. 

 Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő tanulók esetében az auditív tanulási 
módszerek eredményesebbek.  

 A beszéd- és kommunikációs zavarok, beleértve a nonverbális 
kommunikáció zavarait is, gátolhatják a mozgáskorlátozott tanuló aktív 
részvételét az idegen nyelvi szóbeli kommunikációban – ebben az esetben az 
érintett funkciók kiemelt fejlesztése, esetleg az írásbeli kommunikáció 
előtérbe helyezése jelenthet megoldást. 

Értékelés: 

 Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció akadályozottsága 
miatt a kitűzött tanulási célok megvalósítása és értékelése mindig egyéni 
elbírálást igényel. 

 

ERKÖLCS ÉS ETIKA DIGITÁLIS KULTÚRA 

 A tanulási terület témái közül az önszabályozás, a társas-emocionális szabályok, 
az etikai normák, a másság elfogadása, a tolerancia, a pozitív diszkrimináció, a 
jogérvényesítés és általában a speciális szükségletekhez, fogyatékosságokhoz 
kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos a mozgáskorlátozott tanulók 
szempontjából, egyrészt ezek mind támogatják azokat a fejlesztési nevelési 
célokat, amik az egyéni fejlesztési tervben is hangsúlyosak, másrészt az aktuális 
és későbbi életvezetés szempontjából a mindennapi életben is azonnal 
hasznosuló tudástartalmakat jelentnek minden osztályfokon. 

 A digitális kultúra tantárgy oktatása során a mozgáskorlátozott tanulók 
egyéni mozgásállapotától függően gyakran szükséges az egyénre szabott, 
adaptált eszközök (pl. speciális egér, trackball egér/hanyatt egér, speciális 
billentyűzet, billentyűzetrács, membránbillentyűzet, könyök- és 
csuklótámasz, vagy a hagyományos számítógéptől eltérő érintőképernyős 
tablet, laptop stb.) alkalmazása.  

 Gyakran több idő szükséges a számítógép kezelésével kapcsolatos manuális 
tevékenységek megtanítására és begyakorlására.  
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  A tanuló esetenként a számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes az önálló 
használatra (beragadó billentyűk, billentyűszűrés, hangjelzések, egér 
speciális beállításai, billentyűkombinációk, egérkiváltók, digitális 
billentyűzet, fejegér, szemegér stb.). 

 A mozgáskorlátozott tanulók számára a digitális kultúra tanítása korábbi 
időszakban elkezdődhet. Különösen indokolt ez abban az esetben, ha a 
mozgásos akadályozottság miatt a kézírás kivitelezése nehézkes, a kézírással 
létrehozott írásproduktum olvashatatlan, és indokolt a segítő technológiák 
használatával támogatott írásbeli kommunikáció elsajátíttatása. 

 A mozgáskorlátozott tanulók esetében a magabiztos és pontos számítógép-
használat, a számítógép adta lehetőségek kreatív használata kedvezően 
befolyásolhatja a pályaorientációt, a munkába állás feltételeként szolgálhat 
(akár távmunka keretében is), így megfelelő időt kell biztosítani a 
dokumentumkészítés, információszerzés témakörök gyakorlati részének 
elsajátíttatására. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 A mozgáskorlátozott tanulók esetében az embertani, egészségügyi ismeretek 
kiegészülnek a tanuló diagnózisának ismeretével és az ezzel kapcsolatos 
egészségügyi feladatok és problémák kezelésével. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, a tanulási környezet 
megfelelő alakítása és a különböző segítő technológiák alkalmazása teremtheti 
meg a legteljesebb tapasztalatszerzés lehetőségét. 

 Tudatosan kell irányítani a tanuló megismerő tevékenységét, 
tapasztalatszerzését és annak feldolgozását. Az egyre magasabb szintű ismeret 
kialakítása érdekében ennek a kis lépésben haladás figyelembevételével kell 
történnie. 

 A lehető legnagyobb mértékben segíteni kell a tapasztalatok ismeretté válását, 
nyelvi szinten való tudatosítását, hogy az felhasználható ismeretté mélyüljön, 
azaz a tanuló eszközként tudja alkalmazni. 

 A tanuló önismeretének segítése, a helyes életvitel kialakításának megalapozása 
és az önálló életvitelhez szükséges alapképességek kialakítása. 

 A téri tájékozódási képesség kialakulásának megsegítése és fejlesztése. 

 A közvetlen tapasztalatszerzés érdekében erdei iskola, gyakoribb tanulmányi 
kirándulások, szabadtéri órák, múzeumlátogatások szervezése. 

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület alapelvei és céljai, 
fejlesztési feladatai a mozgáskorlátozott tanuló egyedi mozgásszervi 
diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- és egészségi állapotától, 
aktuális fejlettségi szintjétől függően a pedagógiai és egészségügyi 
habilitációval, rehabilitációval összhangban valósul meg.  

 A mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, valamint a testnevelés és sport 
fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese eredményezi a 
mozgáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a Testnevelés és 
egészségfejlesztés tanulási terület tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési 
formáit. 

 A mozgáskorlátozott tanulók testnevelésóra alóli automatikus felmentése 
nem indokolt.  

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület keretében szervezett 
testnevelés tantárgyi órán a tanuló a mozgásvizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó team (orvos, 
szomatopedagógus, gyógytornász, központi idegrendszeri károsodás esetén 
konduktor is) véleménye alapján vesz részt.  

 A testnevelésórán való részvétel lehet teljes vagy részleges, a felmentés lehet 
teljes és átmeneti.  
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 A testi-lelki egészségnevelés, a társas készségek fejlesztése és mentálhigiénés 
nevelés. 

 A tanuló saját képességeinek figyelembevételével a reális lehetőségek 
feltérképezése mellett ismerje és tudja alkalmazni segédeszközével a 
balesetmentes közlekedés szabályait! Tanuljon meg önállóan közlekedni a 
számára szükséges segédeszközök segítségével! 

 A tanuló alkalmazza a sérüléséből adódó speciális egészségügyi előírásokat, 
higiéniás szabályokat! 

 
Értékelés: 

 A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága 
esetén a mozgáskorlátozott tanulók számára nehezítetté válik a mérések 
kivitelezése és a mérőeszközök használata, az egyszerű alaprajzok, térképek, 
modellek tervezése és elkészítése, a különböző kísérletek, modellkísérletek és 
vizsgálatok elvégzése, ezért ezen tanulási célok teljesítésének (tárgyi és 
személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni elbírálást igényel. 

 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) 

 A felmentés bármely formája indokolatlan; a megfelelő eljárások, módszerek, 
testhelyzetek, eszközök megtalálása valamennyi művészeti területen 
hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően a vizuális kultúra 
tantárgy esetén: 

 Manipuláció, finommotorika, eszközhasználat fejlesztése 

 Grafomotoros képességek fejlesztése 

 Az elsődleges és másodlagos sérülésekből, az eltérő életvitelből, beszűkült 
élettérből fakadó hiányok pótlása 

 A közvetlen tapasztaltatás, élmények, hatások tudatos és rendszeres biztosítása 

 A percepció fejlesztése, az érzékszervek stimulálása 

 A környezet aktív befogadására és befolyásolására, alakítására való motiváltság 
fejlesztése 

 Helyes belső képek és ezek visszafordítási képességének(ábrázolóképesség) 
kialakítása 

 Az önkifejezési módok, a környezettel való sokoldalú kommunikációs 
lehetőségek elsajátítása 

 Figyelemorientáció, fixáció 

 Mozgáskorlátozottság esetében a testnevelés tantárgyi óra helyett/mellett 
biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat.  

 A testnevelésórán való foglalkoztatás a mozgásszervi fogyatékosság 
típusának megfelelő szakképesítéssel rendelkező utazó gyógypedagógus 
(szomatopedagógus), központi idegrendszeri károsodás esetén 
szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász javaslatai és 
iránymutatásai szerint, szükség esetén részvételével történik. 

 A tanulási terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció keretében a 
mozgásnevelés szomatopedagógus, központi idegrendszeri károsodás 
esetén szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász vezetésével 
történik. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Komplex funkcionális vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási 
és mozgási funkciók helyreállítása 

 A meglévő mozgásszervi betegségek korrekciója, kompenzációja. Új tartási 
és mozgási funkciók kialakítása, helyes testtartást segítő feladatok 

 A mozgásszervrendszer optimális működőképességének biztosítása 

 Az állapotromlás, a másodlagos károsodások megelőzése 

 A változó környezeti adottságoknak, életkori sajátosságoknak megfelelő 
legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása és a 
mozgáskultúra elsajátítása 

 A motoros készségek és képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése és 
az egészséges életre nevelés 

 Az egészség megőrzése és javítása a mozgásigény növelésével és a 
mozgásszükséglet kielégítésével 

 Mozgástudat kialakítása 

 Rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülésspecifikus és egyedi 
adaptációval 

 Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül, 
mozgásállapotnak és képességeknek megfelelő sportágválasztás és sajátos 
felkészítés 

 Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros 
feltételeinek és eszközhasználatának kialakítása 

 A kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett terápiás 
mozgásanyag és adaptív eszközhasználat 
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Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően az ének-zene 
tantárgy esetén: 

 A zene megszerettetése az egyes zeneműveken keresztül 

 Az optimális testhelyzet beállítása az énekléshez, zenehallgatáshoz 

 A megfelelő légzéstechnika kialakítása az énekléshez, ami hozzájárul a beszéd 
légzéstechnikájának javulásához 

 Differenciálni szükséges a dalválasztáskor a dal tempója, sebessége, ritmusa, 
hangterjedelme szerint 

 Az énekléskor szükséges ajakmozgások, artikuláció, nyelvmozgás, egy-egy 
hang kitartása, a szavak szótagolása, ami hozzájárul a beszéd azonos 
összetevőinek fejlesztéséhez is 

 Ritmuskészség fejlesztése, ami segíti a koordinált mozgás kivitelezését 

 Az előadói készség gazdagítása, a verbális és a nonverbális kommunikáció 
fejlesztése 

 Néphagyományok, népszokások megismerése, megszerettetése, népi játékok 
tervezése, adaptálása, kivitelezése 

 A hangszerek megismertetésekor szükség lehet a hangszerek adaptálására, vagy 
olyan segítő technológia alkalmazására, mellyel a hangszer megszólaltatható 

 Aktív muzsikálás igényének felkeltése 
Értékelés: 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja 
fizikai adottsága, mozgásállapota, értelmi képessége, kommunikációjának formája, 
szintje és érzelmi állapota, melynek értelmében a témakörök tanítása és értékelése a 
mozgásállapottól függően egyéni elbírálás alapján történik, esetenként egyes 
tananyagrészek, taneszközök módosítása, adaptálása válhat szükségessé. 

 A reális mozgásos én-tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és 
felkészítés 

 Játék és versenyeztetés 

 Kedvező pszichés hatások kiváltása: sikerélmények nyújtása, testmozgás 
megszerettetése, önbizalom növelése 

 Az egészséges életmód megalapozása, a szabadidő helyes eltöltése 
A habilitációs és rehabilitációs célok megvalósításának összetevői és tartalmai: 

 A fizioterápia módszerei és eljárásai (gyógytorna passzív és aktív eljárásai, 
hidroterápia, elektroterápia stb.) 

 Ergoterápia (segítő technológiák: gyógyászati és rehabilitációs 
segédeszközök alkalmazása, azok használatának betanítása, szükség szerinti 
környezeti adaptációk) 

 Egyéb terápiás célú eljárások, módszerek 

 Gyógyúszás bevezetése 

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület sérülésspecifikus és 
egyénileg adaptált mozgásanyaga (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési 
és sportjátékok) 

 Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák- és versenysport 
sérülésspecifikus ismeretei és gyakorlata 

 A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt – abban az esetben, ha a 
testnevelést a mozgásnevelés teljesen felváltja – a helyi tantervekben a 
testnevelés tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elnevezés javasolt. 

Értékelés: 

 A mozgáskorlátozott tanulók a szakértői vélemény alapján részben vagy 
egészben felmentést kaphatnak a testnevelés-foglalkozások alól, helyette 
mozgásnevelés-órákon vesznek részt. 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 

 A tantárgy keretében olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatának megtanítása szükséges, amelyeket a tanuló hasznosítani tud szabadideje 
eltöltése, pályaválasztása, önálló felnőtt élete, illetve a szűkebb és tágabb környezetébe való beilleszkedés során.  

 Az életkor, illetve a mozgásállapot határozzák meg az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását.  

 Az önállóság kialakítását célzó eszközök (sokszor gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök) használatának elsajátítása során a tanulóknak minden esetben meg 
kell tanulniuk az eszközök használatán túl azok karbantartását, illetve a velük kapcsolatos higiénés és balesetvédelmi szabályokat. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 A pszichomotoros funkciók (szenzomotorium, motoros koordináció, téri tájékozódás, nagy- és finommozgások) célirányos fejlesztése, a különféle funkciók 
egyensúlyának kialakítása és megtartása 

 A különböző munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges célszerű és helyes optimális testhelyzet kialakítása 
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 A mindenkori mozgásállapotnak megfelelő motoros képességek, mozgáskoordináció fejlesztése 

 A munkamozdulatok összerendezettségének és pontosságának folyamatos alakítása és fejlesztése, precíziós fogás kialakítása és erősítése, illetve az ehhez szükséges 
individualizált segítő technológia kiválasztása és adaptálása. Ez magában foglalja az egyes tevékenységekhez szükséges eszközök, tárgyi és személyi feltételek 
kialakítását, a módszerek adaptálását, a megmunkálandó munkaanyag szükség szerinti módosítását (lehetséges módosítások: méret, anyag, vastagság, alak és 
rögzítettség). 

 A mozgásállapot függvényében az egyes tananyagrészekre, munkadarabok elkészítésére tervezett időtartam módosítása 

 Célszerű, szervezett és kitartó munkavégzésre szoktatás 

 Az önálló munkavégzés megkövetelése az egyéni mozgásállapotból következő korlátokat figyelembe véve, a lehetőségeket kihasználva 

 A helyes segítségkérés és a segítség elfogadásának tanítása, toleranciára és a másság elfogadására nevelés 

 Az egyéni korlátok felismertetése és beláttatása, kompenzáló technikák keresése (egyéni munkafogások kialakítása) 

 Az önbizalom növelése pozitív megerősítéssel, sikerélmény, oldott légkör biztosításával 

 Készségek, jártasságok kialakítása a meglévő képességekre alapozva, egyéni elvárások alapján – szükség szerint egyéni foglalkozás keretén belül –, amelyek 
segítségével a mozgáskorlátozott tanulók adottságait kihasználva teljesítményük megközelítheti az épekét. 

 Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő- és kommunikációs képességek fejlesztése. 
Értékelés: 

 A technika és tervezés tantárgy kapcsán a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási célok megvalósítása csak egyénileg adaptált módszerek, eszközök, 
tevékenységek, anyagok és sok esetben személyi segítség bevonásával lehetséges, ezért az egyes tananyagrészek adaptálása egyéni elbírálást igényel. 

Értékelés 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékelési rendszer módosításokkal érvényesíthető a mozgáskorlátozott tanulók tantárgyi értékelésekor is. 

 A mozgásnevelés tantárgy esetében a nevelés-oktatás teljes idejében mindvégig szöveges fejlesztő értékelést kell alkalmazni.  

 Az ének-zene, vizuális kultúra (komplex művészeti nevelés), digitális kultúra, technika és tervezés tantárgyak esetében a 4. évfolyam végéig fejlesztő értékelést 
ajánlott alkalmazni mozgáskorlátozott tanulók esetében, amit a pedagógiai programban is rögzíteni kell. 

 A különböző mérések (előzetes felmérés; segítő-formatív felmérés; összegző, lezáró-szummatív felmérés) során ugyanolyan minőségű és mennyiségű feladatot 
oldhatnak meg, mint többségi társaik, számukra azonban többletsegítséget kell biztosítani. A többletsegítség sérülésspecifikusan, elsősorban a funkcionális 
állapotjellemzőkhöz igazodva, egyéni szükségletekre szabottan legyen elérhető!  

 Az adaptációs szükségletre vonatkozó adatokat, a számonkérésekre, vizsgákra vonatkozó paramétereket a tanulók sajátos nevelési igényével kapcsolatban a 
mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók vizsgálatára specializálódott szakértői bizottság által elkészített szakértői vélemény tartalmazza javaslati részében. 

 A 2011. CXC. köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igényű, jelen esetben mozgáskorlátozott 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. 

 Az 56. § (1) bekezdése szerint a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a) az 
érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, b) a gyakorlati képzés 
kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A (2) bekezdés szerint érettségi vizsgán kijelölt tantárgyak helyett a tanuló – a 
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat. 
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o Többletidő és szünetek: A többletidő biztosítása a sajátos nevelési igény e típusában alapvető, hiszen az állapotból adódóan az esetek többségében jellemzően 
lassul a kivitelezési tempó, másrészt a kórformák egy részénél a feladatközi szünetek biztosításának kötelező, orvosilag meghatározott rendszere van (pl. 
gerincvelő-károsodás esetén a tanulók katéterezési szükséglete). 

o A feladatlapok adaptációja: Az írásbeli felméréseket egyes mozgáskorlátozott tanulók esetében nagyítani szükséges. Fontos, hogy a tesztek összeállítása során 
egy feladat teljes egészében egy oldalra kerüljön (amennyiben a szöveg és a hozzá tartozó kérdések egy lap két oldalán vannak, úgy azok folyamatos lapozása 
szükséges, ami akadályozott kézfunkció esetén időveszteséget jelent, mivel problémás a lap megfogása, megfordítása). Fontos, hogy a feladatlapokon szélesebb 
rubrika, illetve több sor, valamint nagyobb sorközök álljanak rendelkezésre. Ugyanakkor ilyen megoldás csak akkor alkalmazható, ha a battéria a 
mozgáskorlátozott tanulók számára átstrukturált (tehát azonos tartalmú, de eltérő formájú feladatlapok: rubrikák sormagassága min. 1,5 cm, jelölendő válasznál 
a betűjeles körök átmérője 1 cm, 2-es sortávolság). Sokszor nagyítani szükséges a feladatlapokat. Több mozgáskorlátozott tanuló esetében nem alkalmazhatóak 
az A4-es méretben készülő feladatlapok, tekintettel arra, hogy az érintett tanulók nem érik el a lap tetejét például felső végtaghiány vagy redukció, illetve felső 
végtagi ízületi mozgásbeszűkülés miatt. 

o Eszközös megsegítés: A mozgáskorlátozott tanulók esetében előfordulhat, hogy speciális íróeszközre, egyéb kiegészítő eszközre (pl. speciális asztalra, 
csúszásgátlóra) van szükség a felmérés során. Bizonyos mozgáskorlátozott tanulóknál az írásbeli vagy a szóbeli, esetleg mindkét kommunikációs csatorna súlyos 
mértékű akadályozottsága áll fenn. Ezekben az esetekben mind a tananyagot, mind a felmérést digitalizálni kell. Az érintett tanulók minden esetben a számukra 
adaptált és már megszokott infokommunikációs eszköz segítségével teljesítik a felméréseket. 

o A felmérés módjának adaptációja: Mozgáskorlátozott tanulók esetében a szóbeli számonkérés írásbelire, az írásbeli számonkérés szóbelire változtatható. 
o A felmérések során személyi segítő jelenléte is szükségessé válhat, aki a következő módokon nyújthat segítséget: 

- lapoz a feladatlapban; 
- a tanuló testhelyzetét igazítja, individuálisan (személyre szabottan) pozicionálja; 
- ha kell, az időkeret betartása érdekében felolvassa a kérdéseket; 
- ír a tanuló helyett, aki tollbamondja a megoldásokat. 
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A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó)/látási fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése (BNO H00-H59) 

A látássérülés a látószerv (a szem, a látóideg és/vagy a látásért felelős agykérgi/kéreg alatti területek) sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a 
tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, kihat személyiségének alakulására. 
Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek akiknek látásteljesítménye az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) 
vízus: 0 – 0,3 közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek centrális látótere legfeljebb 20°. 
Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 
b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek (vízus: fényérzés – 0,1); 
c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény (vízus: 0,1 – 0,3). 

A BNO 11 (WHO) 2018-as meghatározása alapján „megkülönböztetünk távoli és közeli látássérülést. 
 
Távoli látássérülés: Közeli látássérülés: 

 enyhe – a látásélesség (vízus) < 0,5 

 mérsékelt – a látásélesség (vízus) < 0,3 

 súlyos – a látásélesség (vízus) < 0,1 

 vakság – a látásélesség (vízus) < 0,02. 
 

A közeli látásélesség (vízus) < 0,5 maximális korrekcióval. 
A látássérülés egyéni megélése sok különböző tényezőtől függ. Ide tartozik többek között a megelőzés és a 
beavatkozó kezelések hozzáférhetősége, a látási rehabilitáció (ideértve a szemüvegeket, fehér botokat is) 
elérhetősége, és a megélt akadályozottság a közlekedés, tájékozódás, mindennapi élet, ügyintézés, információkhoz 
való hozzáférés terén.” (www.who.int). 

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat elsősorban a tapintó-halló életmód, a látásukat praktikusan jól használó aliglátó 
tanulókat és a gyengénlátó tanulókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi. 
 
Az alkalmazandó irányelvek elkülönülnek a vak, a gyengénlátó és a halmozottan sérült látássérült gyermekek esetében!  

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek 
ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és hallási – beállítódás is jellemzi. Fontos az összes 
érzékszerv – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tudatosítása és tanítása. 
A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén jelent eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a 
közlekedés, az önkiszolgálás stb.) is. Más a tanulási környezet, hangsúlyosabban egyénre szabottak a tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele alapvető. 
 
A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) alkalmazott szakaszolással. 
A képzési szakaszok tervezésekor – az ép tanulókhoz hasonlóan – a látássérült tanulók nevelése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Az eltérő 
életkori jellemzők miatt a személyiségfejlesztés speciális feladatai a következők. 
 
Az alsó tagozaton: A felső tagozaton: 

 az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és 
tájékozódás terén; 

 az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ 
megismerése iránt a speciális segédeszközök használatával; 

 az önállóság további fejlesztése a tanulási és a mindennapi élet 
tevékenységeiben; 
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 az érzékszervek használatának tudatosítása; 

 az önbizalom, a pozitív énkép alapozása, a látássérülés megértése és 
elfogadása; 

 kapcsolatépítés az ép látásúakkal, felkészítés az inkluzív közösségbe való 
beilleszkedésre; 

 az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés 
tevékenységek elsajátítása, a szem védelme. 

 

 a látásteljesítménnyel rendelkező tanulók esetében a látás kihasználását 
maximálisan segítő speciális optikai segédeszközök használata iránti igény 
kialakítása; 

 az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási 
területek felé; 

 a céltudatosság, kitartás kialakítása az önálló tanulás és a pályaorientáció 
céljából; 

 az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az 
egyéni tehetség kibontakoztatásában; 

 az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép 
kialakítása; 

 az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges 
életmód iránti igény kialakítása; 

 az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve 
kialakításának ismerete. 

 

A többségi iskolában történő együttnevelés: 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntésen alapul, esetenként egyéni felkészítést igényel. Az együttnevelés-oktatás során különös 
figyelemmel kell lenni a következőkre: 

 A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyekre állapotából fakadóan szüksége van. Ezen minden olyan egyéni felzárkóztató, 
tehetséggondozó, rehabilitációs és habilitációs célú külön foglalkozást értünk, ami az intézmény rehabilitációs keretéből – az osztályfőnök, a szaktanárok, a 
délutános nevelő, a szülő észrevételei és javaslatai alapján – a tanuló órarendjébe illeszthető. Ennek megvalósításához a szakértői javaslat nyújt támpontot, illetve 
igénybe vehetők a látássérült tanulók speciális iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által biztosított szolgáltatások. A vak és 
gyengénlátó tanulók különnevelését ellátó intézményekben működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények integrációt támogató tevékenysége 
kiterjed a látássérült tanulókra, családjukra és pedagógusaikra, az őket befogadó közösségekre, esetenként a látássérült tanulókkal kapcsolatba kerülő 
egészségügyi, hivatali dolgozókra. 

 A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban kell megfogalmazni a szükséges speciális feltételeket és feladatokat (tantervi 
kiegészítések, eszköz, segédeszköz, segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott formái stb.). 

 A befogadó többségi iskola tantestületének a speciális iskolák nyújtanak segítséget a látássérült tanuló nevelésére, oktatására vonatkozó információk átadásával. 
Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

Tanulási és nevelési célok 

A vak és aliglátó tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési területek, nevelési célok az irányadóak. A tanulási és nevelési célok elérését a tanulók látásteljesítménye 
és intellektuális képességei egyénileg befolyásolják. A célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelvei – NAT 2020.) 
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A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása 
lehetséges. A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi életben való boldoguláshoz – látásteljesítményükhöz igazodó mértékben – különleges 
technikák elsajátítása szükséges: elektronikus olvasógép, speciális optikai segédeszközök, látássérült személyek számítástechnikai segédeszközei, programjai 
használata, szükség szerint Braille-írás, -olvasás, tájékozódás hosszú fehér bottal stb. E technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. A megfelelő 
eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális tanulóasztal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a 
követelmények mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengénlátó tanulók egyéni adottságai szerint várható el. Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és 
alkalmanként több időre van szükség. A gyengénlátó és a látásukat praktikusan használó aliglátó tanulók iskolai nevelésének-oktatásának is alapvető célja a felnőttélet 
sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés. A gyengénlátó, aliglátó tanulónak is szüksége van azokra az 
ismeretekre, készségekre, attitűdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi környezet változásaihoz. A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak 
speciális ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel egészülnek ki. (Lásd.: A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 

 
Mérés, értékelés és visszajelzés 
A vak gyermek tudását ugyanolyan rendszerességgel és igényességgel kell mérni és értékelni, mint látó társaiét. Történhet ez gyakoribb feleltetéssel, írásban (Braille 
vagy elektronikus), az elkészített dolgozat felolvasásával. Használhatunk teszt formájú felméréseket. Ezt esetenként úgy oldható meg, hogy a feladatokat a tanuló a 
többiekkel együtt írja, de a tanár szóban is diktálja, így a látássérült tanuló csak a válaszokat írja le. Előfordul, hogy a tanuló hangzó formában kapja meg a feladatot, 
amit fülhallgatóval hallgat és old meg, majd felolvassa válaszait. Leggyakrabban az óra végén, a közös ellenőrzés során vagy az órát követően szóban oldják meg a 
dolgozatokat. A számítógépet készségszinten használók számára természetesen a digitális forma a legmegfelelőbb ellenőrzési módszer. Az értékeléssel kapcsolatban 
általános elvnek kell tekintenünk, hogy a látássérült gyermek teljesítményeit ugyanolyan mércével mérjük és értékeljük, mint a társaiét. Amennyiben a tanuló bizonyos 
feladatok, anyagrészek alól felmentést kap (a vizualitás hiánya miatt), azt előre kell tisztázni vele és a társaival is. A vak, aliglátó tanulók felmérés, vizsga esetén 
engedményeket vehetnek igénybe (többletidő, adaptált feladatok stb.). 
 
A gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében az egyéni látásteljesítményből adódó adottságokat (munkatempó, pontosság stb.) nagymértékben figyelembe kell venni. 
A gyengénlátó, aliglátó tanulók fejlődése esetenként csak önmagukhoz viszonyítható. 
Felmérések, értékelések esetén a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára egyéni igény szerint a feladatlapok nagyítása szükséges. Így is lehetséges, hogy bizonyos 
feladatokat (grafikonok, térképek, képek, grafikák stb.) a tanuló látásteljesítménye miatt nem képes megoldani. 
A gyengénlátó, aliglátó tanulók felmérés, vizsga esetén engedményeket vehetnek igénybe (többletidő, adaptált feladatok stb.). 
 
A látássérülés maga nem ok a tantárgyi felmentésre. 

A tanulásszervezési folyamat keretében alkalmazott módszerek megválasztásának szempontjai, tanácsok 

Mit tehet a pedagógus? 
Fontos ismerni a tanuló tudásszintjét, ehhez alkalmazkodva apró lépésekkel juthatunk a ráismerés- , a megnevezéstől a gyakorlati alkalmazás és a 

problémamegoldás szintjére. A tanulás alól senki nincs felmentve, de a kedvezmények biztosítása és a következetes, együttműködő, elfogadó légkörben 
mindenki jobban érzi magát. 

 A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsődlegesen a látásélesség és a látási funkciók ismerete fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

 a látássérülés kórokáról, kialakulásának időpontjáról; 

 a szemészeti állapot prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról; 

 a pedagógiai látásvizsgálat eredményéről; 
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 a gyermek intellektuális képességeiről; 

 a látássérülés személyiségre gyakorolt hatásairól. 
A látássérüléshez gyakran társulhat egyéb fogyatékosság is (mozgás-, hallás- és intellektuális képességzavar, autizmus spektrumzavar stb., illetve mindezek halmozott 
megjelenése). A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából 
fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 
Az érésben és fejlődésben késést mutató gyermekek számára az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének lehetséges útja például az egyéni előrehaladású nevelés és 
oktatás vagy az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb idő megjelölésének lehetősége.  

 A vak, aliglátó tanulók számára megfelelő tanulási környezet fizikai feltételeinek biztosítása alapvető fontosságú. A terem megfelelő pontján (egyszerűen 
megközelíthető tanulópad; ahonnan legjobban hallja a tanári magyarázatot) elhelyezett asztal, a tanuló látási funkcióinak megfelelő megvilágítás, a speciális 
taneszközök (rajzolófólia, speciális körző, vonalzó stb.), adaptált taneszközök, továbbá a megfelelő képernyőolvasó programmal rendelkező IT-eszközök mind a 
tanuló optimális tanulását biztosítják. Szem előtt kell tartani, hogy a táblára írt, a képernyőn megjelenő vizuális információk nem jutnak el automatikusan a 
tanulóhoz, tehát valakinek – a tanárnak, diáktársnak – érthetően, követhető tempóban diktálni kell az ott láthatókat. A látásfogyatékos gyermek órai jegyzetelése 
történhet Braille-formában, speciális mechanikus írógép használatával. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók számára a megfelelő tanulási környezet fizikai feltételeinek biztosítása alapvető fontosságú. A terem megfelelő pontján elhelyezett 
speciális tanulópad, a tanuló látási funkcióinak megfelelő megvilágítás, a speciális optikai segédeszközök, a speciális gyengénlátós füzetek, adaptált taneszközök 
stb., továbbá a megfelelő nagyítóprogrammal rendelkező IT-eszközök mind a tanulók optimális tanulását biztosítják. 

 A tanár engedélyével főként a nagyobbak szívesen használnak diktafont, amiből otthon készítenek írásos jegyzeteket. Sokat segíthet a hatékonyságon, ha a tanár 
magyarázata közben gondol erre, és esetenként figyelmezteti a tanulót, hogy mikor következik fontos információ. A hangrögzítés alkalmas arra is, hogy a házi 
feladatot valaki lediktálja, vagy az idegennyelv-óra végén az új szavakat leírási mód szerint rámondja. A számítógépet napi rutinnal használó gyerekek egyre 
többen jegyzetelnek, dolgoznak órán is az osztályban elhelyezett képernyőolvasó programmal ellátott számítógéppel vagy saját laptoppal, így a tanár a képernyőn 
folyamatosan nyomon követheti, ellenőrizheti a feladatok megoldását. 

 tanulási helyét, munkaasztalát a tanulási igényeit (akusztikus vagy haptikus beállítódását, tájékozódási képességét stb.) figyelembe véve alakítsuk ki; 

 a terem berendezését bejelentés nélkül ne változtassák meg; 

 a mozgatható tárgyakat használat után tegyék vissza a helyükre. 

 A vak, gyengénlátó, aliglátó tanulók későbbi társadalmi integrációja már az iskolában elkezdődik, így fontos, hogy a látássérültségük miatt ne maradjanak ki 
intézményi és osztályszinten szervezett programokból, továbbá, hogy részt vegyenek az őket érintő döntési folyamatokban. 

 A látássérült tanuló teljesítményét a pedagógusnak reális, egyben támogató visszajelzést adva kell méltányolnia úgy, hogy az erősítse a tanuló önbizalmát is. 

 Az osztálytársak részéről a vak, gyengénlátó, aliglátó tanuló iránti tisztelet és elfogadás sok esetben tanári segítséggel alakul ki. A látássérült tanulónak is tisztelnie 
kell osztálytársai egyéni különbségekből eredő sokféleségét. 

 A vak, gyengénlátó, aliglátó tanuló is aktívan vegyen részt párban vagy csoportban végezhető tanulási formákban, kooperatív technikán alapuló tanulási-tanítási 
folyamatban stb. 

 A pedagógus feladata és felelőssége, hogy úgy tervezze a tanulási feladatokat és feladatcsoportokat, hogy az a látássérült tanuló képességének 
(látásteljesítményének) megfelelő legyen. 

 A tanuláshoz és az értékeléshez a vak, gyengénlátó, aliglátó tanuló számára szükséges biztosítani a megfelelő speciális tan- és (informatikai) segédeszközöket. 

 Figyelembe kell venni, hogy a vak, gyengénlátó, aliglátó tanuló látássérülése, illetve egyéb csatlakozó sérülése miatt gyorsabban elfáradhat, kevésbé terhelhető 

lehet, több és hosszabb pihenést igényelhet. 
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 Megfelelő mennyiségű időt kell biztosítani minden fontos részlet pontos észlelésére. 

 Jó, ha az érzékeltetés minél több érzékszerven keresztül történik. 

 Kérdésekkel folyamatosan ellenőrizni kell a valós ismereteket. 

 A felmerülő hiányosságokat pótolni, illetve javítani kell. 

 Törekedni kell a valós életszituációban való érzékeltetésre. 

 Az önálló tanulás fejlesztése érdekében apró lépésekre bontsuk a feladatokat, a gyermek a maga számára próbálja megfogalmazni a megoldási stratégiát! Bátran 
építsünk a gyerekek spontán, kreatív ötleteire! Biztassuk őket, hogy gyakran nem csak egyféle úton juthatunk el a megoldáshoz, ill. bizonyos esetekben többféle 
megoldás is létezhet! 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók személyre szabott tanulásához szükséges a pedagógus együttműködése a látássérült tanulók gyógypedagógusával. 

 

A TANULÁSI TERÜLETEK ÉS A TANULÁSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK KIMENETI TANULÁSI CÉLJAI 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MATEMATIKA 

Vakok esetében 

 A többségi iskolában történő nevelés során többlet idő biztosítása 

szükséges az írás-olvasás jelrendszerének elsajátításához, valamint a 
köznevelési törvényben meghatározott egyéb alkalmakkor (pl. írásbeli 
dolgozatok, vizsgák). 

A matematika tanítása során elsődleges: 

 a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a 
fejszámolás tempójának fokozatos erősítése; 

 a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális 
számolóeszköz használata; 

 a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden 
témakörön belül nagyobb arányú szerepeltetése; 

 egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl. adaptált körző, vonalzó, 
speciális koordinátatábla; 

 a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. 

 A geometriatanítás célja a praktikus ismeretek bővítése. A szerkesztés, mértani 
modellezés speciális eszközökkel történik (mértani testek, speciális körzők, 
vonalzók, speciális rajztábla fóliával stb.). 

 Módszertani szempontból a folyamatos tevékenykedtetés kap kiemelt szerepet. 
Gyengénlátok és aliglátók esetében 

 A gyengénlátásból, aliglátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-
írás tananyagának elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – a rehabilitációs 
célú tanórák keretének terhére – magasabb óraszám biztosítása javasolt. 

 Az ismeretanyag elsajátításához indokolt lehet a rövidebb terjedelmű 
olvasmányok (kötelező olvasmányok) választása, de a hosszabb művek 
esetében a hangos/digitális könyvek olvasása is megvalósítható. Az olvasási 

 Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, 
aliglátó tanuló is ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, 
modelleket, geometriai ábrákat, grafikonokat. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók matematikaoktatásának is kiemelt területe a 
biztos számolási készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség 
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tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények meghatározásakor 
szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele. 

 Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható 
írásképre, amelyet a tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és 
taneszközökkel teljesít. 

 Többletidő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a 
könyvtárak használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint 
alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának begyakorlására. 

 Kiemelt feladat a gyengénlátó, aliglátó tanulók segítése a 
metakommunikáció értelmezésében, önálló alkalmazásában. 

 A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatán túl segíti a tanulókat, 
hogy megtanuljanak ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton 
tájékozódni. Lehetőség szerint ismerjék meg az elektronikus könyvtárat és 
igénybevételét, a látássérült személyeket érintő információkat közlő 
weboldalakat. 

 Kívánatos a dramatizálás során a játékbátorság növelése, a közönség előtti 
megszólalás lehetőségének biztosítása. 

fejlesztésére, az ismerethordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, 
számológépek) használatára. 

A tanítás során használt eszközök, módszerek és követelmények meghatározásakor 
kiemelten figyelembe kell venni az alábbiakat: 

 a szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) eszközöket 
kell használni (speciális vonalzó, körző stb.); 

 a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák 
legyenek könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek; 

 alacsony látásteljesítmény esetén a diagramok, grafikonok alkalmazása 
nehézségbe ütközhet, így szükséges a vizuális észlelés lehetőség szerinti 
kiegészítése haptikus (tapintásos) megismeréssel; 

 a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése 
haptikus megismeréssel; 

 a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság 
szempontjából szükséges engedményeket tenni. 

 Az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészítés, 
térbeli építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 
 

TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK, 
TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS FÖLDRAJZ, 

ERKÖLCS ÉS ETIKA 
IDEGEN NYELV 

Vakok esetében 

 E tanulási területek esetében cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a 
természeti és társadalmi környezetben, minél több közvetlen tapasztalatot, 
állandóan bővíthető ismeretet szerezzenek a természeti és társadalmi 
valóságról. 

 A tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak nyújtsanak sokoldalú 
lehetőséget a megfigyelőképesség, az emlékezet fejlesztéséhez, az 
információszerzés korlátozottsága következtében hiányos fogalmak tartalmi 
gazdagításához, a tapasztalati bázis kiszélesítéséhez. Ezért fontos, hogy sok 
konkrét érzékeltetéssel tényleges fogalmak alakuljanak ki a tanulókban. Az 
órán bemutatásra szánt eszközök, tárgyak, kísérleti anyagok csak úgy 
jelentenek valóságos információt a vak tanuló számára, ha közvetlenül 
megvizsgálhatja, meghallgathatja, megtapinthatja azokat. Ez az érzékeltetés 
történhet az órát megelőző percekben, az óra folyamatában vagy akár egyéni 
korrepetáláson is. 

 Az idegen nyelv tudásával elősegíthető az esélyegyenlőség megvalósulása a 
társadalmi beilleszkedésben. Az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni 
tanulás, az adott idegen nyelv pontírásának elsajátítása. A vak tanuló sajátítsa el 
az önálló tanuláshoz szükséges eszközök használatát is! 
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 A sérülésspecifikus szemléltetőeszközök segítik a természeti jelenségek 
megértését. 

 A tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által 
közvetített információk, szemléltetések. 

 A földrajz és történelem, valamint a természetismereti tantárgyak 
oktatásánál speciális szemléltetőeszköz a domború térkép, illetve a domború 
ábra – ám az ezeken történő tájékozódás sok előkészítést, gyakorlást igényel. 

 Az állampolgári ismeretek tekintetében meg kell ismertetni a tanulókkal a 
látássérült személyekre vonatkozó jogszabályokat és érdekvédelmi 
szerveződéseket. 

 Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a vak, 
aliglátó tanulókat látássérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják meg, 
hogyan élhetnek a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel! 

Gyengénlátok és aliglátók esetében 

 A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi 
térképek használata, a térképjelek ismerete. 

 Az interneten történő információgyűjtés során szükség esetén optikai 
segédeszköz, speciális képernyőnagyító, olvasó szoftver alkalmazása 
szükséges. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg a látássérült személyekre 
vonatkozó jogi szabályozást! 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék a látássérült személyek 
érdekvédelmi szervezeteit! 

 Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a 
gyengénlátó, aliglátó tanulókat sérülésük feldolgozásához is, valamint 
tanulják meg, hogyan élhetnek etikusan a pozitív diszkrimináció 
lehetőségeivel! 

 A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati 
bázis biztosításával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érhető el a 
tervszerű megfigyelés elsajátítása. 

 Az IKT lehetőségeinek kihasználása, pl. kísérletek követése lassítási-
nagyítási, gyors megismétlési lehetőséget biztosító videókkal. 

 A teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret szintjén 
szükséges (egyes fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan). 

 Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó és az aliglátó tanulók számára a látó 
társadalomba való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. 

 A beilleszkedés és az esélyegyenlőség érdekében kiemelten fontos a 
mindennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé 
tevő (információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs 
készség kialakítása az idegen nyelv használatában) tartalmak beépítése a helyi 
tantervbe. 

 A tanulás-tanítás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a 
hallási figyelem és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

 A kevesebb látási információ miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen 
nyelv helyesírásának minél tökéletesebb elsajátítására. 

 Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének 
fejlesztése, az elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt. 
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 A tananyagba szükséges beépíteni a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és 
biológiai ismereteket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói 
kísérletekben való aktív részvételre. 

 A tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani 
a természeti, társadalmi valóságról. 

 A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése 
modellezés révén is lehetséges. 

 A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált 
ábrák, diagramok, grafikonok értelmezését, a térképek használatát. 

 Fokozott látásvédelem a kísérletek során. A fizikai és kémiai tantárgy esetén 
gyakran szükséges a kísérletek adaptálása, gyengénlátó, aliglátó tanulók 
által követhetővé tétele (láthatóvá tétel, védőszemüvegek használata), önálló 
vizsgálódások, megfigyelések egyéni segítése. 

 A követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében – a tanulói 
kísérleteknél egyéni elbírálásra van szükség. 

 A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, de a 
gyengénlátó, aliglátó tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. 

 A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengénlátó, aliglátó tanulók 
számára használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként 
tapintható jelzések stb.). 

 Színvak tanulók számára speciális jelzések alkalmazása szükséges a 
térképeken. 

 Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető terem szükséges. 

 Aliglátó tanulók számára engedmény adható a térképről történő 
helymeghatározás leolvasásában, a távolságmérés pontosságában. 

MŰVÉSZETEK (VIZUÁLIS KULTÚRA; ÉNEK ZENE) DIGITÁLIS KULTÚRA 

Vakok esetében 

 E tanulási terület esetében a fejlesztési feladatok módosítására van szükség: 
a tárgy- és környezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra 
vonatkozóan a vizuális érzékelés helyébe a tapintással történő érzékelés lép. 

 A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz 
elsajátítását jelenti, ami a síkban speciális módon készített ábrák elemzésével, 
értelmezésével, létrehozásával a többi szaktárgy (pl. geometria, földrajz, 
fizika, kémia) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós 
készségét, kézügyességét. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, vonalhúzók, 

 A digitális kultúra részterületét a hang által közvetítő médiarendszerek 
dominanciája jellemzi. 

 A tanulási terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális képernyőolvasó 
szoftverekkel ellátott számítógép megismerésével. Ezen eszközök használatával 
olyan alapismeretek, jártasságok birtokába juttatjuk a vak, aliglátó tanulókat, 
melyek segítik a látókkal való kapcsolat létesítését, a mindennapi életben adódó 
írásbeli ügyeik intézését. A képernyőolvasóval vagy Braille-sorral kiegészített 
számítógépek, elektronikus eszközök kezelésének elsajátítása hasznos a 
továbbtanulás, az önálló ismeretszerzés szempontjából. 
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körzők, sablonok stb. Ugyancsak kiemelt jelentőségű a térbeli ábrázolás 
alkalmazása (modellek, agyagozás stb.). 

 A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével 
történik. A szolmizálás kézjeleit módosított formában lehet alkalmazni. 

 A könyvtári ismeretek körében ki kell térni a Braille-, valamint az elektronikus 
könyvtárak használatára is. 

Gyengénlátok és aliglátók esetében 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók az élet minden területén több nehézséggel 
küzdenek, mint ép társaik, ezért a készségek fejlesztése mellett kiemelten 
fontos a művészetek személyiségformáló hatása. 

 A vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az aliglátó 
tanulók esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, 
makett, agyagozás stb.) helyeződik. 

 Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, jó minőségű eszközök 
biztosítása a látássérült gyermek számára a megfelelő vizuális élmény 
megszerzéséhez. 

 A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

 A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. 

 A szerkesztési feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében 
követelhető meg. 

 Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei 
jelrendszer megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta 
szükséges. Aliglátó tanulók értékelésekor a kottaolvasásban a vizuális 
tájékozódás nehezített volta miatt engedményeket kell tenni. 

 A szabályos gépírás tanítása a gyengénlátó, aliglátó tanulók esetében kiemelten 
fontos annak érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli feladataikat 
(dolgozat, önéletrajz stb.) esztétikus külalakkal készíthessék el. 

 Az aliglátó tanulók számára a képernyő adaptálása vagy speciális 
képernyőnagyító, olvasó programok alkalmazása szükséges. 

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS TESTNEVELÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

Vakok esetében 

 A speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási 
eszközök (pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának 
elsajátítása előkészíti a tanulókat az önálló életvitelre. 

 Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú 
érzékleti megismeréséhez, az adaptált eszközökkel történő méréshez, az 
egyéni igényeknek megfelelően. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a 
látássérült emberek életvitelét segítő speciális eszközök használatára 
(beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag stb.). 

 Speciális tartalmakkal egészül ki a közlekedési ismeretek, a mindennapos 
tevékenységek témaköre. 

 

 Elsődleges saját testük felépítésének és annak térben való elhelyezkedésének 
megéreztetése, testtudatuk kialakítása. A tanulási területnek kiemelten kell 
szolgálnia az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesztést, a mozgásbiztonság 
kialakítását, a balesetek megelőzését, az eséstanítást. A tartáshibák 
megelőzésére, korrigálására beépíthető a gyógytestnevelés tananyaga. 

 Meg kell szerettetni és el kell sajátíttatni a mozgást, oly módon, hogy ez örömet 
szerezzen a tanulóknak, és életük szerves részét képezze, ezáltal 
életminőségüket hosszú távon javítsa. 

 Tudatosítani, elfogadtatni szükséges a mozgás egészségben betöltött fontos 
szerepét. 
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 Ki kell alakítani az akaraterőt, önbizalmat, céltudatosságot, küzdeni tudást, 
kitartást, becsületességet, a szabályok betartását, a csapatmunka szerepének 
elsajátítását. 

 Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérült személyek sportolási 
lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

 Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, 
legyünk figyelmesek az esetlegesen csatlakozó mozgáskorlátozottságára! 

Gyengénlátok és aliglátók esetében 

 A tanulási terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a 
gyengénlátó tanulók mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló 
életviteléhez szükségesek, illetve alakítják későbbi pályaválasztásukat. 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, 
hogy hatékony fejlesztést kapjanak a technikai jellegű munkafolyamatok 
tervezéséhez, kivitelezéséhez, munkakultúrájuk megalapozásához. 

 Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú 
érzékleti megismerésére, az adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni 
igényeknek megfelelően. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a 
látássérült emberek életvitelét segítő speciális eszközök használatára 
(beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag stb.). 

 Bizonyos munkatevékenységeknél tekintettel kell lenni a színtévesztő, 
színvak tanulók különleges igényeire. 

 Szükséges a speciális közlekedési ismeretek, a mindennapi tevékenységek 
elsajátítása. 

 Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, 
figyelmet az esetleg csatlakozó egyéb sérülés! 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális 
mozgásnevelésben vesznek részt. A tantárgy a látássérült tanulók térbeli 
tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának kialakításában kiemelt szerepet 
kap. A testnevelés hozzájárul a látássérült tanulók mozgásbiztonságának 
növeléséhez, a látás-mozgás koordinációjának fejlődéséhez. 

 A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. A helyi tanterv a testnevelésnek a Nat-
ban és a választott kerettantervben meghatározott fejlesztési feladatai közül 
tartalmazza a nem ellenjavalltakat, valamint a diagnózis ismeretében ajánlott 
speciális tartalmakat, beépítve a gyógytestnevelési eljárásokat. 

 A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni: 
o a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának 

fejlesztésére, a tájékozódó képesség fejlesztésére, 
o a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi 

betegségek korrekciós gyakorlataira. 

 A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a 
látásteljesítmény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség 
figyelemvételével. 

 Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó, aliglátó 
tanulókat a látássérült személyek sportolási lehetőségeivel, és biztosítani kell az 
abban való részvételt (pl. atlétika, csörgőlabda, úszás). 

 

A tanulási környezet és az alapkompetenciák fejlesztése ill. szervezése a sérülés okától és súlyosságától függően; a kulcskompetenciák fejlesztése; az iskolai 

fejlesztés szakaszai; látássérüléssel küzdő tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásai (Lásd.: A sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020.) 
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MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA SNI (ILLETVE BTMN) STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYERMEKEK ESETÉBEN; 
GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI SZEMLÉLETŰ, JAVASLATORIENTÁLT KISOKOS A DUNAHARASZTI KŐRÖSI CSOMA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. OSZTÁLY 
KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT 
MINIMUM, A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI NORMÁL FEJLŐDÉSŰ 
GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA 
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

ÉRINTETT 
SNI KATEGÓRIÁK 

Az első évfolyam végén a tanterv nem 
határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges 
feltételt, az első és második évfolyamot egy 
fejlesztési szakasznak tekinti. 

BESZÉDKÉSZSÉG,  
SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA: 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 mutizmus 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 hallássérült 

 látássérült 

 Tudjon 3-4 mondókát vagy kiszámolót elmondani. 

OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE: 

 Sajátítsa el az olvasás jelrendszerét a kis nyomtatott betűk szintjén. 

 Tudjon gyakorolt rövid szöveget szótagolva olvasni, az olvasottak megértését 
kérdések segítségével bizonyítani. 

 Szerezzen tapasztalatokat a hangok időtartamáról, a szavak 
elválaszthatóságáról. 

  Ismerje fel a mondathatárokat, a mondatkezdést és a mondatzárást. 

 Tudjon olvasni a fenti elvek mentén gyakorolt rövid szöveget (kb. 4-6 rövid 
mondat) 

 A fentiek mentén megismert szöveget tudja képpel azonosítani, rajzos 
formában vagy kérdések stb. mentén értelmezni. 

ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS; 
ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL: 

ÉRINTETT 
SNI KATEGÓRIÁK 

 Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása és fejlesztése. 

 Sajátítsa el az írás jelrendszerét a kis írott magánhangzók és a kis írott egyjegyű 
mássalhangzók szintjén. 

 Íráselemek, betűk vázolása, kicsinyítése, vonalközbe helyezése. 

 Betűkapcsolatok, szótagok, szavak másolása írottról-írottra. 

 Legyen képes szavakat, rövid tőmondatokat írott szövegről másolni, 4-5 
betűből álló szavakat tollbamondás után leírni. 

 Jelölje a mondathatárokat, a mondatkezdést és a mondatzárást. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 
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 látássérült 

 

MATEMATIKA 1. OSZTÁLY 

A KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT 
MINIMUM,  

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  
NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK 

SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

SZÁMTAN, ALGEBRA SZÁMTAN, ALGEBRA 

 Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető 
tulajdonságainak felismerése, válogatás közös 
és eltérő tulajdonság alapján. 

 Számfogalom a húszas számkörben; biztos 
számlálás, mérés. 

 Számok írása, olvasása.  

 A számok kéttagú összeg- és különbség 
alakjainak felsorolása. 

 Páros és páratlan számokfelismerése.  

 A számok szomszédainak ismerete. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok képzése 
adott szabályalapján.  

 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, 
megfogalmazása szóban. 

 Valamennyi kéttagú összeg és különbség 
ismerete a 20-as számkörben.  

 Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás, 
pótlás alkalmazásában kirakás segítségével, 
lejegyezés számokkal.  

 Egyszerű összefüggések megfogalmazása 
szóban és lejegyzése írásban.   

 Egyszerű szöveges feladatértelmezése 
tevékenységgel; modellválasztása. 
Szövegösszefüggés lejegyzése számokkal, 
művelettel. 

 Tárgyak, személyek, dolgok érzékelhető tulajdonságainak felismerése, 
válogatás közös és eltérő tulajdonság alapján. 

 Tudja a 20-as számkörben a számjegyeket írni, olvasni. 

 Legyen számfogalma 10-es számkörben.  

 Legyen jártas az összeadás, kivonás elvégzésében eszközhasználattal. 

 Értse az egyszerű matematikai alapfogalmakat, jeleket és segítséggel 
értelmezze a szóbeli feladatok tartalmát. 

 A számok közvetlen szomszédainak ismerete. 

 Hozzátevés, elvétel tevékenységgel, megfogalmazása szóban 10-es 
számkörön belül. 

 Tízes átlépéses összeadás és kivonás alkalmazása eszközhasználat 
megtámogatásával. 

 Gyakorlottság az összeadás, kivonás, bontás alkalmazásában kirakás 
segítségével, lejegyezés számokkal.  

 diszkalkúlia 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
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SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 Egyszerű sorozat képzése kirakással, rajzzal. 

 Növekvő és csökkenő számsorozatok 
felismerése, képzése adott szabály alapján.  

 Összetartozó elempárok keresése egyszerű 
esetekben.  

 

GEOMETRIA, MÉRÉS GEOMETRIA, MÉRÉS 

 Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és 
megkülönböztetése néhány megfigyelt 
geometriai tulajdonság alapján.  

 Helymeghatározás a tanult kifejezések 
alkalmazásával (alatt, fölött, mellett).  

 Összehasonlítás, mérés 
gyakorlatitevékenységgel, az eredmény 
megfogalmazása a tanult kifejezésekkel.  

 A m, kg, l egységek használata szám-és 
egyszerű szöveges feladatokban.  

 A hét, nap, óra időtartamok helyes 
alkalmazása. 

 Legyenek elemi tapasztalatai térbeli helyzetekről, nagyságbeli viszonyokról; 
azonosságok, különbözőségek felismerése, differenciálása. 

 Térbeli és síkbeli alakzatok azonosítása és megkülönböztetése néhány 
megfigyelt geometriai tulajdonság alapján.  

 Helymeghatározás a tanult kifejezések alkalmazásával (alatt, fölött, mellett). 
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KÖRNYEZETISMERET 1. OSZTÁLY 

KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM, 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 A kerettanterv az első és a második évfolyamot 
egy fejlesztési szakasznak tekinti, ezért a 
következő tanévifejlesztés feltételeit a 2. 
évfolyam végén határozza meg. 

 Tájékozódjon biztonsággal az iskola épületében. 

 A közvetlen környezetben lévő élőlények és élettelen tárgyak megfigyelése, 
csoportosításuk legjellemzőbb tulajdonságaik alapján.  

 A legelemibb megismerési módszerek elsajátítása, gyakorlása. 

 Szocializációs és önkiszolgáló képesség kialakítása. 

 Az időjárás és az évszakok jellemzőinek megfigyelése. 

 Tájékozódás gyakorlása térben, időben 

 Tájékozódás gyakorlása séták, gyalogos közlekedés során. 

 Tudjon tájékozódni az alapvető térbeli relációk segítségével. 

 Szólítsa nevükön tanárait, osztálytársait. 

 Ismerje az alapvető viselkedési szabályokat, közösségi, magatartási 
normákat. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2. OSZTÁLY 
KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT 
MINIMUM, A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  
NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK 

SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

ÉRINTETT 
SNI KATEGÓRIÁK 

 Egyszerű szóbeli közlések megértése.  

 Kérdésekre értelmes, rövid válaszok 
adása.  

 A mindennapi 
kommunikációalapformáinak 
alkalmazása a szokás szintjén: köszönés, 
bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, 
kérés, köszönetnyilvánítás, köszöntés.  

 Pontosságra törekvő folyamatos olvasás.  

 Az olvasmány tartalmának elmondása 
kérdések segítségével.  

 Önállóan alkotott 
mondatok/tartalmi/összekapcsolása.  

 Az ábécé használata feladatmegoldáshoz.  

 A hangok hosszúságának helyes jelölése 
begyakorolt szókészlet körében.  

 A kiejtéssel megegyezően írt rövid 
szavak biztos helyesírása.  

 A j hang biztos jelölése kb.20 – a tanulók 
általgyakran használt – szóban.  

 Az elválasztás szabályainak alkalmazása 
egyszerű szavak írásakor.  

 Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra 
tagolt leírás segítséggel.  

 A tanult mondatzáró írásjelek 
alkalmazása.  

 Egyszerű mondatok, rövidszöveg írása 
másolással, tartalmi és helyesírási 
előkészítés után tollbamondásra és 
emlékezetből.  

 Hibajavítás tanítói irányítással. 

BESZÉDKÉSZSÉG,  
SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA: 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 mutizmus 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 hallássérült 

 látássérült 

 Egyszerű szóbeli közlések megértése.  

 Tudjon kérdésekre korának, és fejlettségének megfelelő választ adni. 

 Tudjon kérdést feltenni. 

 Tudja elmondani saját személyi adatait. 

 Legyen képes memoritereket vagy 4-5 verset elmondani egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével. 

OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE: 
 Ismerje az olvasás és írás teljes jelrendszerét, az egyéni sajátosságok 

figyelembevételével. 

 Tudjon ismert szöveget szótagolással, illetve lassú szóképes formában 
olvasni. 

 Tudjon olvasni 2, 3, 2+2 szavakat, kb. 10 egyszerű mondatot, ha szükséges, 
rövid szövegeket ütemes szótagoló, illetve lassú szóképes formában. 

 Tudja bizonyítani a szövegértést feladatok megoldásával támogatott 
formában, különböző feladattípusokkal segítve. 

ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS; 
ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL: 

ÉRINTETT 
SNI KATEGÓRIÁK 

 Személyes adatait le tudja jegyezni (pl. családi és utónév, lakóhely neve, 
utca, házszám). 

 Magánhangzók és mássalhangzók hosszúságának jelölése tanítói 
segítséggel. 

 A kiejtéssel megegyezően írt rövid szavak helyesírása.  

 Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek (kérdőjel és 
a pont) használatára. 

 Legyen képes szavakat, rövid mondatokat írott és nyomtatott szövegről 
másolni, illetve 5-6 betűből álló (előzetesen megbeszélt szavakat), illetve 
rövid szavakból álló tőmondatokat/egyszerű mondatokat - különleges 
betűk kivételével - tollbamondás után leírni. 

 Törekedjen arra, hogy írása legyen olvasható, rendezett. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 
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MATEMATIKA 2. OSZTÁLY 

A KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT 
MINIMUM,  

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  
NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK 

SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

SZÁMTAN, ALGEBRA SZÁMTAN, ALGEBRA 

 Halmazok összehasonlítása, meg- és 
leszámlálás. 

 Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor 
akkora megfogalmazása. 

 Darabszám, mérőszám helyeshasználata. 

 Biztos számfogalom 100-ig.  

 A számok írása, olvasása.  

 Az egyes, tízes fogalmának ismerete. 

 Tájékozottság a 10-es számrendszerben.  

 Számok helye a számegyenesen, nagyság 
szerinti sorrendje.  

 A számok néhány tulajdonságának 
ismerete: adott szám jellemzése a 
megismert tulajdonságokkal. 

 A számok közötti kapcsolatokfelismerése.  

 Alapműveletek (összeadás, kivonás, 
szorzás, részekre osztás, bennfoglalás, 
maradékos osztás) értelmezése kirakással.  

 Műveletek megoldása szóban. 

 A kisegyszeregy biztonságos ismerete. 

 A számok közötti kapcsolatok 
műveletekkel történő megjelenítése.  

 Tagok felcserélhetőségének ismerete.  

 Fordított műveletek alkalmazása.  

 A zárójel ismerete.  

 Viszonyítások: nagyobb, több, hányszor akkora megfogalmazása. 

 Legyen biztos számfogalma 10-es számkörben. 

 Legyen jártas 20-as számkörben. 

 Jártasság összeadás, kivonás elvégzésében 10-es számkörben eszközhasználat 
nélkül. 

 Tízes átlépés 20-as körben eszköz nélkül; 100-as körben eszközzel, ha szükséges. 

 Számolás kerek számokkal. 

 Számlálás 100-as számkörben egyesével, növekvő és csökkenő sorrendben. 

 Csökkenő, növekvő sor alkotása megadott elemszámú halmazból. 

 Számok prioritása az adott számkörben, beleértve a 0-át is. 

 Összeadások, kivonások tízes átlépés nélkül. 

 20-as körben tízes átlépés pl. színesrúd, játékpénz, egyéb eszközök segítségével. 

 Tájékozódás a számegyenesen. 

 Páros és páratlan számok ismerete. 

 A számok közötti kapcsolatokfelismerése.  

 Szorzótábla memorizálása (gyakori ismétlés, szükség esetén segédeszköz) 

 Egyszerű műveleti sorrend felismerése és elvégzése (összeadás, kivonás, 
szorzás) 

 A zárójel ismerete.  

 Állítások megfogalmazása tevékenységről, rajzról. 

 Állítások igazságának megítélése. 

 Tudja az egyszerű szöveges feladatot művelettel megjeleníteni, adatait 
beazonosítani, azokat és a műveletet lejegyezni segítséggel. Tudja így a feladatot 
kiszámolni (a gyermek jelenlegi képességeinek megfelelő számkörben), 
megválaszolni. 

 diszkalkúlia,  

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 

 hallássérült 
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 Állítások megfogalmazása 
tevékenységről, rajzról. 

 Állítások igazságának megítélése. 

 Nyitott mondat kiegészítése igazzá 
tevése. 

 Nyitott mondat készítése ábráról.  

 Szöveges feladatok értelmezése, 
megoldása: lejegyzés(ábrázolás), 
műveletek kijelölése, számolás, 
ellenőrzés, válasz megfogalmazása. 

 Ismerjen fel összefüggéseket személyek, tárgyak, számok között. 

 Tudja kifejezni a felismert összefüggéseket tevékenységgel, szóval. 

 Ismerje a tanult pénzérméket (5 Ft, 10 Ft, 20 Ft). 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 Adott szabályú sorozat folytatása. 

 Sorozatok képzése. 

 Tudjon ciklikus sorokat folytatni. 

 Legyen képes legalább háromelemű szekvencia felidézésére. 

 Tudjon a megismert tulajdonságok alapján csoportosítani. 

 Tudjon kész csoportokat egy tulajdonsággal elnevezni. 

 Legyen képes dolgokat egymáshoz rendezni. 

 Legyen jártas egyszerű sorozatok alkotásában megadott szabály alapján. 

GEOMETRIA, MÉRÉS GEOMETRIA, MÉRÉS 

 Testek létrehozása másolással megadott 
egyszerű feltétel szerint. 

 Élek, csúcsok, lapok felismerése, 
számbavétele a kocka és a téglatest 
esetében.  

 Síkidomok létrehozása másolással, 
megadott egyszerű feltétel szerint. 

 Csoportosítás, válogatástulajdonságok 
szerint.  

 Gyakorlati mérések a tanultegységekkel. 

 A tanult szabványmértékegységek 
ismerete, használata. 

 Gyűjtsön elemi tapasztalatokat a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom méréséhez. 

 Ismerje fel és használja a nevét a tanult síkidomoknak (kör, négyszög, 
háromszög) 
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KÖRNYEZETISMERET 2. OSZTÁLY 

KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM, 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló 
tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések 
alapján.  

 Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel.  

 Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről.  

 Ismert témakörben megadott szempont szerint 
csoportosítson.  

 Legyen képes méréseket végezni, használja 
helyesen a tanult mértékegységeket. 

 Használja helyesen a napszakok nevét. 

 Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes 
sorrendben.  

 Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási 
jelenségeit.  

 Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, 
sorolja fel jellemző jegyeit. 

 Tájékozódjon jól saját testén.  

 Ismerje és használja pontosan a helyet, 
helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, 
alatta, fölötte, mellette) kifejezéseket.  

 Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit.  

 Ismertessen egyet a település hagyományai 
közül.  

 Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 

 Alkalmazza a gyakorolt megismerési módszereket (tapasztalat, 
megfigyelés, csoportosítás). 

 Tudja kifejezni tapasztalatait szóban és rajzban. 

 Tudja az időjárás elemeinek, a napoknak, a napszakoknak és az 
évszakoknak a nevét. 

 Értse az összehasonlítások során a tanár által használt kifejezéseket, 
relációkat. 

 Ismerje az időjárás és az évszakok jellemző jegyeit. 

 Használja a téri és időbeli relációkat jelentő legegyszerűbb kifejezéseket. 

 Tudja a hét napjainak nevét, ismerje a napszakokhoz tartozó 
tevékenységeket. 

 Ismerje a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 

 Nevezze meg megfigyelés alapján a növény fő részeit. 

 Ismerje fel a legismertebb házi és vadon élő állatokat. 

 Mutassa meg és nevezze meg az ember részletesebb testrészeit. 

 Ismerje fel és nevezze meg a megfigyelt növényeket és állatokat. 

 Fokozódó önállósággal válassza meg az évszaknak, az időjárásnak 
megfelelő öltözéket. 

 Ismerje fel a tárgyak és az eszközök anyagát, csoportosítsa azokat. 

 Ismerje a tisztálkodás formáit és jelentőségét. 

 Tudja megnevezni lakóhelyét, iskoláját. 

 Életkorának és képességeinek megfelelően ismeretek az 
energiatakarékosságról, a szelektív hulladékgyűjtésről, azok betartása. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 3. OSZTÁLY 
KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT 
MINIMUM, A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  
NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK 

SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

ÉRINTETT 
SNI KATEGÓRIÁK 

 Egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések 
tartalmának megértése, eseményeinek 
elmondása összefüggő mondatokkal, a 
tartalmat jól követő előadásban.  

 A tankönyvek feladatszövegeinek, a tanító 
utasításainak, magyarázatainak megértése.  

 Fél oldalterjedelmű, ismert témájú 
szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmány 
önálló néma olvasása, a szöveg lényegének 
megértése.  

 A szöveghez kapcsolódó feladatok 
megoldása.  

 Gyakorlottság a szövegek értelmezésben, az 
összefüggések felismerésében. 

 Feldolgozott szövegek pontos, folyamatos 
felolvasása felkészülés után.  

 A Szózat két versszakának elmondása fejből, 
tiszteletadással.  

 5-6 mondatos, értelmes elbeszélő szöveg 
fogalmazása ismert témáról.  

 Egyéni, jól olvasható, lendületes írás, 
rendezett, tiszta füzetvezetés.  

 Az önálló írásbeli munkák önellenőrzése, 
javítása tanítói segítséggel. 

 Igék, főnevek, melléknevek fölismerése, 
szófajuk megnevezése.  

 A tanult helyesírási és nyelvhelyességi 
szabályokalkalmazása begyakorolt 
esetekben.  

 A j hang helyes jelölése újabb 20-25 szóban.  

BESZÉDKÉSZSÉG,  
SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA: 

 diszlexia,  

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 mutizmus 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 hallássérült 

 látássérült 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése. 

 A tankönyvek feladatszövegeinek, a tanító utasításainak, magyarázatainak 
megértése.  

 Segítséggel tudjon képekről mondatot alkotni.  

 Legyenek ismeretei a mesék és versek köréből. 

 Tudjon legalább 5-6 rövid verset szöveghűen elmondani. 

 Megismert szövegről 4-5 összefüggő mondatot önállóan, szükség esetén 
rávezető segítséggel  
(pl. kulcsszavak, hívóképek, dramatizálás stb.) elmondani. 

OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE: 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 Tudjon szöveget elolvasni kb. 8-10 bővített mondat erejéig.  

 Segítséggel tudja a szövegértést bizonyítani feladatok megoldásával, néma, 
értő olvasással is. 

 Állapítsa meg pl. eseményképek, mondatsablonok, kulcsszavak stb. 
segítségével a mondatok időrendi sorrendjét. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
 

ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS; 
ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL: 

 Legyen képes írott és nyomtatott szövegről másolni. 

 Törekedjen a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek 
használatára mintaadás után írásban. 

 Legyen képes a látó-halló tollbamondás után 4-5 egyszerűbb, bővített 
mondatot leírni. 

 Segítséggel kezdje alkalmazni - képességeihez mérten - a tananyagban 
megjelenő helyesírási szabályszerűségeket. 
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 Részvétel a közös drámajátékokban, illetve a 
készségfejlesztő drámás gyakorlatokban és a 
produkciók megbeszélésében. 

 Képes legyen a főnév fajtáit megkülönböztetni (köznév, tulajdonnév), előre 
kiadott szójegyzék alapján legalább 20 szó helyesírását is ismerje. 

 Egyszerűbb igéket ismerjen fel. 

 A kiejtéstől eltérően írandó szavakat képes legyen szótőre és toldalékra 
bontani. Azok hibátlan helyesírása önállóan nem elvárt.  

 Előre kiadott szójegyzék alapján 10-10 kiejtéstől eltérő szó ismerete diktálás 
esetén pedagógusi megsegítéssel. 

 Ismerje fel a mondatfajtákat a beszélő szándéka szerint felolvasás alapján. 

 Ismerkedjen a j hang helyes jelölésével, kb. 10-15 szó helyesírásának erejéig. 

 Az önálló írásbeli munkák önellenőrzése, javítása tanítói segítséggel. 
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MATEMATIKA 3. OSZTÁLY 

A KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM,  
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 
SZÁMTAN, ALGEBRA SZÁMTAN, ALGEBRA 

 Halmazok tulajdonságainak felismerése, részhalmaz 
jellemzése. 

 Biztos számfogalom 1000-es számkörben. 

 Számok írása, olvasása 1000-ig. 

 Számok nagyságrendjének és helyiértékének biztos 
ismerete. 

 Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  

 Műveletek leolvasása ábráról, megjelenítése 
tevékenységgel.  

 Az alapműveletek eljárásainak alkalmazása szóban 
és írásban.  

 Egyszerű nyitottmondat kiegészítése igazzá, 
hamissá.  

 Szöveges feladatok értelmezése, adatainak 
lejegyzése, megoldási terv készítése. 

 Szöveges feladat megoldása közvetlenül az 
értelmezésre szolgáló tevékenységgel, ábrákkal és 
matematikai modellel. 

 A számítások helyességének ellenőrzése és az 
eredményértelmezése. 

 Egyszerű sorozatok szabályának megállapítása. 

 Egyszerű sorozat folytatása. 

 Kapcsolatok keresése táblázatokadatai között. 

 Legyen jártas a tulajdonságok változásainak megfigyelésében, 
megfogalmazásában. 

 Tudjon igaz és nem igaz állításokat mondani kész halmazokról. 

 Legyen jártas az állítások igazságának eldöntésében. 

 Legyen biztos számfogalma 20-as számkörben. 

 Tízes átlépés analógiájának építése, erősítése. 

 Legyen tájékozott a 100-as számkörben. 

 Legyen jártas a kétjegyű számok írásában, olvasásában. 

 Összeadás, kivonás 10-es számkörben készségszinten, összeadás, 
kivonás 20-as és 100-as számkörben analógia segítségével és egyéb 
eszközzel, segítségadással. 

 Írásbeli alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás) szükség esetén 
eszköztámogatással. 

 Növekvő, csökkenő számsorok alkotása (2, 3, 4, 5) szükség esetén pl. 
számegyenessel. 

 Analóg feladatok kerek számokkal 1000-es számkörben. 

 Ismerje fel a helyi értékeket és alaki értékeket 1000-es körben.  

 A valódi értékek leképezése eszközzel (pl. játékpénz, színes rúd, 
korong stb.) 

 Számok írása, olvasása 1000-ig. 

 1000-es számkörben a számok paritását ismerje (páros, páratlan). 

 Kerek számokat 1000-es számkörben tudjon 10-zel, 100-zal osztani. 

 Műveleti sorrend hierarchiáját egyszerű műveleteknél állítsa fel, a 
sorrendet legyen képes jelölni. (Osztásnál 10-zel, 100-zal) 

 Legyen képes konkrét és matematikai relációk felfedezésére. 

 Tudjon megfogalmazni felismert kapcsolatokat. 

 diszkalkulia 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 
 Legyen képes egyszerű sorozatok folytatására, fogalmazzon meg 

szabályt egyszerűbb esetekben. 
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GEOMETRIA, MÉRÉS GEOMETRIA, MÉRÉS  

 Testek építése modellről. 

 Síkidomok előállítása tevékenységgel.  

 Téglalap, négyzet tanult tulajdonságainak felsorolása 
modell segítségével.  

 Mérés alkalmi és szabványegységekkel. 

 A gyakorlatban végrehajtott mérések alapján a 
mértékegység és mérőszám kapcsolatának 
megállapítása.  

 Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 
gyakorlati mérésekhez kapcsolódva. 

 A tanult szabvány mértékegységek gyakorlati 
alkalmazása. 

 Ismerje fel a kockát, téglatestet, gömböt, hengert, négyzetet, kört, 
háromszöget, tudjon előállítani testeket gyurmából, síkidomokat 
vágással, tépéssel, rajzolással. 

 Ismerje fel az űrmértéket, a tömeget, a hosszúság mértékegységeit, 
tudjon hozzájuk rendelni mérőeszközt. 

 Ismerje a tanult pénzérméket (5Ft, 10Ft, 20Ft, 50 Ft, 100 Ft). 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 A biztos és a véletlen megkülönböztetése konkrét 
tapasztalatszerzés útján. 
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KÖRNYEZETISMERET 3. OSZTÁLY 

KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM, 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 A tanuló írásban rögzítse tapasztalatait, 
megfigyeléseit, méréseit az előzetesen 
megbeszélteknek megfelelő módon.  

 Tapasztalatai alapján döntsön mondatok, rövid 
szövegek igazságtartalmáról.  

 Olvassa le helyesen a hőmérőt. 

 Használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

 Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok 
néhány jellemzőjét.  

 Közvetlen környezetéből nevezzen meg 
példákat a halmazállapot-változásra.  

 Használja helyesen az oldódás, olvadás 
szavakat.  

 Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség 
telefonszámát, értesítésük módját. 

 Nevezzen meg a környezetéből néhány 
fontosabb, jellemző élőlényfajt.  

 Sorolja fel az élőlények életfeltételeit. 

 Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.  

 Tudja megkülönböztetni az egészséges és a 
beteg állapotot. 

 Tájékozódjon az iskola környékéről készített 
térképvázlaton.  

 Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a 
fő világtájakat.  

 Nevezze nevén a település jellemző felszíni 
formáit, felszíni vizeit, nevezetes épületeit.  

 Ismertessen egyet a település hagyományai 
közül.  

 Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén. 
 

 Tudjon csoportosítani adott szempontok alapján.  

 Vegye észre, hogy a tulajdonságok egy része fontos, lényegi, míg mások 
kevésbé fontosak. 

 Tudja, hogy a víz és a levegő elengedhetetlen feltétele az élőlények 
létezésének. 

 Ismerje fel az alapvetőbb gyógynövényeket, tudjon a 
hasznosságukról/használhatóságukról. 

 Ismerje a felszíni formákat és azokat tudja csökkenő vagy növekvő 
sorrendbe állítani. 

 A mezőhöz tartozó fogalmak meghatározása kép alapján (szántóföld, 
legelő, rét) 

 Mezei állatok csoportosítása (rovar, madár, emlős) 

 A kenyér legfontosabb alapanyagainak ismerete; képek segítségével 
tudjon a készítéséhez munkafolyamatot rendelni. 

 Ismerje az állóvíz és a folyóvíz közötti különbséget. 

 Ismerje lakóhelyének 3 nevezetességét. 

 Virágos növények megnevezése (3-4), ismerje a virág részeit. 

 Tudja megkülönböztetni a tűlevelű és a lomblevelű fát. 

 Ismerje a lényeges különbséget a fa és a cserje között. 

 Tudja, hogy a növényeknek emberi táplálkozásra alkalmas részeik vannak, 
melyek az egészséges táplálkozásban fontos szerepet játszanak.  

 Tudja megkülönböztetni a nádat és a gyékényt. Kép alapján tudja 
felismerni mindkettőt. Legalább egyik részeit, hasznosulási formáit 
ismerje. 

 Tudja az évszakok, hónapok, napok, napszakok nevét. 

 Fedezze fel az időbeli sorrendiséget a napi, havi történésekkel 
kapcsolatosan.  

 Fedezze fel, hogy az évszakok változása periodikus változásokat okoz a 
növények életében. 

 Ismerje fel a háziállatokat képen és lehetőség szerint a valóságban is. 
 A hal tulajdonságai és 5 jellemzőjének ismerete. 

 Tudja a béka legalapvetőbb jellemzőit. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
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 Ismerje a tanult madarak neveit, általános tulajdonságait tudja felidézni 
(eszköz segítségével, ha szükséges) 

 Tudja, mi az emlős állat, azokat ismerje fel. 

 Ép és a sérült állapot megkülönböztetése. 

 Ismerje a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotok jellemzőit. 

 Képes legyen Magyarország főbb tájegységeit beazonosítani térkép 
alapján, elhelyezni a térképen, 3-3 tanult jellemzőjét.  

 Legyen ismerete a főbb világtájakról (tudja, mi segít a tájékozódásban pl. 
iránytű, fák mohásodása) 

 Adott dolgozatban a minimális szintű feladatokat szükség esetén 
differenciáltan kialakítani, kijelölni. 

 Ismerje lakóhelyének településformáját, tudjon megnevezni 3 
nevezetességet onnan. 

 Ismerje a helyes étkezési rendet, étkezési szokásokat. 

 Fokozatosan önállósodjon a gyalogos közlekedésben. 

 Egyre bővülő körben sajátítsa el a helyes közlekedés szabályait. 

 Alkalmazza az elvárható udvariassági szabályokat.  
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 4. OSZTÁLY 

KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM, A 
TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA 
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 Érthető, folyamatos beszéd a mindennapi 
kommunikációban.  

 Beszédfolyamatok követése, magyarázatok, 
feladatszövegek lényegének pontos megértése.  

 A tanult udvarias nyelvi fordulatok használata 
mindennapibeszédhelyzetekben.  

 A gondolatok értelmes megfogalmazása szóban és 
írásban a tanult szövegformák 
tartalmikövetelményeinek figyelembevételével.  

 Előzetes fölkészülés után ismert témájú szöveg 
folyamatos, a tartalmat kifejező fölolvasása.  

 Önállóan megismert – életkorhoz illő – szöveg néma 
olvasása, lényegének megértése és megfogalmazása.  

 Gyakorlottság a tanító irányításával a mélyebb 
tartalmi rétegek megértésében, erkölcsi, esztétikai 
értékek felismerésében.  

 A Himnusz két versszakának és Petőfi Sándor 
Csatadal című versének elmondása fejből.  

 Rendezett, olvasható, a tanulás eszközeként használt 
írás.  

 A mondatfajták és a tanult szófajok 
biztonságosfelismerése szövegben, megnevezésük.  

 A szótövek és toldalékok megkülönböztetése 
legalább az egyalakú szótövek esetében.  

 A tanult helyesírási szabályok alkalmazása legalább 
az iskolai munkafüzetek és feladatlapok szó- és 
szöveg anyagának körében.  

 Újabb 20-25 szóban a j hang helyes jelölése.  

 A tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel 
feltárt helyesírási hibák kijavítása. 

 A könyvek önálló keresése a könyvtárban.  

BESZÉDKÉSZSÉG,  
SZÓBELI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSE, ÉRTELMEZÉSE ÉS ALKOTÁSA: 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 mutizmus 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, 
disztortográfia 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 hallássérült 

 látássérült 

 Hangsúly, ritmus, beszédtempó összefüggéseinek megfigyeltetése. 

 Szókincse folyamatosan bővül. 

 Szóbeli szövegalkotása fejlődik. 

 Beszédfolyamatok követése, magyarázatok, feladatszövegek 
lényegének pontos megértése.  

 A tanult udvarias nyelvi fordulatok használata mindennapi 
beszédhelyzetekben.  

 Adjon a kérdésekre adekvát választ a szituációnak megfelelően. 

 Legyen képes összefüggő szóbeli szöveg alkotására kevés segítséggel. 

 Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani. 

 Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációkban és a 
produkciókat elemző megbeszélésekben. 

OLVASÁS, AZ ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE: 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 A hangos olvasás során a gyakorolt szövegrészek tőle telhető 
legfolyamatosabb olvasása. 

 Hangsúly, ritmus, beszédtempó összefüggéseinek megfigyelése, 
felismerése. 

 Mondatok szintjén próbálja érzékeltetni a különböző mondatfajtákat.  

 Tudja segítséggel az olvasmányok tartalmát röviden elmondani. 

 Tudja a szöveget rövidebb szakaszonként értelmezni, elemezni 
valamint az összefüggéseket észre venni segítségadás mellett. 

 Képes legyen megkülönböztetni a prózai szöveget és a verset. Tudjon 
néhány példát is felidézni ezekre. 

 Próbáljon rövid verseket, versrészleteket önállóan elmondani, 
szükség esetén ezeket „védett” számonkéréssel. 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 diszgráfia, diszortográfia 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült ÍRÁS, SZÖVEGALKOTÁS; 
ANYANYELVI KULTÚRA, ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL: 
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 A könyvek tartalomjegyzékének használata.  

 Könyvek és egyéb információhordozók felhasználása 
segítségadással tanulási feladatokhoz.  

 Részvétel a csoportos történetalkotásban, az 
improvizációkban és a produkciókat elemző 
megbeszélésekben. 

 Írásbeli szövegalkotás alapjainak elsajátítása. 

 Mondatfajták felismertetése a beszélő szándéka szerint. 

 A szótövek és toldalékok megkülönböztetése legalább az egyalakú 
szótövek esetében.  

 A tanítói javítással vagy tanulói önellenőrzéssel feltárt helyesírási 
hibák kijavítása. Önellenőrzés. 

 A tanult helyesírási szabályok alkalmazása 4-5 elemű szókészletből 
(egyszerűbb főnév, ige, melléknév, számnév főcsoportokból). 

 Tudjon rövid szöveget pontosan másolni. 

 Próbáljon írásban 4-5 összefüggő mondatot alkotni (pl. képről, ismert 
történet alapján stb.). 

 Bővítse ismereteit a j hang helyes jelölésével kapcsolatban, újabb kb. 
10-15 szó helyesírásának erejéig. 

 Törekedjen olvasható írásképre. 

 hallássérült 
 

 

  



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
106 

 

MATEMATIKA 4. OSZTÁLY 

A KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM,  
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 
SZÁMTAN, ALGEBRA SZÁMTAN, ALGEBRA 

 Biztos számfogalom 10000-es számkörben. 

 Számok helyi érték szerinti írása, olvasása.  

 Számok képzése, bontása.  

 Számok nagyságának és a számjegyek különféle 
értékének biztos ismerete.  

 A tízes, százas, ezres számszomszédok 
meghatározása.  

 Szóbeli és írásbeli műveletek értelmezése és 
megoldása. 

 A becslés, ellenőrzés eszközként való alkalmazása.  

 A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a 
négy alapművelet körében. 

 A zárójel alkalmazása.  

 Szöveges feladathoz tartozószámfeladat alkotása, és 
ezzel a szöveges feladat megoldása. 

 Adott halmaz elemeinek szétválogatása adott 
szempont szerint. 

 Nyitott mondat igazsághalmazának megkeresése 
véges alaphalmazon.  

 Szöveges feladatok megoldása. 

 A megoldás algoritmusainak alkalmazása. 

 Tudjon megfogalmazni egyszerű állításokat és azok tagadását. 

 Legyen számfogalma 1000-es számkörben. 

 100-as számkörben tízes átlépés nélkül analógia és eszközök 
segítségével készségszinten tudjon összeadni és kivonni. 

 Legyen jártas 20-as számkörben a tízes átlépéses összeadásban és 
kivonásban. 

 Legyen jártas a számok nagyságának összehasonlításában. 

 Helyiérték táblázatban tudjon tájékozódni, kitekinthet 1000-es 
körben. 

 Helyiérték táblázat segítségével számok írásának gyakorlása 10000-es 
számkörben. 

 Tudjon egyjegyű számmal osztani 1000-es körben 
(eszközhasználattal segítve) 

 Számok nagyságának és a számjegyek különféle értékének biztos 
ismerete. 

 A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy 
alapművelet körében. 

 Tudjon önállóan megoldani egyszerű szöveges feladatokat. 

 A megoldás algoritmusainak alkalmazása. 

 Ismerje és használja a tanult pénzérméket 

 diszkalkúlia 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció 
(enyhe értelmi 
fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK 

 Sorozat szabályának felismerése, sorozat folytatása. 

 A szabály megfogalmazása egyszerű formában. 

 Összetartozó elemek táblázatba rendezése. 

 Összefüggés felismerése a táblázat elemei között. 

 Ismerje fel az egyszerű sorozat képzésének szabályát és tudja azt 
megfogalmazni. 

 Tudjon egyszerű állandó különbségű számsorozatot folytatni 
mindkét irányban. 

GEOMETRIA, MÉRÉS GEOMETRIA, MÉRÉS 

 Adott feltételeknek megfelelő geometriai alakzatok 
építése síkban, térben. 

 Ismerje a téglalap és a négyzet tulajdonságait.  

 Ismerje fel, nevezze meg a kockát, a téglatestet és a gömböt. 
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 Geometriai tulajdonságok felismerése, alakzatok 
kiválasztása a felismert tulajdonság alapján.  

 Transzformációk létrehozása eltolás és tükrözések 
segítségével.  

 Mérés szabvány egységekkel. 

 Át- és beváltások a tanult mértékegységekkel 
gyakorlati mérésekhez kapcsolva, illetve ilyenek 
felidézése nyomán.  

 Számítások a kerület és területmegállapítására. 

 Szerezzen ismereteket a négyzet és a téglalap kerületének méréséről, 
számításáról a mért adatok alapján.  

 Ismerje fel az űrmértéket, a tömeget, a hosszúság mértékegységeit, 
tudjon hozzájuk rendelni mérőeszközt.  

 Mértékegységek sorrendiségét fel tudja állítani! 
(Mértékegységek közötti átváltás, mértékegységekkel műveletvégzés 
nem feltétlenül elvárható!) 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA 

 Adatgyűjtés táblázatok leolvasásával.  

 Példák megfogalmazása a biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen fogalmának használatával. 
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KÖRNYEZETISMERET 4. OSZTÁLY 

KERETTANTERV ÁLTAL ELŐÍRT MINIMUM, 
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

NORMÁL FEJLŐDÉSŰ GYEREKEK SZÁMÁRA 

JAVASLAT MINIMUMKÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA  
SNI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ GYEREKEK SZÁMÁRA 

 
ÉRINTETT 

SNI KATEGÓRIÁK 

 A tanuló keressen a tankönyvön kívül más 
ismerethordozókból a tananyaghoz 
kapcsolódó információkat.  

 Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő 
felelettel válaszoljon.  

 Mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, 
madarat és gerinctelen állatot a lakóhely 
környezetéből.  

 Nevezze meg az életükhöz szükséges 
környezeti feltételeket. 

 Nevezzen meg a környezetéből 
környezetszennyező forrásokat, ismerje azok 
egészségkárosító hatásait.  

 Legyen képes méréseket végezni a tanult 
körben az emberi testen, nevezze meg a tanult 
élettani jellemzőket.  

 Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi 
veszélyezteti azt leginkább. 

 Ismerje a domborzat jelölését a térképen.  

 Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat 
Magyarország domborzati térképén.  

 Ismerje lakóhelyének védett természeti 
értékeit.  

 Mutassa be a lakóhelyéhez közeli 
kirándulóhelyek egyikét. 

 Nevezze meg a különbségeket az eltérő 
településtípusok között.  

 Tudja, hogyan lehet megközelíteni a 
szomszédos településeket.  

 Nevezze meg a lakóhelyén élő népcsoportokat. 

 Aktívan vegyen részt a tapasztalatok önálló vagy kiscsoportban történő 
gyűjtésében. 

 Legyen képes a tapasztalatait mondatokba foglalni, rajzban vagy írásos 
formában rögzíteni. 

 Ismerje környezetének legjellemzőbb felszíni formáit és vizeit.  

 Ismerje a fő világtájak nevét. 

 Legyen képes megfigyelni különböző anyagokat. 

 Ismerje fel közvetlen környezetében a halmazállapot-változásokat. 

 Tudja csoportosítani megadott szempontok alapján lakóhelye élőlényeit. 

 Legyen képes felsorolni segítséggel az életjelenségeket és az élethez 
szükséges környezeti feltételeket.  

 Sorolja fel a kép, vagy a valóság alapján a virág és a gyümölcs részeit.  

 Vegyen részt környezetvédelmi tevékenységben. 

 Ismerje a baleset-megelőzés főszabályait. 

 Tudja szűkebb lakóhelyén útbaigazítani az idegent. 

 Éljen az alapvető közösségi szabályok szerint. 

 Törekedjen szabadideje hasznos, értelmes eltöltésére.  

 Ismerje fel a közvetlen környezetében található jelek és kódok 
üzenettartalmát.  

 Tudjon a tantárgyakban tanultakhoz kapcsolódóan adott témához 
nyomtatott könyvtári ismerethordozót keresni. 

 A másság elfogadása. A sérült embertársak segítése 

 diszlexia 

 specifikus beszéd- és 
nyelvfejlődési zavarok 
(beszédfogyatékos, SLI) 

 súlyos pszichés zavar 

 mentális retardáció (enyhe 
értelmi fogyatékos) 

 autizmus 

 ADHD 

 mozgásfogyatékos 

 látássérült 

 hallássérült 
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MELLÉKLETEK 
  



Mottó: „Ha elmondod, elfelejtem. Ha megmutatod, talán emlékezni fogok rá. Ha részt veszek benne, megértem.” (kínai közmondás) 
 

 
110 

 

1. sz. melléklet 

A szakértői véleményekben található idegen szavak, kifejezések magyarázata 
 

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 felismerése, ismeretek beépítésének és alkalmazásának képessége). 
 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN)= 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. 
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diszgráfia= az írás zavara. 
 
diszortográfia= a 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 kell csinálni.  
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. 
 
inadekvát= nem megfelelő, a helyzethez nem illő. 
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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 többrészterület működéséről is információt ad. A 
leggyakrabban használt intelligencia-tesztek: Woodcock-Johnson, MAWI, WISC, MAWGYI-R, 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) eseténszórt 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) használja-e 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 más valami 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; az ezekhez használt kulcsszavakat, képeket memoriternek nevezzük. 
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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), a gondolkodási funkciók (összefüggések felismerése, problémamegoldás), a beszéd(kifejező és megértő 
beszéd), valamint a figyelemminőségének (felkelthetőség, fenntarthatóság) összessége. (összefüggések felismerése, problémamegoldás)  
 
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 fejlődésénekorganikus 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. 
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szeriális= egymás után "zsinórban" következő, sorozatokkal, sorba rendezéssel kapcsolatos. Több, egymással összefüggő dolog sorrendjének kialakítása. 
 
szövegértés= a szöveg hangos vagy néma olvasása során az olvasott anyag tartalmi jellegű feldolgozása. 
 
sztereotip= állandóan ismétlődő, visszatérő. 
 
taktilis= tapintásos érzékelésen alapuló. 
 
tanulási gyengeség= a tanulási képességek általános gyengesége. Nem tartozik a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek közé. A Pedagógiai Szakszolgálat 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 
 
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.  
 
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: 
 

A szakértői véleményekben leírt kedvezmények értelmezése, megvalósítása 
 

 Helyesírás (résztantárgy), külalak értékelése alóli felmentés: 

 Nem osztályozható a fogalmazások, tollbamondások helyesírása, külalakja.  

 Azonban a nyelvtani tudás számon kérhető a dolgozatokban feleletválasztós, kiegészítő, csoportosító, ráismerő, megnevező feladatokkal és szóbeli feleletekkel. 

 A fogalmak bemagolása, szabályok számonkérése helyett törekedni kell arra, hogy megértsék a tananyagot, elraktározzák, alkalmazni tudják a tanultakat 
feladatmegoldás közben. 

 Idegen nyelv helyesírásának értékelésére ugyanazok az értékelési elvek érvényesek. 
 

 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. 
A diszlexiás tanuló olvasástechnikai problémákkal küzd, gondja van a betűk kódolásával, dekódolásával. Sokkal több időre van szüksége, hogy elolvasson egy 
szöveget. Kompenzáló technikákat kell kifejlesztenie, emlékezetére nagyobb szüksége van ép társainál, a szövegértő feladatoknál nem lesz ideje többször 
visszatérni a szövegre.  
A diszgráfiás tanuló lassan ír, görcsös ceruzafogással, nehezen alakítja, kódolja, dekódolja a betűformákat. Ez a tevékenység hamar elfárasztja, hiszen a helyesírási 
szabályokat is alkalmaznia kellene. Nagy mennyiségű írástevékenység esetén már nem törődik a külalakkal, hibaszámmal. A tanórákon nagyon sok az írásbeli 
tevékenység, ezért kimerülnek, idegrendszeri tünetek jelentkeznek, elvesztik motivációjukat.  

 Differenciálni kell a feladatok mennyiségét, minőségét tanórán, de fontos kérdés a házi feladat megtervezése is.  

 Ugyanazt követelhetjük, mint a többiektől, csak kevesebb számú feladattal.  

 Alacsonyabb IQ, diszkalkúlia esetén matematikából egyszerűbb, az órán begyakorolt szöveges feladatok megoldása a cél.  

 A dolgozatok összeállításánál figyelembe kell vennünk a minimumkövetelményeket, amelyeket egységesen kell kidolgozni az azonos évfolyamon tanítóknak, 
értelmezni az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségekben.  

 A Helyi tanterv meghatározza, hogy hány százalékos teljesítményre adhatunk kettest. Általában ez 35%. Matematikából úgy kell összeállítani a számonkérés 
feladatsorát, hogy a dolgozat 35 %-a minimumszintű feladatokat tartalmazzon, a tanuló számára elérhető legyen a kettes.  

 Célszerű karikázással jelölni, hogy be tudja osztani az idejét a dolgozatíráskor, ezeket oldja meg először. 

 A nyelvtan dolgozatok összpontszámából kivonva tollbamondásra adandót, újból százalékolva alakítjuk ki a ponthatárokat az értékeléshez.  

 Feladatként kaphatja a tanuló, hogy a tollbamondásra szánt szövegből másoljon, míg a többieknek diktálunk. 

 Szövegértéskor lehetőséget kell biztosítani a szóbeli kiegészítésre, különösen a kifejtős, „mi-ért?”, „mi a véleményed?”kérdéseknél. Értékelve a szóbeli 
kiegészítést, beszámítjuk a pontszámok közé. 

 A legfontosabb, hogy önmagához képest minősítsük a tanulót, vegyük észre a legkisebb eredményt,fejlődést is.  

 Használjunk személyre szóló dicséreteket.  
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 Írásbeli számonkérés felváltása vagy kiegészítése szóbeli felelettel: 
Diszgráfiás, gyengébb kommunikációs képességgel rendelkező tanulók nehezebben fejezik ki magukat írásban, ezért kapjanak lehetőséget, hogy szóban feleljenek 
(pl. szódolgozat helyett szavak kikérdezése, nyelvtani szabályok számonkérése szóban).  
 

 Szóbeli számonkérés írásbeli számonkéréssel történő felváltása: 

Sok tanulót zavar, ha az osztálytársaik előtt kell számot adni tudásukról. Ilyen esetben előfordulhat, hogy gyengébb teljesítményt nyújtanak szóban, mint írásban.  

 Ilyen esetben, ha megoldható, javasolt a kétszemélyes helyzet a számonkérésnél.  

 De legyen lehetősége írásbeli felelés lehetőségét választani. 
 
 Segédeszköz alkalmazása: 

 A számítógépet első osztálytól használjuk. A billentyűzet megismerése fontos feladat.  

 A szövegszerkesztővel egyszerű feladatokat oldunk meg, használjuk a helyesírás ellenőrző programot.  

 Felső tagozaton kapjon lehetőséget a feladatok elvégzésére, esetleg kinyomtatására. 
 
 Eszközhasználat engedélyezése számolásos feladatoknál: 

Diszkalkúliás tanulók számolási készsége nehezen fejleszthető. Gondot okoz a10-es átlépés, a pótlás, a kivonás, a nyitott mondatok megoldása.  

 Számukra segítséget jelenthet a későbbiek folyamán is az ujjaik használata, a korong, pálcika, számegyenes, abakusz, számtábla.  

 2.osztálybana szorzó-bennfoglaló táblát elsajátítása problémás, nagyobb számkörben az inverz műveletek.  

 Felső tagozaton segíthet a számológép használata, amely nem helyettesíti az írásbeli műveletek elvégzését.  

 A technika elsajátítása után segítség a részszámolások elvégzésében, a feladatmegoldás ellenőrzésében. 

 Ábrák, táblázatok segíthetik még a számolást. 
 

Az idegen nyelv és a matematika tantárgy értékelése alóli felmentés nem a képzés alól, hanem a tantárgy érdemjeggyel és osztályzattal történő értékelése alól 
mentesíti a tanulót. 

Tehát ugyan-úgy dolgozik a többiekkel, de az osztályozás elhagyása miatt a szorongása megszűnik. Az értékelés terhe alól felszabadulva van, hogy a tanuló képes 
elfogadható teljesítményt nyújtani. Dolgozatai jobban sikerülnek, tanulási motivációja visszatér. A kedvezmények tehát nem mentesítenek a tanulás alól.  
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 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei – NAT 2020. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 

 Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Tanulásban akadályozottak 

tagozatának helyi tanterve 

http://www.barczi-debr.sulinet.hu/wp-content/uploads/2019/01/TAI-tanterv2019.pdf 

 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 11. melléklete: Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények számára; 11.1. 

MELLÉKLET: Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

 Magyar Közlöny 2012. június 4., hétfő 66. szám: 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

https://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf 

 2/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200032.EMM&txtreferer=A1100190.TV 

 Kerettanterv: Magyar Közlöny 2004/68/II. szám 

http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/kerettanterv/mk68/MK68_1_03-1.mell-p8-91-kerettanterv_1-4o.pdf 

 Tollár Elvira: Másképp (2018.) 

www.mas-kep.hu 
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